ACTA DEL PLE GENERAL REALITZAT EL DIA 16 DE JULIOL DE 2014

ASSISTENTS:
Alcalde: Illm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
Regidors: Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU
Sr. Santiago Raimi i Fortuny del Grup Municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU
Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU
Sr. Albert Gil Gutiérrez del grup muniicpal d’ERC
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P.
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC
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 30 minuts del dia indicat a l’encapçalament, a la
Sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Illm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que
sotasigna, la secretària, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso i l’absència justificada de la
Sra. Caterina Palma i Rovira 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 29 de
maig de 2014.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Autorització de compatibilitat a la treballadora Maria Teixidor .
B-2.Desestiment del procediment de contractació de la neteja dels edificis municipals
B-3 Aprovació inicial dels plecs generals de contractació de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès
B-4 Modificació 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 Aprovació de les festes locals per a l’any 2015
B-6 Aplanament en el recurs contenciós interposat per les operadores de telefonia mòbil
contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local.
B-7 Aprovació de l’addenda al conveni per a la millora del transport per carretera
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C) Control Gestió municipal
C.1 Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 557/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 7/2014 sota la modalitat de romanents.
C.2. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 563/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 8/2014 sota la modalitat de generació de crèdit.
C.3. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 588/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 9/2014 sota la modalitat d’incorporació de romanents.
C.4. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 641/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 10/2014 sota la modalitat d’incorporació de romanents.
C.5. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 721/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 11/2014 sota la modalitat de generació de crèdit.
C.6. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
C.7. Resolucions d’alcaldia
C.8. Informes d’alcaldia
C.9. Mocions de Control
C.10. Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Donem inici a la sessió plenària quan són les 20 hores i 30 min uts del vespre.
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 29 de
maig de 2014.
Sr. Alcalde.- El primer bloc de l’ordre del dia d’assumptes de tràmit té per objecte
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 29 de
maig de 2014.
Algun comentari de l’acta?
Passem a votació?
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de juliol a votació, aquesta
resta aprovada per unanimitat.

Sr. Alcalde.- M’he descuidat d’excusar l’assistència de la Sra. Cati Palma. Per motius
personals, ha enviat un correu excusant l’assistència.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Autorització de compatibilitat a la treballadora Maria Teixidor .
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o mocions
resolutòries. El primer punt és la l’autorització de compatibilitat a la treballadora Maria
Teixidor . Té la paraula el regidor de Serveis Centrals, el Sr. Manel Álvarez.
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Sr. Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde. La Sra. Maria Teixidor Márquez, funcionària d’aquest
ajuntament, ha demanat amb instància, el dia 12 de maig d’aquest any, la compatibilitat
per exercir fora de l’horari laboral una activitat professional de caràcter privat que
consisteix en la creació de continguts tecnològics i en l’assessorament en mitjans digitals i
xarxes socials. Tenim l’informe de l’assessor en recursos humans de la Corporació, tenim
l’informe de Secretaria. Després de consultar els articles de les lleis que pertoquen, doncs
el que proposem és reconèixer a la Sra. Maria Teixidor Márquez, funcionària de carrera de
la plantilla d’aquesta ajuntament, la compatibilitat per exercir aquesta activitat
professional que demanava, amb una sèrie de condicions que ja vam comentar en la
comissió informativa i que, en tot cas, tenen en la documentació.
El segon punt que aprovem és notificar aquest acord a la interessada i a l’àrea de
Recursos Humans de l’ajuntament i per últim, inscriure aquest acord en el corresponen
registre de personal i això és tot.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari?
Passem a votació
Conclòs el debat per l’Alcadia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents a la
sessió, el qual, literalment, diu:
“Atès que en data 12 de maig de 2014, la Sra. Maria Teixidor Márquez, funcionària de
carrera de la plantilla d’aquest Ajuntament, presenta una sollicitud en què demana
que se li atorgui la compatibilitat per exercir, fora de l’horari laboral, una activitat
professional de caràcter privat que consisteix en la creació de continguts tecnològics i
en l’assessorament en mitjans digitals i xarxes socials.
Atès l’informe emès per l’assessor en Recursos Humans de la Corporació, de data 5 de
juny de 2014, en el qual fa constar que no s’aprecien impediments perquè es pugui
concedir la compatibilitat per a l’activitat professional de caràcter privat esmentada,
sempre que l’horari i normal funcionament de l’administració no es vegi afectat.
Vist l’informe emès per la secretària general de la Corporació municipal, de data 4 de
juliol de 2014.
Vist l’article 11, següents i concordants de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
Vist l’article 11, següents i concordants de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
Vist l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques, posat en relació amb l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat, i 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient,
l'adopció dels següents acords:
ACORD:
PRIMER.- Reconèixer a la Sra. Maria Teixidor Márquez, funcionària de carrera de la
plantilla d’aquest Ajuntament, la compatibilitat per a poder exercir l’activitat
professional de caràcter privat que consisteix en la creació de continguts tecnològics i
en l’assessorament en mitjans digitals i xarxes socials, fora de l’horari laboral establert
en aquest Ajuntament, i d’acord amb les següents estipulacions:

3

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

B-2.Desestiment del procediment de contractació de la neteja dels edificis municipals
Sr. Alcalde.- Passem al segon punt que tracta del desestiment del procés de contractació
de la neteja dels edificis municipals. Aquest punt, l’explicaré jo mateix, es va dur a terme
el procediment de licitació pel servei de neteja dels edificis municipals. A l’any 2012, va
haver-hi un canvi en la reglamentació en la llei de contractació de l’administració pública
i en el moment de realitzar les meses de contractació i d’obrir els sobres, es va produir una
confusió tant per part dels tècnics municipals com per part d’algunes de les empreses que
concorrien en aquesta licitació, de tal manera que algunes empreses havien posat
documents del sobre núm.3 en el sobre número 2 i, per tant, les puntuacions es veien
alterades. D’alguna manera, s’arrossegava la dinàmica de com era, fins a l’any 2012, les
formes de contractació i això va donar peu a aquesta confusió, fins i tot, als propis tècnics
municipals que varen fer els informes, llavors veien que això podia provocar una situació
de dificultat en una licitació que ha de ser el màxim de clara i de transparent, doncs hem
arribat a la conclusió que era millor anullar tot aquest procediment, desistir-lo i tonar-lo a
obrir, tornar a començar de tal manera que totes les empreses que vulguin concórrer
siguin les que ja hi eren que eren, 7 o siguin d’altres que es vulguin afegir a la nova
licitació, doncs puguin estar en igualtat de condicions i no es produeixi cap dubte en
aquesta licitació.
Algun comentari?
Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Molt senzill, en tot cas, intentar que aquests temes no es produeixin perquè
tirar enrere un contracte sempre dóna una imatge no tot lo adequada que hauria de ser,
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per tant, intentem fer els esforços tots plegats perquè això no es produeixi perquè això no
quedi massa bé i, a més a més, té un altre greuge que és que un tema que es feia també
per fer estalvi i així, que s’enderrerirà una mica i, per tant, no és que generi un perjudici,
però home millor s’hagués pogut fer en temps i forma perquè d’aquesta manera, ja ho
tindríem resolt. Ara haurem de fer un nou concurs i això sempre allarga els procediments i
millor esforçar-nos tots per evitar aquestes situacions.
Sr. Alcalde.- Totalment d‘acord, en tot cas, els plecs estaven ben fets, els plecs eren
correctes. Vull dir que el treball tècnic i jurídic que van fer els tècnics de la casa estava
ben fet. Sí que és cert que hi ha 2 tipus de criteris que es valoren que són els subjectius i els
objectius. Aquests criteris abans es podien barrejar de sobres en funció de com es
plantegés la licitació, en canvi ara està molt clarament especificat que els objectius van
al sobre 2 i els subjectius van al sobre 3. Pel que fora, 3 empreses van collocar al sobre 2
criteris objectius que no s’havien de puntuar i automàticament, se’ls va posar una
puntuació que no corresponia. Això també era una causa d’exclusió, per tant, aquestes
empreses automàticament quedaven excloses i no podrien seguir el procediment,
enteníem que no havien obrat de mala fe i que les seves possibilitats eren tantes com les
d’altres empreses, per això jo crec que el millor que podíem fer i per imatge institucional
com a Corporació, és anullar aquest procediment. No s’ha arribat a contractar a ningú,
per tant, no hi ha cap contracte. No hi ha indemnitzacions de cap tipus. No hi ha cap
despesa que es pugui atribuir a ningú, per tant, no té cap cost per a l’Ajuntament de cap
tipus i estem en un moment adequat per dir: a veure, això no ha quedat prou clar perquè
ha donat peu a una confusió, fins i tot, als tècnics municipals, a part de les empreses,
tornem a començar no costa res. Sí que hem perdut uns mesos que, evidentment,
haguessin anat molt bé perquè aquest servei hagués tingut una millora, però en tot cas,
ho tindrem en el moment en què conclogui el procediment que estigui al màxim de clar
perquè no torni a produir aquesta confusió. Algun comentari més?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen, per 10 vots a favor, manifestats pels
regidors dels grups municipals de CIU, del P.P, d’ERC i d’ICV-EUIA i 6 abstencions,
manifestades pels regidors del grup municipal del PSC, el qual, literalment, diu:
“En data 25 de juliol de 2013 el Ple municipal va acordar iniciar i aprovar l’expedient
de contractació del servei de neteja dels edificis municipals, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 200.169,05 euros anuals, IVA no
inclòs, i quatre anys de durada.
L’anunci de licitació es va publicar: el 16 d’agost de 2013, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona; el 14 d’agost en el diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya; el 8 d’agost en el Boletín Oficial del Estado; el 7 d’agost en el Diari Oficial
de la Unió Europea; i el 7 d’agost en el Perfil del contractant municipal.
S’ha tramitat l’expedient de contractació corresponent i, un cop celebrada la Mesa
de contractació per a l’obertura del sobre núm. 3 s’ha constatat l’existència
d’infraccions no subsanables de les normes de preparació del contracte o reguladores
del procediment d’adjudicació.
En data 9 de juny de 2014 s’ha emès informe per la Secretària municipal amb el
contingut següent, en la seva part necessària:
“.../....És parer d’aquesta secretària que la forma d’actuar durant la sessió d’obertura
del sobre número 3 contradiu els preceptes legals i el procediment d’adjudicació que
es regula de forma expressa en el Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen la contractació, per quant:
1) L’article 83.5 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, disposa
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que: “Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas
del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no
podrán ser abiertos.”
Observem doncs, en el cas que ens ocupa, que les empreses licitadores són excloses
per presumptes irregularitats insubsanables que es contenen en el sobre número 2,
però un cop obert el seu sobre número 3, contradient per tant, i de forma expressa, la
norma legal assenyalada.

2) L’article 26 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, on es
regula la “Presentación de la documentación relativa a los criterios de adjudicación
ponderables en función de un juicio de valor”, es diu: “La documentación relativa a
los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor debe presentarse, en
todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con objeto de evitar el
conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración de
aquéllos.”
Veiem que en aquest cas, i un cop obert el sobre número 3, la Mesa torna a valorar el
contingut del sobre número 2 i dóna una nova puntuació. Observem doncs una clara
infracció de l’article esmentat, per quant el tècnic valora novament els criteris
sotmesos a judici de valor però un cop té coneixement del contingut del sobre 3.
També aquesta forma de procedir contradiu expressament el que es disposa en
l’article 30 de la mateixa norma:
“1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberá constar la
identificación del criterio o los criterios concretos que deban someterse a valoración
por el comité de expertos o por el organismo especializado, el plazo en que éstos
deberán efectuar la valoración y los límites máximo y mínimo en que ésta deberá ser
cuantificada.
2. En todo caso, la valoración de los criterios cuantificables de forma automática se
efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos cuya cuantificación dependa
de un juicio de valor.
3. La ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor se dará a
conocer en el acto público de apertura del resto de la documentación que integre la
proposición, salvo que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se
disponga otra cosa en cuanto al acto en que deba hacerse pública.”
Però com ja s’ha avançat, el procediment seguit en l’acte d’obertura del sobre
número 3 no sols no s’ajusta a la legislació contractual vigent sinó tampoc s’ajusta al
redactat del propi Plec de clàusules administratives particulars, en el qual es disposa:
“4.2 Els licitadores presentaran les pliques per a prendre part en la licitació dins de tres
sobres tancats. En el sobre número 2 haurà de contenir la documentació acreditativa
als criteris avaluables amb un judici de valor, i el sobre número 3 als criteris avaluables
automàticament. S’adverteix expressament en el Plec que la documentació que
contenen els sobres 1 i 2 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el
contingut del sobre 3 relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica
avaluable automàticament, i que aquest incompliment comporta l’exclusió de la
licitació.”
Observem que tot i estar clarament regulat en el Plec que els sobres 1 i 2 no poden
incloure cap informació que permeti saber el contingut del sobre 3, el primer informe
tècnic valora els sobres número 2 que contenen, alguns d’ells, aspectes que després
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sembla ser que han d’anar en el sobre número 3 i, per tant, relatius a la proposició
econòmica o tècnica avaluable automàticament.
Dir però que la lectura del propi Plec presta a confusió, per quant en parlar de l’oferta
tècnica es relacionen criteris alguns subjectes a judici de valor i altres a valoració
objectiva, termes aquests que s’utilitzen expressament. Tot i així, i tot hi constar en el
Plec aquesta diferència terminològica (judici valor / valoració objectiva), en el Plec
s’assigna una puntuació de 100 punts a l’oferta econòmica i una puntuació de 100
punts a l’oferta tècnica, que després, si realment part dels criteris de l’oferta tècnica
s’han de valorar en el sobre 3, comporta que ja no quadrin les puntuacions finals, fet
aquest que s’aprecia de l’última valoració feta pel tècnic i que finalment comporta la
proposta d’adjudicació.
Assenyalar també que en el Plec es diu que de l’oferta econòmica el 10% serà per
judici de valor i el 90 % per valoració objectiva. Això es diu a l’apartat II de la clàusula
5, però en la clàusula 8 es diu que els criteris dependents d’un judici de valor estaran
continguts en el sobre 2. És doncs evident que la pròpia redacció del Plec ja indueix a
confusió, per la seva manca de precisió en quant al contingut d’ambdós sobres, 2 i 3, i
la forma de valoració de les proposicions.

CONCLUSIÓ
Per tot l’exposat, s’informa la manca d’adequació legal del procediment i les
irregularitats existents en els actes de preparació i d’adjudicació del contracte, vicis
que poden donar lloc a la seva invalidesa, recordant que seran invàlids aquells
contractes quan ho sigui algun dels seus actes preparatoris o d’adjudicació, per
concórrer en els mateixos alguna de les causes de dret administratiu o de dret civil a
que es refereixen els articles 32 i ss del TRLCSP..../...”
En data 10 de juny de 2014 s’ha emès informe per la Tècnica d’Administració General
amb el contingut següent, en la seva part necessària:
“.../... Tercer.- Per tant, de conformitat amb el contingut del ja citat article 155 del
TRLCSP per acordar el desistiment s’exigeixen els requisits següents:

-

Que s’acordi per l’òrgan de contractació.

-

Que s’acordi abans de l’adjudicació del contracte.

-

Que es motivi la causa de la infracció no esmenable de les normes de preparació
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. S’hauran de
motivar l’existència de vicis formals. En aquest sentit es pronuncia la Junta Consultiva
de Contractació administrativa quan diuen en el seu informe 15/09, de 3 de novembre
que diu:
“(...) Les infraccions no subsanables a que fa esment l’article 139.4 de la LCSP a efectes
de desistiment del procediment no s’ha de justificar en la prèvia existència d’una
causa de nullitat, que en tot cas exigiria la tramitació d’un procediment de revisió
d’ofici per a la seva declaració, sinó en la concurrència de fets que, contraris a les
normes establertes per a la preparació del contracte o reguladores del procediment
d’adjudicació, impedeixen la continuïtat del procediment per conculcar disposicions
quina esmena no és possible, i a tal efecte serà l’òrgan de contractació el que s’haurà
de motivar la seva decisió justificant la concurrència de la causa (...)
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Es considera un vici de forma detectat en el procés de contractació la disfunció en
la redacció de la clàusula relativa als criteris de valoració, que no s’ajusta al que
estableixen l’article 150 del TRLCSP i els article 26 i concordants del Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre de 2007, de Contractes del sector públic.../...”

Quart.- De conformitat amb l’article 155 s’ha de compensar als licitadors per les
despeses en que haguessin incorregut, en la forma prevista en l’anunci o en el plec, o
d’acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat de l’Administració.
En el present expedient, els plecs no recullen cap clàusula que estableixi la forma de
compensació als licitadors així com tampoc s’estableix cap forma en l’anunci de
licitació.
Per tant, s’hauria d’acudir als principis generals que regeixen la responsabilitat de
l’Administració per determinar si s’ha de compensar als licitadors, i en quins imports.

No consta que el desistiment produeixi causació efectiva de perjudicis que hagin de
ser reparats, ni que existeixi cap acte declaratiu d’interessos. Els possibles
incompliments sobre la documentació tècnica aportada no impedeix el desistiment
acordat.../...”

Vist l’article 155 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, on es disposa que:
“155.2 La renuncia a la celebració del contracte o el desistiment del procediment sols
podran acordar-se per l’òrgan de contractació abans de l’adjudicació. En ambdós
casos es compensarà als candidats o licitadors per les despeses en que haguessin
incorregut, en la forma prevista en l’anunci o en el plec, o d’acord amb els principis
generals que regeixen la responsabilitat de l’Administració.
155.4 El desistiment del procediment haurà d’estar fonamentat en una infracció no
subsanable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient la concurrència de
la causa. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un nou procediment de
licitació.”

Vist que l’adopció d’aquest Acord és competència del Ple, com a òrgan de
contractació, de conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient,
l'adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- DESISTIR del procediment de contractació del servei de neteja dels edificis
municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins
a 200.169,05 euros anuals, IVA no inclòs, i quatre anys de durada, de conformitat amb
el que es disposa en l’article 155.4 del Text refós de la Llei de Contractes del sector
públic, i per les causes que s’assenyalen en la part expositiva del present Acord.
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Segon.- ANUNCIAR el desistiment del procediment en els butlletins oficials legalment
previstos i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, als efectes
oportuns.
Tercer.- INFORMAR a la Comissió Europea el present Acord de desistiment, de
conformitat amb el que estableix l’article 155.1 del Text refós de la Llei de Contractes
del sector públic.
Quart.- NOTIFICAR aquest Acord a la Intervenció municipal, a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat i als licitadors presentats.
Cinquè.- RETORNAR les pliques als licitadors, un cop hagi transcorregut el termini legal
per a interposar recursos en el cas que no se’n presentin. ”

B-3 Aprovació inicial dels plecs generals de contractació de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació inicial dels
plecs generals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Té la paraula el regidor de Serveis Centrals, el Sr. Manel Álvarez .
Sr. Álvarez.- Portem a aprovació els plecs de clàusules administratives del nostre
ajuntament. Ja ho vam explicar en la comissió informativa, en principi la Diputació rep un
encàrrec dels ajuntaments i d’altres entitats locals amb el sentit de fer un plec de clàusules
generals de contractació amb caràcter estàndard per adequar les bases generals a les
normatives que contínuament estan canviant i amb el tema de la contractació han patit
canvis importants en els últims anys. La Diputació crea aquest plec de clàusules
administratives generals i ho aprova el dia 23 de gener de 2014. El que fan, bàsicament
amb aquests nous plecs és incorporar, com he dit, aquestes modificacions legals
importants que han patit o que han sofert amb el tema de contractació que, com hem
vist amb el punt anterior són temes d’una complexitat important. A part d’aquests plecs
de clàusules, que són els generals, lògicament, cada contractació, cada contracte tindrà
el seu plec de clàusules particulars. Diguem-ne que tindrem la base de la contractació,
per tant, el que proposem és:
Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives generals que ara ja passarien a ser
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en base a aquest document que va aprovar el seu
dia la Diputació de Barcelona, aprovem també que aquest text és el mateix que va
aprovar en el seu dia la Diputació de Barcelona, com ja he dit.
Incorporar a l’expedient administratiu el dictamen 318/13 de la Comissió Jurídica Assessora
emès en relació amb els Plecs de clàusules administratives de contractació de caràcter
estàndard
Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública
Disposar que, si no es formula cap tipus d’allegació durant el període d’informació
pública quedin, totalment, aprovades. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Cap comentari.
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’Alcadia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents a la
sessió, el qual, literalment, diu:

9

“Vist que la Diputació de Barcelona va aprovar la realització d’una actuació
d’assistència i cooperació local per als municipis i altres entitats locals, consistent en
posar a la seva disposició uns plecs de clàusules administratives generals de
contractació de caràcter estàndard adequats al Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que el present Plec de Clàusules Administratives Generals, aplicables als
contractes se serveis, de subministrament, d’obra pública, a altres contractes
administratius i als privats, fou aprovat per la Diputació de Barcelona el 23 de gener de
2014, per decret 159/2014 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 4 de febrer de
2014, amb rectificacions d’errates advertides que foren publicades al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona el 26 de febrer de 2014, i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6556 de 6 de febrer de 2014, i la rectificació d’errates al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 6571 de 27 de febrer de 2014.
Vist que el 26 de juny de 2014 la Secretària i l’Interventor municipal han emès els
corresponents informes preceptius.
De conformitat amb l’article 278 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i els articles 60 a 66 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord li correspon al Ple municipal,
de conformitat amb el què estableixen els articles 52.2.d) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril i 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local .
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient,
l'adopció dels següents acords:

ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives generals de
contractació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, aplicable als contractes de
serveis, de subministraments, d’obres i installacions, de concessió d’obra pública, a
altres contractes administratius i als privats, adequats al Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre –PCAG-.
Segon.- El text del PCAG és el mateix que el Plec estàndard aprovat per la Diputació
de Barcelona i que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la Província –BOP- de 4 de
febrer de 2014, i amb la incorporació de les errades publicades en el BOP de 26 de
febrer de 2014.
Tercer.- Incorporar a l’expedient administratiu el dictamen 318/13 de la Comissió
Jurídica Assessora emès en relació amb els Plecs de clàusules administratives de
contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de
subministrament, obres i installacions de concessió d’obra pública i a altres contractes
administratius i als privats.
Quart.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació públic i audiència dels possibles
interessats, per un període trenta dies hàbils, mitjançant edicte inserit al BOP, al DOG, a
un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la Web
municipal. Als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, el termini
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials esmentades (BOP i DOGC).
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Cinquè.- Disposar que, si no es formula cap allegació, reclamació o suggeriment
durant el termini d’informació pública, el Plec que ara s’aprova inicialment es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
publicarà un anunci en el BOP indicatiu que el text és coincident amb el text aprovat
per la Diputació de Barcelona i publicat en el BOP de 4 de febrer de 2014 (amb la
incorporació de les errades publicades en el BOP de 26 de febrer de 2014), així com
també s’anunciarà al DOGC la referència del BOP on s’hagi fet la publicació
municipal anteriorment esmentada.
Sisè.- Trametre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya l’acord
d’aprovació definitiva del Plec i la còpia íntegra i fefaent d’aquest.”

B-4 Modificació 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 de la modificació 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.
Ens ho explica el regidor d’Hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Sí, portem a aprovació una modificació amb aquesta tarificació social, que
és com li diem que ja aprovada amb anterioritat per aquest plenari en el sentit
d’incorporar un nou supòsit per demanar ajuts econòmics que serien els interessos que es
puguin generar per les contribucions especials, amb el supòsit que aquells que han de
pagar les contribucions especials, demanin ajornament o fraccionament, per tant, tot
queda com estava fins ara, afegim aquest nou supòsit, continuen els mateixos imports en
quant als barems i els mateixos criteris en quant a quins tipus de famílies poden demanar
els ajuts. Això no s’ha tocat continua igual i, en principi, s’afegeix un nou apartat que seria
aquest per demanar ajut per les contribucions especials, en el qual s’especifica que l’ajut
que es demana o que es pot demanar és únicament pels interessos que es poden meritar,
sempre i quan aquell que ha de pagar la contribució especial demani un fraccionament
o un ajornament. Llavors, es posa també la condició que es pot demanar aquesta ajuda
en el supòsit que el rebut s’hagi girat en el supòsit de que el rebut s’hagi girat en el supòsit
que aquella persona estigui vivint en aquella propietat, és a dir, no es podran demanar
ajudes per a solars. És una de les condicions que havíem fixat amb anterioritat amb els
altres supòsits. La resta de condicions són les mateixes. No varia en res més que en afegir
aquest nou supòsit. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Una qüestió només, és que ara no recordo, havíem acordat quan vam
estar treballant tot el tema de Santa Agnès que és arran del que ve. El tema de la
subvenció, la forma de fer la subvenció ja ha quedat, la forma de fer la subvenció que
havíem de modificar o de fer unes bases, això no recordo que s’hagi, en tot cas, la
pregunta era aquesta. En quant al tema aquest és el que vam acordar, per tant, perfecte.
Sr. Alcalde.- Li contesta el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Sí, en principi eren 2 bases les que s’havien de modificar, una era aquesta,
aquesta és més fàcil. L’altra jurídicament és més complicada, ja ens ho van dir en la
reunió que vam tenir, s’estan treballant en l’àmbit jurídic i en el d’intervenció i jo crec que
les tindrem en el proper ple. Els que, en aquest moment, han de pagar les contribucions
especials, en el cas concret de Santa Agnès que és qui d’alguna manera o el motiu pel
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qual hagi generat aquesta modificació que estem plantejant avui, ja estan al corrent
d’aquesta situació i ja saben també que, en principi, hi ha un compromís d’aprovar
aquestes bases perquè al final, l’aportació de l’ajuntament sigui del 20 % i dels propietaris
del 80 %.
Sr. Alcalde.- Molt bé. Alguna altre comentari?
Passem a votació
Conclòs el debat per l’Alcadia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents a la
sessió, el qual, literalment, diu:
“Vist que en data 8 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va 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.
Vist que en data 29 de maig de 2014 en sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament va
ratificar l’Acord adoptat el 8 de maig de 2014 per la Junta de Govern Local.
Vist que aquestes bases particulars reguladores foren degudament publicades en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19 de maig de 2014, sotmetent-se a
informació pública per un termini de vint dies, transcorregut el qual esdevingueren
definitives per manca de presentació de reclamacions i allegacions.
Atès que durant aquest exercici 2014 està previst gestionar el cobrament de la
liquidació de contribucions especials dins d’aquest terme municipal i que afectaran a
diverses zones del municipi.
Vist que davant la situació econòmica actual, es considera oportú ampliar les figures
tributàries susceptible de rebre ajuts socials i incloure les contribucions especials.
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.- Aprovar provisionalment la modificació 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, que queden redactades com consta en el document que
s’adjunta per annex a aquest Acord, i que forma part integrant del mateix.
El redactat de bases que s’adjunta a aquest Acord passa a substituir íntegrament el
document de bases reguladores d’ajuts socials sobre determinades figures tributàries
que fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 8 de Maig de 2014 i
ratificat pel Ple del 29 de maig de 2014.
SEGON.- Publicar aquestes noves bases inicialment aprovades 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 allegacions durant el tràmit d’informació pública.
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QUART- Establir que el pressupost màxim per a aquests ajuts és el que ja fou aprovat
per la Junta de Govern Local de 8 de maig de 2014, i ratificat pel Ple de 29 de maig
de 2014, i que es transcriu novament a continuació:
Ajuts
socials

serveis

07-230-48001 Tarificació
Social de Serveis Socials

61.000,00 €

CINQUE.- Aprovar una nova convocatòria per a l’atorgament d’ajuts socials, obrint un
termini per a la presentació de sollicituds que anirà des del dia següent a l’aprovació
definitiva de les bases reguladores fins el 30 de setembre de 2014.
SETÈ.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la web
municipal.”

B-5 Aprovació de les festes locals per a l’any 2015
Sr. Alcalde.- Passem al cinquè punt de l’ordre del dia que tracta de l’ aprovació de les
festes locals per a l’any 2015. Ho comento jo mateix. Les festes proposades que ja es van
tractar en comissió informativa i entenc que hi estem tots d’acord són per a la Roca el
dilluns 14 de setembre i el divendres 27 de novembre. Fent dilluns i divendres evitem
coincidències de 2 dilluns o 2 divendres en el que seria l’horari escolar.
A la Torreta, seria el dijous 30 d’abril i el divendres 17 de juliol i a Santa Agnès el divendres
23 de gener i el divendres 21 d’agost.
Algun comentari?
Sr. Fernàndez.- Hi havia un únic dubte. El fet que a Santa Agnès sigui divendres cap
problema, però la festa, que és el 24 cau en dilluns. No sé si a la comissió de festes li va
millor. Si a la comissió de festes li va millor que es faci el divendres, cap problema, però
com el dilluns és el dia de Sant Bartoneu, que és el...sí, sí, bé, en tot cas, divendres... sí tens
raó, estava jo confós. Veus, aclarit, ja està, ja està.
Sr. Alcalde.- Molt bé doncs passem a votació.
Conclòs el debat per l’Alcadia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents a la
sessió, el qual, literalment, diu:
“Atesa la publicació de l’Ordre de Festes Laborals per a l’any 2015, a partir de la qual
la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya inicia la
preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2015.
Atès que d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local.
Atès el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el que s’estableix que les dues festes locals
seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis
respectius.
Vist doncs que resulta necessari que l’Ajuntament faci arribar les seves propostes de
festes locals per a l’any 2015.
Vist que els dies proposats no podran recaure en diumenges ni coincidir amb cap dels
dies festius que s’indiquen a l’ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, publicada al DOGC
número 6613, de 30 d’abril de 2014, per la que s’estableix el calendari oficial de festes
laborals a Catalunya per a l’any 2015.
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Vist el que es disposa en l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient,
l'adopció dels següents acords:
ACORD:
PRIMER.- Designar les següents dates com dies de festa local per a l’any 2015 :
- La Roca :
Dilluns, 14 de setembre
Divendres, 27 de novembre
- La Torreta :
Dijous, 30 d’abril
Divendres, 17 de juliol
- Santa Agnès :
Divendres, 23 de gener
Divendres, 21 d’agost
SEGON.- Comunicar aquest Acord al Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis
Territorials a Barcelona, de la Generalitat de Catalunya.”

B-6 Aplanament en el recurs contenciós interposat per les operadores de telefonia mòbil
contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local.
Sr. Alcalde.- Passem al sisè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aplanament del recurs
contenciós interposat per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local
Té la paraula el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. El concepte aplanament és un concepte jurídic que el
que ve a dir és que, en principi, el que ve a dir és que acceptem allò que un jutjat ha
dictat. El que, en principi, ens estan dient, no només aquí, sinó en l’àmbit Europeu és que
una taxa que s’estava girant per part de la Diputació que és qui té delegada aquesta
funció en el cas de l’Ajuntament de la Roca per aprofitament de domini públic local en
aquest cas de telefonia mòbil, doncs les diferents empreses operadores de telefonia mòbil
han anat presentant recursos contra aquesta taxa i al final això ha anat a Europa i els han
donat la raó, per tant, acceptem que no tenim raó, que no podem girar aquesta taxa,
que de fet, la Diputació, l’organisme ja ens havia advertit, diguem-ho així, fa uns quants
anys i l’Ajuntament ja no estava girant aquest rebuts, ja no estava girant rebuts amb
aquest concepte, per tant, el cost econòmic que suposa acceptar
Això que avui aprovem és de poc import, crec que està al voltant de 2.000 o 3.000 €, ho
vam comentar a la comissió informativa. Pel que fa al cost econòmic no té pràcticament
importància pel que fa al pressupost municipal i sabem que no s’ha incorporat aquesta
taxa a les taxes que portem a l’octubre o novembre, per tant, el que portem és un acte
de tràmit, excepte això, excepte aquestes sentències i tenint en compte que ara la que
surt és la de Telefònica Móviles España de l’any 2009, que probablement caurà alguna
altre, però que, en principi, econòmicament no tindrà cap incidència. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Cap comentari?
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Passem a votació
Conclòs el debat per l’Alcadia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents a la
sessió, el qual, literalment, diu:

“Aquest Ajuntament de la Roca del Vallès va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2009 seguint
el model proposat per la Diputació de Barcelona.
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de
dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les
facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant
liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a
favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general,
corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança
fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.
Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia
mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests
jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apellació davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós
Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria
de data 30 de gener de 2014 en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida
por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública
o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos."
Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11
y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone
a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los
operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios
de telefonía móvil.
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2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los
particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos
incompatible con dicho artículo"
L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener
de 2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no
siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de
comunicació.
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions
presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita
sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències en les quals
declara la nullitat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò
que fa referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu
d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals
s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst
a la pròpia Ordenança, declarant també la nullitat de l'article de l'Ordenança
referent a la quantificació.
Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol
expressament al respecte:
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por
la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia
dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo Contenciosoadministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el
recurso número 271/2008, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del
Ayuntamiento de Abrera, declarando, en relación con la prestación de servicios de
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular
de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto
atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades
que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros,
aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del
artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de
casación ni sobre las devengadas en la instancia.
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels
Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se al recurs contenciós administratiu
285/2009 que es segueix davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la
decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat
d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris.
Igualment resulta procedent comparèixer i mostrar la conformitat municipal en els
termes dits anteriorment, en les qüestions d’illegalitat que es puguin plantejar amb
motiu de la impugnació per les operadores de telefonia mòbil de les liquidacions de
taxes per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministres d’interès general dictades en base a les
referides ordenances aprovades per als exercicis 2007 i 2008.
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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.- Aplanar-se en el recurs contenciós que s’especifica seguidament, interposat
per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per als
exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troba en tramitació davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del
Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la part expositiva d’aquest
acord:
Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI

285/2009

Telefónica Móviles España S.A.

2009

Segon.- Comparèixer i mostrar la conformitat municipal en els termes dits anteriorment,
en les qüestions d’illegalitat que es puguin plantejar amb motiu de la impugnació per
les operadores de telefonia mòbil de les liquidacions de taxes per aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministres d’interès general dictades en base a les referides ordenances aprovades
per als exercicis 2007 i 2008.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.”

B-7 Aprovació de l’addenda al conveni per a la millora del transport per carretera
Sr. Alcalde.- Passem al setè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació de
l’addenda al conveni per a la millora del transport per carretera. Té la paraula el regidor
de seguretat ciutadana i mobilitat, el Sr. Jordi Fortí.
Sr. Fortí.- Sí, gràcies. El 13 de febrer de l’any passat ja es va fer el primer conveni de
transport de conurbació entre la Roca del Vallès, Granollers, les Franqueses del Vallès
Canovelles, juntament amb ATM i amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat. Aquest conveni, l’objectiu que té és la millora dels serveis del transport de
viatgers per carretera, entre Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès que
són els 4 municipis. A partir d’aquí, avui el que portem a aprovació és durant aquest
període de l’any 2014, reguralitzar-ho de la mateixa forma que ho havíem fet durant l’any
2013. Un cop estigui aprovat definitivament en el pressupost del 2014, que vam portar en
l’última sessió plenària ja entrarà en vigor amb tota normalitat. Bàsicament, aquest
conveni a nosaltres ens afecta amb 2 línies, la línia que entra de Granollers a la Torreta,
que són uns 28.000 € de costos i la línia, la de Granollers la Roca que es parla de sempre
que arriba fins a la Roca Village i dóna la volta, que són aproximadament uns 171, estem
parlant d’un total de 200.000 €. A partir de l’informe del Sergent en cap favorable i
l’informe d’intervenció conforme és favorable, portem avui aquesta aprovació. A grans
trets, volia subratllar 2 o 3 temes importants sobre aquest actual transport. Primer que des
del primer diumenge que es va obrir el centre comercial en diumenges, a causa de la
sentència del municipi turístic, hem posat en funcionament el mateix servei els diumenges
que el que estem realitzant els dissabtes. És temporal i estem fent una sèrie de controls a
través de Sagalés, en aquest cas, que és l’operador i nosaltres mateixos amb la resta de
municipis per veure tots en comú millores o no o defectes o problemes i en principi, només
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dir-vos que la línia de la Roca és l’única que creix de les altres poblacions.
Aproximadament estem en un 6% d’increment en les dades del mes de juny, aquestes són
les dades actuals. Segona que és molt interessant que dins d’una mateixa taula tinguem
diverses poblacions i expliquem tots quines correccions o quines millores o quines
freqüències o quin canvi o quina mobilitat podem destinar en el servei de transport urbà
perquè és un benefici entre tots plegats. No és el mateix tractar una i exclusivament la línia
Granollers la Roca, només l’ajuntament de la Roca que traslladar-ho a la resta de
municipis que cadascun en pot dir la seva, per tant, les reunions tant en l’àmbit tècnic
com el polític són positives i d’elles en traiem un bon fruit tots plegats, crec que el ciutadà
en aquest cas, al passar de la racionalització que en el seu dia vam portar per termes
econòmics lògicament perquè era inviable mantenir el dèficit que teníem
aproximadament d’uns 275.000 € crec que a l’any 2008. Ara estem en aquests 200.000 € i
en aquests moments, estem pujant el nombre de viatgers comparat amb la resta de
municipis i tercera, també estem treballant en comú possibles canvis de mobilitat que
tindrem ben aviat, durant els propers mesos. Hi ha un carrer Sant Sadurní, hi ha un carrer
Catalunya que es posaran en obres i tots aquests temes s’estan treballant en comú
perquè poc o molt, encara són esbossos que s’aniran treballant i explicant a tothom, però
que ja s’estan tractant perquè de cara a que tinguem coneixement i consciència de que
possiblement, per millorar el servei als ciutadans, hi hagi possibilitat de noves marquesines
o modificacions o el que sigui necessari el que creiem entre tots plegats que sigui un
benefici pel ciutadà de la Roca, és per això que es porta a aprovació el que deia
l’addenda d’aquest conveni, abans era anomenat transporta de conurbació, ara es diu
Transgran i té un nou logo a tots els autobusos, ho podreu veure, és un logo circular, on hi
ha els 4 punts del municipi, geogràficament i aquests dies ja els podreu veure el mateix
tipus de servei, el mateix tipus de transport, però ja amb aquests logos i circulant pel
municipi. Res més.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Fortí. Algun comentari? Cap comentari?
Passem a votació
Conclòs el debat per l’Alcadia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents a la
sessió, el qual, literalment, diu:

“Atès el Conveni formalitzar el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés SA, per a la millora dels serveis de
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i
la Roca del Vallès.
Atesa la proposta d’adhesió al primer Protocol Addicional al Conveni assenyalat, i la
pròrroga de l’esmentat Conveni pel període comprés entre l’1 de gener de 2014 i el 31
de desembre de 2014.
Atès l’informe del Cap de la Policia Local de la Roca del Vallès, de data 2 de juliol de
2014, pel qual proposa l’adhesió al primer Protocol Addicional assenyalat, així com
s’aprovi la pròrroga de l’esmentat Conveni, pel període comprès entre el dia 1 de
gener d e2014 i 31 de desembre de 2014.
Atès l’informe de l’Interventor municipal, de data 7 de juliol de 2014, on s’informa
positivament l’aprovació de la formalització del primer Protocol Addicional al Conveni,
així com la pròrroga assenyalada, supeditant però l’eficàcia de la formalització i
pròrroga a l’aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de l’any 2014,
aprovat inicialment pel Ple municipal en sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 2014,
i que es troba actualment sotmès a informació pública.
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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.- Aprovar l’addenda al primer Protocol Addicional al Conveni formalitzat en
data 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament
de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès,
l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i
l'empresa Sagalés SA, així com la pròrroga de l’esmentat Conveni, pel període
comprés entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014, quin text s’adjunta
com a annex al present Acord, passant a formar part integrant del mateix.
SEGON.- Acceptar el compromís de pagament per l’anualitat del 2014, per un import
total de 200.372,05 euros, que es corresponen amb els imports de 28.890,08 euros de
l’aportació al Transport Urbà de Granollers, i de 171.481,96 euros de la línea La Roca –
Granollers, en els termes que es contenen en l’Acord Segon del primer Protocol
Addicional que s’adjunta.
TERCER.- Supeditar la formalització del primer Protocol Addicional del Conveni
assenyalat així com la pròrroga del mateix, a la prèvia aprovació definitiva del
Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’exercici 2014.
QUART.- Facultar a l’Alcaldia, un cop acomplerta la condició assenyalada en el punt
Tercer d’aquest Acord, a subscriure la corresponent addenda al primer Protocol
Addicional al conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013, de conformitat amb
l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 63.1 del Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
CINQUÈ.- Comunicar el present Acord a la Intervenció municipal i a la resta de les
àrees municipals interessades.
SISÈ.- Comunicar el present Acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, als Ajuntament de Granollers, Canovelles i de Les
Franqueses del Vallès.”

C) Control Gestió municipal
C.1 Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 557/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 7/2014 sota la modalitat de romanents.
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc de l’ordre del dia de control de la Gestió municipal.
HI ha 5 punts que tracten de dacions de compte de resolucions d’alcaldia relacionades
amb modalitats de generació de crèdit i el que faré serà comentar les 5 conjuntes i, en tot
cas, després si hi ha alguna qüestió les comentem específicament, la primera és una
generació de crèdit corresponen al Programa Xarxa de la Diputació de 2012- 2015, d’uns
diners que estaven activats pel carrer Sant Sadurní, posa 2a fase, però és primera fase de
la UA-9, són 185.000 € que es destinen a aquesta obra que ha d’iniciar la junta de
compensació de la Unitat d’Actuació número 9, el carrer Sant Sadurní és la part que
correspon a l’Ajuntament i que està finançada, íntegrament, per aquest programa de la
Diputació de Barcelona. La segona, són uns diners que tal com entren van destinats a una
partida, que és la subvenció del consell comarcal per les beques de menjador, per tant,
són 68.676 € destinats a ajuts de menjador. La tercera és la incorporació d’un romanent de
tresoreria amb finançament afectat de 4.712,75 € que estan destinats a una partida
d’adquisició de patrimoni que per ser més concrets és el cens que es paga per la masia
de Can Tàpies. Aquell cens que queda latent i que s’està pagant a una persona en
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concret. La quarta és també una incorporació de crèdit per la pacificació viària del carrer
Catalunya i de plans i projectes que van destinats, que provenen perdó d’un romanent de
tresoreria amb finançament afectat de 2090,88, de vies locals de Diputació de 2.453,69 i
del programa xarxa 2012-2015 de 638.831, 19, això fa un total de 868.375,76 € destinats
2.090,88 a plans i projectes i 866.284,88 a pacificació viària del carrer Catalunya.
Finalment, la cinquena és també una d’aquestes que tal com entren surten que prové de
la Diputació, són 56.867,23 €, destinat íntegrament a plans d’ocupació per a la mateixa
quantitat. Algun comentari sobre Sí, Sr. García Lorenzana?
Sr. Lorenzana.- Com molt bé ha comentat l’alcalde, aquí ens fan tota una sèrie de
modificacions de crèdit que estan relacionades amb el famós projecte de l’anella viària,
que sembla que vostès estan tirant endavant, però respecte a aquest projecte, hi ha
entrada una petició, per part del nostre grup, perquè es celebri una consulta entre els
ciutadans del municipi per veure si aquesta és una obra realment necessària i prioritària
en aquests moments de crisi i el que m’agradaria saber és quan pensa vostè complir la
normativa municipal perquè aquesta petició de consulta està a l’alçada del reglament
de participació ciutadana, fa ja gairebé 2 mesos que vam entrar aquesta petició i, de
moment, no hem tingut cap mena de notícia per part de l’equip de govern. Em sembla
bastant estrany que havent-hi aquesta petició que vostè encara no ens ha dit res, ara ens
presenti tots aquests fets consumats de tirar endavant aquest projecte, m’agradaria que
em digués i que es comprometés en aquest ple a dir-nos quina serà la data d’aquesta
consulta perquè em sembla un frau de llei que es tiri endavant un projecte quan hi ha una
petició basada precisament en una normativa aprovada per unanimitat en aquest ple
municipal. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. García Lorenzana. Això que ha formulat vostè seria més aviat una
pregunta pel torn de precs i preguntes, però en tot cas, li contestaré ara sense cap mena
de problema. La voluntat quan un grup municipal o en aquest cas 2 grups municipals i
una part important de regidors d’aquest Consistori demana que s’efectuï una consulta en
què, encara que sigui a aquestes alçades de la pellícula, doncs la voluntat democràtica
és que aquesta consulta es faci. Ara aquesta consulta jo no em puc comprometre a posar
data perquè no sóc jo el que l’ha de posar, sinó que s’han de demanar unes
autoritzacions. Hem estat fent la consulta de tot aquest procediment establint una
miqueta com pot ser el calendari i el calendari pot ser llarg perquè, en primer lloc, hem de
demanar autorització a la Generalitat de Catalunya, la qual, a la seva vegada, ha de
demanar autorització al govern central. El que està passant en aquest moment, ja ho vaig
explicar a la comissió informativa, és que com que el govern central té el síndrome de les
consultes a Catalunya, doncs no hi ha massa voluntat d’autoritzar-les i les demoren
bastant. En tot cas, estem parlant d’un calendari que encara el tenim per concretar, que
encara no hem vist jurídicament quin és, però que, tranquillament, un procediment
d’aquest tipus no baixarà de quatre a cinc mesos, per tant, nosaltres demanarem,
evidentment, tot aquest procediment, per tant, si aquesta consulta s’ha de fer el
novembre, coincidint amb altres consultes o si s’ha de fer al gener o al febrer, això no ho
decidirem nosaltres, ho decidirà que tingui la potestat de decidir-ho i veurem com es fa.
En tot cas, el que sí que està clar és que la consulta no pot alterar drets de ciutadans o de
juntes de compensació en quest cas. Aquesta obra del carrer de Sant Sadurní, que s’està
executant, està aprovada des del mes de maig de 2007 i l’està executant una junta de
compensació que té uns drets fixats en el pla General des de l’any 91, si no recordo
malament, per tant, per molt que surti un resultat o una altre en una consulta, no podem
anar contra uns drets que estan assignats i que són jurídics. Això ho hem de tenir clar. En
tot cas, ens podríem plantejar què passa en el carrer Catalunya, que el carrer Catalunya
és una altra realitat i hauríem de veure molt bé si la pregunta que s’’ha de fer és la que
parlaven vostès en la seva instància o si s’ha de parlar d’altres coses com per exemple, el
fet que el carrer Catalunya no tingui itineraris adaptats i, per tant, no sigui un carrer
democràtic per a totes les persones, sobretot per a les persones amb dificultats de
mobilitat. Tot això crec que s’ha d’explicar quan s’efectuï aquesta consulta. El que he
explicat avui són modificacions de crèdit, crèdits que ja estan aprovats en aquest
consistori, en pressupostos anteriors 2013, 2012, per tant, ja hem tingut una majoria que ha
permès que aquests pressupostos prosperessin i estem parlant de diners assignats per la
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Diputació que tenen un destí clar i funcional per aquestes actuacions, començant per
exemple aquests 227.000 € que he explicat per a vies locals, que si no es destinen a
l’actuació per a la qual estan destinats, aquests diners l’Ajuntament de la Roca no els
tindrà mai. Aquests diners estan específicament destinats al carrer Catalunya. Els diners de
Xarxa que estan destinats al carrer Catalunya, si es decidís que no s’ha de fer aquesta
actuació, s’haurien de destinar a altres actuacions, evidentment, això quan s’ha treballat
tant amb Diputació un projecte clar, ho haurem d’explicar molt bé, hi ha diners que
vénen incorporats del mandat anterior i vénen incorporats del carrer Catalunya 450.000 €
concretament, explicar a Diputació que aquests diners que ara provenen de romanents,
perquè són del mandat anterior, i explicar que aquests diners ara no són per aquest
projecte, sinó que són per a un altre, doncs no sé què dirà Diputació, però en tot cas, si la
consulta tingués un resultat que aquest projecte no s’ha de fer, doncs òbviament hauríem
de parlar amb Diputació i decidir què fer amb aquests diners. Si no casen les dates, el
govern ha de governar i ha de tirar endavant les qüestions que estan sobre la taula, que
són compromisos electorals i que formen part d’actuacions de govern, per tant, això anirà
tirant endavant, quan arribi l’autorització, determinarem data i forma en què es pot fer
aquesta consulta i, en tot cas, els informarem. D’acord?
Sr. Lorenzana.- Tots coneixem quina és la situació respecte a l’estat del tema de les
consultes, però també és cert que per molt que triguin les autoritzacions, mentre més es
trigui en demanar l’autorització formal per fer aquesta consulta més tard la farem. La
petició va entrar en aquest ajuntament fa 2 mesos i vostès encara estan estudiant el tema.
Anirem afegint temps sobre temps en la petició formal d’aquesta consulta i el que no ens
agradaria és trobar-nos, finalment, amb una política de fets consumats perquè jo no sé
quin és el problema que pot haver-hi per explicar les coses a la Diputació i no ens
enredarem altra vegada en com s’ha explicat el tema de l’anella viària als veïns. Em
sembla que és més important explicar-ho als veïns que no explicar-ho a una altra
administració. En tot cas, en el tema de la Unitat d’Actuació núm. 9 també és cert que
l’actuació dels propietaris sorprenent en un moment com en aquest en el ram de la
construcció, on és bastant difícil que puguin amortitzar la seva inversió en aquests carrers,
ha estat provocada, entre d’altres raons, perquè l’Ajuntament ha proposat canviar la
forma de desenvolupaments d’aquesta unitat d’actuació, sent l’Ajuntament l’impulsor de
l’ubanització, precisament, pel tema de l’anella viària, llavors clar, no es tracta únicament
que hi hagi uns drets d’uns particulars que són els propietaris de la Unitat d’actuació núm.
9, sinó que hi ha la voluntat de l’ajuntament perquè aquests voluntaris tirin endavant
aquesta urbanització en un moment en què des del punt de vista de la racionalitat
econòmica resulta difícil que aquests propietaris puguin recuperar la seva inversió en
bastants anys perquè difícilment es desenvoluparà urbanísticament aquesta zona.
Sobretot el que li demanem és que tiri endavant d’una vegada la petició formal
d’aquesta consulta perquè mentre més trigui en demanar-la, més trigaran en fer-la i li
tornarem a demanar un ple rere l’altre.
Sr. Alcalde.- Jo, com li he dit abans, i no voldria fer una diàleg, que estem parlant d’unes
modificacions de crèdit, però sí que no el deixaré sense resposta. Com li he dit abans, la
voluntat democràtica de les persones que hem crèiem en democràcia és que si s’ha
demanat una consulta, proposarem fer una consulta. La proposarem, sigui més aviat o
més tard, però la proposarem, sigui més aviat o més tard, però la proposarem. La proposta
ha arribat una mica tard perquè els pressupostos ja estaven aprovats, els projectes
estaven aprovats i tot el procés estava fet, per tant, sembla que tingui ganes de bloquejar
coses, sembla, però en tot cas, la farem igualment perquè la voluntat és democràtica. En
aquesta casa no hi ha tradició de fer consultes. No s’havia preguntat mai per coses tant
trascendentals com un pavelló poliesportiu que afecta a tota la població o per la forma
d’urbanitzar carrers o si s’enderrocava la Masia de Can Tàpìes, no s’havia preguntat mai
de res. Llavors tenim manca de tradició i, per tant, ens hem hagut d’informar.
El reglament de participació ciutadana, lamento contradir-lo, no es va aprovar per
unanimitat. Va costar molt aprovar aquest reglament i finalment, aquest reglament que va
dilatar-se gairebé 3 anys, amb converses interminables i canvis interminables d’articles,
articles i articles, els que creiem en aquest reglament, l’aplicarem i si aquest reglament diu
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que s’ha de fer consultes, les farem i si hem de lluitar contra el govern de Madrid, que ja hi
estem acostumats, hi lluitarem perquè ens permeti fer la consulta al més aviat possible,
que no sé quan serà, però en tot cas, nosaltres el que no deixarem és d’exercir la funció
del govern.
Primer garantir els crèdits que ens ha donat la Diputació, aquests diners no els pot perdre
el municipi de la Roca i no els pot perdre quan són per projectes tan importants que
considerem que són molt importants, per tant, aquesta línia ha de continuar. Respecte els
comentaris que ha fet de la Unitat d’Actuació núm. 9, davant de la inacció d’uns
particulars que podem estar sotmesos a la conjuntura econòmica de l’especulació. Ara
vull edificar, ara no vull edificar. Nosaltres estem vetllant per a l’interès general i l’interès no
és si volen edificar i amortitzar les seves inversions demà passat. Això ens importa un
pepino amb tots els respectes pels promotors. El que ens importa és el patrimoni públic
que queda i passar d’un sistema provat a un sistema públic, que em sembla que és una
potestat clara d’un ajuntament, quan aquesta junta de compensació demostri inacció,
són 23 anys d’inacció i 7 des que tenen el projecte d’urbanització aprovat i no tiren
endavant, doncs realment alguna cosa està fallant. Nosaltres el que vam fer és canviar el
sistema d’actuació de compensació bàsica a cooperació i hagués estat l’Ajuntament qui
hagués tutelat el temps d’aquesta unitat d’actuació. Què ha passat? Que quan han vist
això, especialment el promotor majoritari que controla gairebé el 80 % del sector va
decidir que volien controlar els temps ells i decidir quan edificaven, quan no, quan
urbanitzaven, quan no i vam arribar a un acord, com ja els vaig explicar en el seu
moment, que executaríem una primera fase amb els carrers que representen el tram
d’anella viària, la part que executa la junta de compensació i la part que està finançada
per Diputació que són diners que d’una altra manera s’haguessin perdut, s’haguessim
destinat a altres actuacions, no s’haguessin perdut en el municipi perquè aquests sí que
són d’aquest mandat, aquests s’haguessin pogut destinar a altres destinacions, però que,
en tot cas, estàvem preparats per a una destinació molt clara i aquesta junta de
compensació també ha entès que hi havia una oportunitat, de dir, segons com aquest
carrer l’hauré de fer jo sencer i després recuperar no sé quan de l’alta junta de
compensació, quan s’arribi a constituir, per tant, aquest moment d’oportunitat ha permès
que una obra molt important pel municipi s’hagi iniciat finalment després de 7 anys
d’estar-la treballat i després de 7 anys d’haver estat aprovats els projectes d’urbanització i
no per aquest equip de govern, sinó fa 2 equips de govern, per tant, siguem una mica
coherents amb les coses que passen en aquest ajuntament i en aquest municipi. D’acord?
C.2. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 563/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 8/2014 sota la modalitat de generació de crèdit.
C.3. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 588/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 9/2014 sota la modalitat d’incorporació de romanents.
C.4. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 641/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 10/2014 sota la modalitat d’incorporació de romanents.
C.5. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 721/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 11/2014 sota la modalitat de generació de crèdit.
C.6. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
Sr. Alcalde.- Passaríem al següent punt el punt C-6 que tracta de les resolucions d’alcaldia
en matèria de personal.
N’hi ha 2, la primera és el nomenament interí de l’aspirant Antoni López Alonso com a
interventor interí de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per tant, ha de desenvolupar les
tasques pròpies d’aquest lloc de treball. Ens acompanya avui. Ja fa uns quants dies que
està aquí amb nosaltres, ja el coneixem i encantat que estigui aquí amb nosaltres
desenvolupant les tasques d’interventor.
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La segona fa referència a la contractació amb caràcter temporal en la modalitat de
contracte d’obra i serveis, es tracta d’una pla ocupacional per 6 mesos, a jornada parcial,
que serà des del dia 10 de juliol fins al 10 de gener, les següents persones i llocs de treball:
Sr. Santiago Pujadas Grivé, auxiliar administratiu del centre esportiu municipal.
Sra. Montserrat Calderon Anglada, auxiliar administrativa de comerç.
Sr. Jonatan Barba Pérez, peó de brigada
Sr. Sergio Carranza Navas, conserge
Sr. Carlos Moreno Gallego, conserge
Sr. Esteban Cabrera Cañas, dinamitzador de programes
Sr. Ricard Alegret Garcia, auxiliar del centre esportiu municipal
Sra. Marta Saladrigas Álvarez, auxiliar de neteja del centre esportiu municipal
Sra Núria Arpí Jiménez, auxiliar de neteja del centre esportiu municipal.
Els 2 conserges que he nomenat, són els que aniran destinats a l’escola de la Torreta i al
pati de l’Institut per a les polítiques de patis oberts que havíem acordat també aquí per
l’aprovació per unanimitat d’una moció. Algun comentari sobre aquestes resolucions?
Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- En tot cas, tornar a donar la benviguda al Sr. Antoni, que s’ha reincorporat i
ara tenim les 2 places cobertes de forma correcte, tant la de secretari com la
d’interventor, per tant, és una bona notícia perquè tot això millora en el segur
funcionament del municipi i, en tot cas, també donar, encara que sigui temporalment, la
benvinguda a aquestes noves persones d’aquest pla d’ocupació, doncs intentem
collaborar amb què puguin tirar endavant en una situació difícil.
Sr. Alcalde.- Molt bé, deixi’m fer-li una puntualització, sempre hem tingut les places
cobertes de manera adequada, sempre, per tant, no és que les tinguem cobertes, de
manera adequada ara, sempre les hem tingut, per tant, el nomenament actual, doncs el
que s’havia de fer com la resta de personal d’habilitació nacional.
C.7. Resolucions d’alcaldia
C.8. Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C-8, d’informes d’alcaldia, els donaré una dada, el que
passa és que els hi donaré de memòria, memòria anotada i és que m’ha arribat avui
l’informe de l’evolució d’atur al municipi i per tercer mes consecutiu, tenim un descens i un
descens també important, com el mes passat de 100 i escaig persones.
Crec recordar que són 102, estem per sota dels 700 aturats, bastant per sota, per tant, una
bona notícia que esperem que es vagi consolidant i que vagi consolidant d’aquesta
manera.
I l’altre és un fer-los un ... que demà comencem festa major a la Torreta, la primera de les 3
festes majors i convidar a tots assistir i gaudir dels actes que estan programats per la
comissió de festes i com que aquest és el darrer ple abans de l’estiu. A l’agost tindrem la
de Santa Agnès al setembre la de la Roca i, per tant, ara bé un temps de festes majors.
En l’apartat de mocions de control no n’hi ha cap.

23

Sr. Fernández.- si em permet una pregunta. Seria possible que aquests informes d’evolució
de l’ocupació que li arriben es poguessin fer extensius a la resta de grups municipals?
Sr. Alcalde.- els hi faré arribar. És un informe que té moltes gràfiques, té moltes dades, per
edats, per trams.
Sr. Fernández.- Suposo que és en format digital i que no és gaire complicat.
Sr. Alcalde.- Sí, no és gens complicat d’enviar. Els hi faig arribar.
C.9. Mocions de Control
C.10. Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Passem al darrer apartat del ple que és el de precs i preguntes. Alguna
pregunta? Sr. Julio Caña, Sra. Carmen las Heras, Sr. Benito Hernández, Manuel Cortés,
Carles Fernández. Alguna més? Albert Gil?
Doncs comencem, Julio? Carmen las Heras?
Sra. Las Heras.- Bé, doncs Marta ja ho intueixes. Nosaltres el que volíem saber és si hi ha
alguna solució definitiva pels 30 o 31 nens de l’escola de la Torreta. Res més.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Julio Caña?
Sr. Caña.- Sí, jo més que res és el tema del carrer Venezuela que sembla ser que hi ha un
problema de seguretat. Els cotxes passen per allà que Déu n’hi do. Pensen fer alguna
cosa o actuar d’alguna manera?
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Benito Hernández.
Sr. Hernández.- El otro día a una senyora de la Torreta y le llegó una carta 2 días más
tarde del día que tenía que ir al médico. Què passa con el correo de la Torreta.
Sr. Alcalde.- Sr. Manuel Cortés?
Sr. Cortés.- Sí, jo són 2 les preguntes que li vull fer.
Una és pel regidor d’agricultura i medi ambient que parlant amb personal de la Torreta, un
veí d’allà en va comentar que havia fet un escrit per protestar per una vertida de purins
que hi va haver als camps de Granota i la resposta que ha rebut de l’Ajuntament a mi em
sorprèn perquè la resposta que ha rebut és que ja han procedit a netejar els purins del
camp. M’agradaria saber quina tecnologia s’ha fet servir per netejar aquests camps.
I la segona és per al regidor d’Esports i demanar si hi havia la possibilitat d’installar el wifi a
les installacions esportives del municipi, atesa la necessitat de connexió que tenen els
collegiats en partits federals tant de hanbol com de basquet com de futbol, si es pot
estudiar aquesta possibilitat d’installar-hi wifi .
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí 2 qüestions. Una era saber si hi havia novetats en referència al pavelló
vell. Si hi havia alguna novetat perquè això va vèncer a l’1 de juliol, llavors saber una mica
com està i si hi ha prevista alguna reunió amb l’església o ens hem de fer alguna trobada
amb els grups municipals o què hem de fer, en quina situació es troba i si hi ha hagut una
pròrroga del contracte per quan de temps i per a quin termini i això i l’altra pregunta és en
referència al tema del CAP de la Roca, li vam demanar una reunió amb el Servei Català
de la Salut i com no rebíem cap tipus d’informació, jo he parlat amb el Servei Català de la
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Salut, vaig trucar a la Sra. Aurora Dueñas i li vaig traslladar l’interès que teníem en parlar
amb ella, que havíem parlat amb vostè i com no havíem tingut notícies, doncs per això la
vam trucar i em van comentar que el dia 23 tenen una reunió i jo li vaig demanar amb ella
que l’interès nostre és saber de primera mà per part del Servei Català de la Salut quina és
la situació amb la queixa que ens va fer arribar un veí del municipi sobre el tema dels
diabètics. També després ens ha anat arribant altres queixes i en tot cas, ja les anirem
comentant, fins i tot amb vostès també i el que li vam demanar és si era possible si no
abans de finals de juliol a principis de setembre que poguéssim tenir aquesta reunió per si
més no tenir una informació clara de quins són els motius pels quals s’està, segons el que
tenim entès, fent un tracte diferenciat als veïns de la Roca dels veïns d’altres municipis.
En tot cas, era, suposo que si m’ho ha dit ella, aquesta reunió la tindran i en tot cas,
demanar-li que d’aquest reunió fixem ja data al més aviat possible perquè això és un
tema que està costant a veïns del municipi diners i hem de veure si això és normal que
passi, perquè està passant a tot arreu o només és al nostre municipi.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Jo m’he esperat a precs i preguntes perquè entenia que no era el lloc, però bé,
vostès han entrat en una discussió sobre el tema de la consulta. Nosaltres, com no pot ser
d’una altra manera, estem d’acord en què es consulti al poble i no només al poble de la
Roca, sinó al poble de Catalunya i a tothom, per tant, el que nosaltres també demanarem
és que si s’ha de fer algun tipus de consulta que o bé la puguem lligar a consultes que
creiem que afecten al municipi i que realment, potser s’han pres decisions que s’hagin de
valorar, per exemple, no?
El tema de municipi turístics, hi ha molta gent que també t’ho dic, és una cosa que s’ha
corregut massa i que no s’ha fet cap consulta popular, això també és una afectació que
podríem plantejar-nos que com a partits s’ha votat favorablement i potser no hem
escoltat tampoc al poble si també és veritat el carrer Catalunya, com bé s’ha dit, és una
inversió que, en aquest moment de crisi, no s’entén, doncs també és una altra opció, com
nosaltres en el seu dia vam dir que doncs que si la possibilitat de fer les obres al carrer, tal i
com està, però només en un sentit de circulació. Nosaltres vam estar en el tema de la
participació ciutadana i de fer el seu reglament i, per tant, ens ho creiem i que el poble
pot arribar a decidir el contrari del que nosaltres volem, el que sí que llavors exigim és una
coherència, no podem estar en contra de certes consultes quan no ens interessa i després
posar-nos-les a la boca. Nosaltres som els primers que si s’ha de consultar al poble,
consultem-lo i acceptem el que digui el poble. El poble és sobirà, però el poble de la
Roca, el poble de Catalunya, tots els pobles són sobirans, per tant, he de defensar
políticament els nostre pobles, que els nostres ciutadans puguin expressar-se, per tant, en
algunes vegades que en el ple municipal ha vingut el tema de donar suport a consultes i
per part del PSC no s’ha donat aquest suport, doncs agrairíem que si, realment, el discurs
que fem amb el tema de l’afectació d’una cosa que realment entenem que és una
afectació diguem-ne important per a vosaltres, doncs tingueu present que l’altra és una
afectació molt important per a molta gent d’aquest país, simplement volem consultar-li i
que després la gent decideixi si sí, si no, si blanc, si negre. En el cas de la consulta que ens
ocupa del carrer Catalunya, nosaltres ja ho hem dit, endavant a fer-la i a escoltar el que
el poble digui. Si no s’ha de fer l’obra, doncs no la fem, potser ho hem de deixar per a
millors temps, però són coses que realment en aquest poble hi ha hagut possibilitat de fer
moltes consultes que no s’han fet i n’hi haurà segurament moltes consultes que no s’han
fet i n’hi haurà, segurament moltes que s’hauran de fer per la importància que en
ocupen.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Fem una cosa. El Sr. Albert Gil, per allusions li
donarà opció a contestar a algun dels grups o a algun dels membres del grup si
decideixen que és vostè, doncs és vostè, si?
Doncs, comencem per aquí. Contesta el Sr. Manuel Cortés a la pregunta del Sr. Albert Gil.
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Sr. Cortés.- Albert, em sembla que quan parles de deixar la possibilitat de la gent que parli,
t’estàs equivocant de parlament, hauries d’anar a dir-li, amb tota la raó del món, a alguns
companys nostres del Parlament de Catalunya, però als regidors de l’Ajuntament del PSC
de la Roca no perquè t’haig de recordar que nosaltres vam presentar una moció en
defensa del dret a decidir, potser la has oblidada i vam votar que sí.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manuel Cortés, contesta la regidora d’Ensenyament, la Sra. Marta
Pujol a la pregunta de la Sra. Carmen de las Heras.
Sra. Pujol.- Sí, finalment la solució que ha donat el Departament d’Ensenyament,
concretament la Delegació Territorial de Mataró, és un mestre i un TEI i això ens ho va
confirmar el delegat territorial, el Sr. Garcia Caurín. De fet, en una reunió que van tenir un
grup de pares afectats amb el Sr. García Caurín, aquesta va ser la solució que van pactar,
eh? Jo entenc que potser els pares no coneixen la dificultat de portar un grup de P3, però
aquesta va ser la solució que ells van acceptar.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Contesta el regidor de Medi Ambient, el Sr.
Santi Raimí al Sr. Manel Cortés el tema dels abocador de purins.
Sr. Raimí.- La veritat és que m’has agafat per sorpresa el que m’has comentat sobre un
abocament de purins i mira que, normalment, d’actes incívics que poden afectar al medi
ambient en rebem la tira i els despatxo personalment i com a abocament de purins a mi,
no em sona ara mateix. D’abocaments els que vulguis. Pot haver passat que hagi mal
interpretat la carta que en aquest cas, aquesta senyora a enviat, perquè com tu dius
tractar purins no és tan fàcil, per tant, deixa’m que esbrini què ha passat aquí perquè no
acabo d’entendre-ho.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Santi Raimí contesta el regidor d’Esports, el Sr. César Alcalá al Sr.
Manel Cortés el tema del WiIFI en les installacions del municipi.
Sr. Alcalá.- Lo estudiaremos. Es un tema que estudiaremos. Yo sé que se ha hecho alguna
cosa. El que lleva el tema de nuevas tecnologías es Manel. O sea que el que puede
acabar de... pero es un tema a estudiarselo.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Contesto jo mateix les que queden,
Carrer Venezuela, hem traslladat aquesta problemàtica a l’Ajuntament de Granollers. És
un carrer compartit, és un carrer que té molta amplada i que té les dificultat d’aquesta
amplada que fa que l’incivisme en matèria de trànsit fa que hi hagi gent que se salti la
mitjana, que se salti les bandes reductores, etc, etc. De tot plegat, al més probable és que
Granollers posi una solució a la sortida del tanatori perquè no hi ha pas de vianants,
especialment en el carrer Girona de cara a la torreta, aquest pas de vianants es fàcil que
es posi en breu i que comencem a parlar de com pot ser una actuació en aquest carrer
que, evidentment, ni serà fàcil ni serà econòmic i tindrà un cost que llavors haurem de
veure com es finança, però en principi és una problemàtica que ens han traslladat moltes
vegades diferents collectius de veïns de la torreta, l’hem tinguda en compte i hem iniciat
aquestes converses amb Granollers que culminarà amb aquest pas de vianants necessari
per a la sortida del tanatori i ja veurem quina és la solució que es pot arbitrar per reduir
l’amplada de les calçades del carrer Venezuela. És difícil moure el sentit d’aparcament
que seria una solució perquè hi ha molts guals d’habitatges unifamiliars i hem de pensar
molt bé com se soluciona, però en tot cas, hi estem treballant.
Respecte al tema que plantejava el Sr. Benito Hernández , aquest és un tema que afecta
directament a Correus. Correus ens vam reunir amb ells ja fa molt de temps, al mandat
passat, potser fa 5 o 6 anys i en cap moment plantejaran un desdoblament de zona, per
tant, seguirem amb una única centralització de Correus per motius informàtics. No tenim
cap altra opció d’altre tipus. A priori, no tenim darrerament gaires queixes a Correus,
sembla ser que estan funcionant amb una certa puntualitat i amb una certa regularitat,
especialment, amb les substitucions per vacances quan s’havien produït dificultats per
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desconeixement dels carrers, etc. En aquest moment no ens estan arribant queixes. Si
puntualment, a una persona li arriba una carta 2 dies tard, s’hauria d’analitzar el cas
concret, quin moment de sortida ha tingut aquesta carta, si ha anat amb uns terminis molt
ajustats, s’hauria de mirar el tema en concret... 15 días abans... és un tema puntual no
tenim queixes generalitzades. Ho hauríem de mirar, però, en tot cas, no és un servei
municipal, és un servei de Correus, ens podríem adreçar amb ells i preguntar-los per un cas
concret i que ens donin explicacions.
Respecte a les preguntes del Sr. Carles Fernández, referent al pavelló vell, vista la dificultat
de posar d’acord als 5 grups municipals i vist que hi havia un conveni o un esborrany de
conveni que és el que es va portar a ple per aprovació que és el que es va portar a ple
per aprovació, que era satisfactori per la parròquia, satisfactori per l’equip de govern i era
satisfactori per l’entitat del BM la Roca, que utilitza majoritàriament el pavelló vell i atenent
a les dates que estem, el contracte actual que tenia una pròrroga, aquesta pròrroga
caduca el 31 d’aquest mes. Què s’ha fet? Doncs s’ha treballar un nou contracte de
lloguer per un any més, que començaria a l’1 d’agost i aniria de l’1 d’agost de 2014 a l’1
d’agost de 2015 amb una possible pròrroga de 6 mesos. Això fa que salvarem el que
queda d’aquest mandat i, en tot cas, amb el mandat provinent amb les majories que
decideixi la ciutadania es podrà treballar o no en la línia del conveni o es podrà treballar
en la línia de l’expropiació o de l’afectació o del canvi de propietats, etc. etc. Moltes línies
que han quedat apuntades moltes vegades i que, en aquest moment, era molt difícil de
desllorigar, pe tant, tindrem un contracte de lloguer per un any més prorrogable a mig any
i donarà peu a que el govern que surti de les properes eleccions municipals pugui tenir el
temps suficient per treballar un conveni o la fórmula que consideri adient per donar sortida
a aquesta situació. Respecte al tema del problema del cap de la Roca, jo m’he reunit
diverses vegades amb la Sra. Aurora Dueñas, li vaig traslladar aquesta problemàtica i la
resposta que se m’ha donat sempre, tant per part de la ...com de l’Àrea Bàsica, és que el
que s’apliquen són criteris mèdics i criteris mèdics doncs és una qüestió que difícilment
podem incidir els grups municipals. No obstant això, i vista la problemàtica creada que ens
preocupa i que ens ha de preocupar a tots, doncs jo he insistit amb la Sra. Aurora Dueñas
per parlar amb ella, efectivament, hem fixat una reunió pel dia 23 i un dels objectius
d’aquesta reunió és trobar un dia per programar aquesta trobada que heu demanat tots
els grups municipals, per tant, calculem que serà al setembre que trobarem un dia perquè
la Sra. Aurorra Dueñas vingui a donar-nos explicacions de la situació en què es troba el
CAP de la Roca, la futura contractació perquè ara caduca la concessió i s’haurà de
tornar a licitar, crec que hi ha un temps de pròrroga i és possible que l’exhaureixin, però en
tot cas, a la tardor s’haurà de parlar d’aquesta nova licitació d’externalització del servei i
tot això ho haurem de parlar amb al Sra. Aurora Dueñas a partir del que fixem el dia 23.
I per últim, les reflexions del Sr. Albert Gil. Estic absolutament d’acord amb ell amb tot el
que ha comentat referent a les consultes i a les formes de fer consultes, però sí que vull fer
una puntualització, una matització i és que estem en un sistema democràtic que hem de
defensar amb la cara molt alta i quan els diferents partits concorrem a unes eleccions del
tipus que sigui, però en el cas nostre unes eleccions municipals i concorrem amb uns
programes concrets i amb unes voluntats de desenvolupar unes accions concretes i tenim
el recolzament d’una part important de la població, estem absolutament validats per tirar
endavant aquestes propostes amb les que hem concorregut, per exemple, el tema del
pavelló vell no ha estat, que jo recordi, en cap programa electoral. No estant en cap
programa electoral, té una certa lògica que, en aquest mandat, no s’acabi prenent cap
decisió perquè ningú es va comprometre amb la ciutadania amb cap mena de
programa, en canvi, amb el carrer Catalunya, estem forces majoritàries en aquest
programa que ens vam comprometre amb el carrer Catalunya, amb el carrer Sant
Sadurní, amb l’anella viària i amb moltes altres actuacions i llavors, sempre que tirem
endavant amb coherència les actuacions que hem ofertat a la ciutadania quan hem
concorregut a eleccions municipals, estem absolutament validats per portar-les a terme. Si
a més a més, les podem referendar amb una consulta, millor que millor, però en tot cas, el
que no podem fer és consultes per a tot i això hem de tenir-ho molt clar, està molt bé
donar veu a la ciutadania, està molt bé apostar per la democràcia participativa, sempre
ho he dic sóc absolutament partidari, però hem de saber quan i tenim un reglament, a
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més a més, un reglament que vostès no van aprovar i nosaltres sí. Un reglament que vostès
no van aprovar i nosaltres sí. Un reglament que ens creiem que l’aplicarem i que més enllà
del tacticisme que es pugui utilitzar de vegades en política, doncs utilitzarem aquest
reglament. Ja ho he dit abans, hi ha el compromís de complir estrictament el que diu el
reglament i si un grup majoritari de regidors, una tercera part del plenari, ha demanat fer
aquesta consulta, la farem en el moment en què se’ns permeti fer-la, per tant, i l’haurem
de pactar entre tots, com es fa aquesta consulta. Segurament, haurem de matitzar la
pregunta perquè hi ha qüestions que no estan ben formulades i que podrien afectar a
drets que, com he dit abans, per tant ens cenyim al reglament. Ho tindrem fàcil, no es
preocupi que amb això serem dialogants i serà fàcil posar-se d’acord. Molt bé, crec que
hem contestat totes les preguntes, aixequem la sessió quan són dos quarts i cinc del
vespre i donem pas al torn de precs i preguntes del públic assistent.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21 hores
i 43 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

La secretària

Rafael Ros i Penedo

Maria Sanpere i Herrero
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