ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2015
NÚM. 04/2015
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
Regidors: Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU
Sr. Santiago Raimi i Fortuny del Grup Municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU
Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU
Sr. José Luis Pérez López del Grup Municipal de CIU
Sr. Albert Gil Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P.
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC
Sra. Caterina Palma Rovira del Grup Municipal del PSC
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC
Sr. Manuel Cortés Rubio del Grup Municipal del PSC
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E
A la Roca del Vallès, essent les 20 hores i 41 minuts del dia indicat a l’encapçalament, a la
Sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que
sotasigna, la secretària, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso i l’absència justificada de la
Sra. Matilde Muñoz Carrión 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
gener de 2015, el de la sessió plenària extraordinària de 26 de febrer de 2015 i el de la
sessió plenària extraordinària de 19 de març de 2015.
A.2. Pressa de possessió del Sr. José Luis Pérez López i entrega de credencial
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació de la modificació pressupostària 2015/03.
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B-2. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana
de La Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les
instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental.
B-3. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic en un àmbit de sòl no urbanitzable,
situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès
Oriental.
B.4- Aprovació inicial de la rectificació de l’Ordenança fiscal número 9, reguladora de la
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses, a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i
les revisions periòdiques.
B.5- Aprovació inicial del Reglament regulador del Premi “Romà Planas i Miró” de
memorials populars.
B.6- Aprovació del contingut i l’adhesió al segon Protocol Addicional al Conveni de
transport per carretera.
B-7 Aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja de les

dependències municipals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, i l’inici del
corresponent procediment de contractació.
B-8 Moció del grup municipal de posicionament del plenari de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, davant l’arxiu de diligències per part de la fiscalia provincial de
Barcelona.
C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès de l’any 2014.
C-2 Dació de compte de la modificació de crèdit 1/2015 sota la modalitat d’incorporació
de romanents.
C-3 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
C.4 Resolucions d’alcaldia
C-5- Informes d’alcaldia
C-6 Mocions de Control
C-7 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Donem inici a la sessió plenària ordinària de 26 de març de 2015, quan són les
20 hores i 41 minuts. Atenent a les especials circumstàncies de l’accident d’aviació estem
en 3 jornades de dol i, a més a més, l’accident ha colpejat directament en aquest
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Consistori, concretament a la regidora del PSC, la Sra. Mati Muñoz, el seu cunyat viatjava
en l’avió accidentat. Llavors faríem un minut de silenci per començar el plenari.
Moltes gràcies
A)Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 29 de
gener de 2015, el de la sessió plenària extraordinària de 26 de febrer de 2015 i el de la
sessió plenària extraordinària de 19 de març de 2015.
Sr. Alcalde.- Comencem l’ordre del dia amb el primer bloc d’assumptes de tràmit.
El primer punt tracta de l’aprovació de les actes de les 3 darreres sessions plenàries. Algun
comentari sobre les actes? Cap comentari.
Les aprovarem per separat. Primer la sessió ordinària de 29 de gener de 2015
Es sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària, de 29 de gener de 2015, a
aprovació, la qual queda aprovada per unanimitat els assistents

La següent la sessió plenària extraordinària de 26 de febrer de 2015
Es sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària, de 26 de febrer de
2015, a aprovació, la qual queda aprovada per unanimitat els assistents

I per últim, la sessió plenària extraordinària, de 19 de març de 2015. Passem a votació
Es sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària, de 19 de març de 2015,
a aprovació, la qual queda aprovada per unanimitat els assistents
A.2. Pressa de possessió del Sr. José Luis Pérez López i entrega de credencial
Sr. Alcalde.- El segon punt d’aquest bloc és la pressa de possessió del Sr. José Luis Pérez
López i la entrega de la seva credencial. Sr. José Luis?
En sessió extraordinària del Ple municipal, de 26 de febrer de 2014, el Ple va prendre
coneixement de la renúncia del càrrec de regidor del Sr. Jordi Fortí i Gurgui.
D’acord amb el que es disposa en l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, i les posteriors modificacions, així com en la Instrucció de la
Junta Electoral Central de 10 de juny de 2003, l’escó s’ha d’atribuir a la Sr. José Luis Pérez
López, per ser el candidat de la mateixa llista a qui li correspon, atenent al seu ordre de
col·locació.

3

Que en data 19 de març d’enguany, s’ha rebut en aquesta Corporació municipal la
credencial del Sr. José Luís Pérez López, estesa per la Junta Electoral Central en data 13 de
març de 2015.
Que en data 24 de març de 2015 s’han presentat davant d’aquesta Corporació
municipal i de secretaria, les declaracions sobre incompatibilitats, activitats, béns i
participació en societats de tots tipus, esteses pel regidor, Sr. José Luís Pérez López, donant
així compliment a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Per la qual cosa, procedeix la presa de possessió del Sr. José Luis Pérez López en aquesta
sessió plenària, i ara prendrà jurament o promesa del càrrec. Li prendrà la secretària de la
Corporació, la Sra. Maria Sanpere.
Maria si us plau. Tens micro. Més que res perquè quedi gravat.
Feu córrer aquest. No, no passa-li aquest. A la Maria, a la Maria primer. Passa.li aquest.
Si, no et moguis. No et moguis Maria.
Sra. Secretària.- Sr. José Luís Pérez López, jura o promet, per la seva consciència i honor,
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental
de l’Estat i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
Sr. Pérez.- Sí, lo prometo
Sr. Alcalde.- Bé, doncs, ara la secretària li lliurarà la credencial acreditativa i ja pot
prendre posició a la mesa com a regidor electe. Bé, doncs José Luis donar-te la
benvinguda i desitjar-te que encara que quedi un període breu de mandat, doncs que la
teva incorporació al Consistori sigui molt profitosa, sigui una experiència important per a tu
i de servei al poble de la Roca, al municipi de la Roca i especialment al barri de la Torreta,
que estiguis molt a gust aquí entre nosaltres. I en tot cas, si voleu dir alguna cosa els
portaveus o vols afegir alguna cosa tu mateix. Us passo la paraula. José Luis?
Sr. Pérez.- Hola bona nit. Buenas noches. Quería aprovechar que tengo la palabra para
mandar mi más sincero dolor y pésame para las víctimas y la familia para el accidente de
Francia. En segundo lugar, quería aprovechar la ocasión pues que estamos viviendo
momentos complicados de guerra, difíciles socialmente y bueno, os estoy viendo, os
conozco a todos vosotros y lo estamos haciendo para mí, por un pueblo que es la Roca,
que es un bonito i que en estos momentos difíciles es cuando más tenemos que trabajar.
Yo me incorporo hoy, para mí, no sé, me hubiera gustado estar más tiempo, pero de
todas formas, reconozco el gran trabajo que hacéis todos en general, os sigo, sigo todo lo
que pasa en el pueblo, tanto en la Roca, como en la Torreta como en Santa Agnès i os
sigo i os felicito a todos. De mi parte, enhorabuena
Sr. Alcalde.- Sí, Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Sr. Gil.- Bé donar-li la benvinguda i arran del seu comentari també afegir-nos al dolor que
ara mateix en acompanya a tots. Evidentment, al grup socialista pel cop que han rebut,
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de veritat que els desitjo que aquest cop s’acabi perquè porten una temporada, aquest
és a nivell conjunt, però la mala ratxa que han passat i que els ha afectat, doncs
sincerament, que se’ls hi acabi i que tot vagi bé. Més o menys tothom té gent coneguda i
d’això. Són d’aquelles coses que et quedes colpit. Jo en l’àmbit personal. Nosaltres des
d’Esquerra també hem perdut la dona d’una persona d’Esquerra i és molt dur perquè li
poses cara. SI ja és prou dura la desgràcia. Jo en aquesta dona només l’havia saludada,
només conec al marit i la veritat és que posar cara a aquests drames és molt dur i per això
els volia acompanyar en el sentiment i donar la benvinguda al nou regidor i molt agraït
per les seves paraules.
Sr. Alcalde.- Alguna paraula més? Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, en tot cas, donar la benvinguda al José Luis. Sr. José Luis, jo crec que
s’ha d’agrair a totes les persones que fan el pas d’entrar en política perquè en el fons és
estar al servei dels ciutadans, per tant, agrair aquest pas que va fer en el seu moment i
que ara el porta a compartir aquest poc temps, però bé, serà un temps petit, però segur
que serà intens i, per tant, donar la benvinguda i com sempre hem fet, esperem que en
aquests mesos, hi hagi possibilitat de col·laboració. També volia manifestar el nostre
agraïment per part del nostre grup i per part de la Mati del suport que ha anat rebent
aquests dies de diferents companys en aquest moment de dolor. Moments de dolor que al
final, toca viure’ls i toca seguir mirant endavant. Hem tingut, tal com deia el company
Albert Gil, en el darrer any, hem tingut masses cops, però al final, com l’esperit de servei és
el que ens empeny això és el que ens ajuda a tirar endavant i també el record d’aquestes
persones, del que han representat per a nosaltres, això és el que ens ajuda a tirar
endavant i també el record d’aquestes persones del que han representat per a nosaltres
és el que ens ajuda a seguir tirant endavant amb la voluntat que nosaltres tenim que és la
de servir al municipi..
Gràcies a tots pel suport tingut aquests dies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació de la modificació pressupostària 2015/03.
Sr. Alcalde.- Passaríem al següent bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o
mocions resolutòries. El primer punt és l’aprovació de la modificació pressupostària
2015/03. Té la paraula el regidor d’Hisenda el Sr. Manel Álvarez. Gràcies, Sr. Alcalde.
Portem a aprovació una modificació de crèdit, en realitat són 2 diferents. La primera és
una modificació sota la modalitat de crèdits extraordinaris, per tant, de partides que no
existien en el pressupost. Hem de pensar que aquesta documentació està feta abans de
l’aprovació definitiva del pressupost que com saben tots, es va aprovar de manera
definitiva fa només 2 dies, per tant, la proposta seria dotar amb 20.000 € la partida de
pressupost participatiu, 20.000 € més. Amb 30.000 € més, la partida d’urbanització del
passatge Espanya de la Torreta. Amb 35.000 € més la partida de d’adquisició del vehicle
de la policia local, tot això són inversions i amb 2.000 € més la partida d’adquisició de
taquilles de la policia local, per tant, serien 87.000 € amb crèdits extraordinaris d’aquestes
partides i 283.000 € més amb el següent detall i les següents partides. aquestes amb la
modalitat de suplements de crèdits perquè les partides ja existien en el pressupost:
40.000 € més a la partida del condicionament d’edificis municipals
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50.000 € més a la partida d’eix cívic de la Rambla de Santa Agnès.
85.000 € més a la partida del eix cívic de la Torreta
90.000 € més a la partida d’asfaltat i altres actuacions en espai urbà
I per últim, 18.000 € més a la partida d’actuacions a la partida de la rectoria vella de Santa
Agnès.
En total 370.000 €, el finançament d’aquest increment en aquestes partides és el romanent
de tresoreria de l’any 2014, que explicarem en més detall en l’explicació de la liquidació
d’aquest exercici. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Algun grup? Jo en tot
cas, sí que vull fer un comentari i és que si que ho explicarem després en l’apartat C de
control municipal, però el fet de poder incorporar 370.000 € d’injecció de liquiditat a les
partides del pressupost municipal d’inversions 2015, que ja ha entrat en vigor, doncs
realment, prové d’una bona gestió econòmica, prové d’una liquidació del 2014, que ha
estat molt positiva i que ens estalvia, en aquest moment, haver d’acudir al crèdit que és
com està prevista la dotació d’aquestes partides a les quals ara se’ls injecta liquiditat i, per
tant, passen a ser operatives si s’aprova aquest punt des d’avui mateix i això és una molt
bona notícia.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 8 vots a favor, manifestats pels
regidors dels grups municipals de CIU i PP i 8 abstencions, manifestades pels regidors dels
grups municipals del PSC, d’ICV-EUIA i d’ERC, el qual, literalment, diu:
“ATÈS que els crèdits extraordinaris i les suplements de crèdit es regulen al Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (en endavant, RDL. 2/2004) i al Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (actualment,
RDL. 2/2004), en matèria de pressupostos (en endavant, RD. 500/1990).
ATÈS que d’acord amb l’article 35 del RD. 500/1990, l’Ajuntament de La Roca del
Vallès ha d’assignar crèdit per a la realització de despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’any 2016 i per les quals el crèdit
previst resulta inexistent o insuficient i no és objecte d’ampliació.
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del RD. 500/1900, aquestes modificacions poden
finançar-se, entre d’altres, mitjançant romanent líquid de tresoreria.
ATÈS que d’acord amb l’article 37 del RD. 500/1990, aquests expedients han de ser
incoats per ordre de l’Alcalde-President, havent-se d’acompanyar d’una Memòria
justificativa de la necessitat de la mesura.
ATÈS la disposició addicional novena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de
desembre, els ens locals que compleixen els requisits de la disposició addicional
sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, poden destinar el superàvit de 2014 al finançament
d’inversió financerament sostenible.
Vist l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que disposa el
RDL. 2/2004.
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És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 2015/03, sota la modalitat
de crèdits extraordinaris, amb el següent detall:
Aplicació
01 150 64002
02 153 60912
03 132 62400
03 323 62501

Denominació
Pressupost participatiu
Urbanització Passatge d'Espanya-La Torreta
Adquisició vehicle de la Policia Local
Adquisició de taquilles per a la Policia Local

TOTAL

Import
20.000,00 €.
30.000,00 €.
35.000,00 €.
2.000,00 €.
----------------87.000,00 €.

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 2015/03, sota la modalitat
de suplements de crèdits, amb el següent detall:
Aplicació
01 933 62201
02 153 60908
02 153 60910
02 153 63900
02 933 60911
TOTAL

Denominació
Condicionament edificis municipals
Eix cívic de la Rambla de Santa Agnès
Eix cívic de La Torreta
Asfaltat i altres actuacions en l'espai urbà
Actuacions a la rectoria vella i al molí de Santa Agnès

Import
40.000,00 €.
50.000,00 €.
85.000,00 €.
90.000,00 €.
18.000,00 €.
------------------283.000,00 €.

TERCER.-. Exposar al públic la modificació de crèdits 2015/03, pel termini de quinze
(15) dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes
de presentació de reclamacions pels interessats, entenent-se la modificació
definitivament aprovada en el supòsit de no produir-se reclamacions.”
B-2. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana
de La Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les
instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental.
Sr. Alcalde.- Passem al segon apartat de l’ordre del dia. Si els sembla tractarem
conjuntament els apartats B-2 i el B-3, que és el mateix tema. Sí? El primer cas és una
Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de,
en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la
Fundació Privada Vallès Oriental i en el punt B-3 és el del Pla especial urbanístic en aquest
mateix àmbit, per tant, ho tractem conjuntament.
Ho explicaré jo mateix com a regidor de planejament i planificació urbanística.
Aviam, en data 29 de maig de 2014, en aquest mateix ple. va adoptar l’acord d’aprovar
inicialment, la modificació puntual del Pla General D’ordenació Urbana en aquest àmbit
de la Fundació privada Vallès Oriental.
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El 5 de juny de 2014 va ser la junta de govern local la que va aprovar inicialment el Pla
Especial Urbanístic en aquest mateix àmbit.
Amb 2 figures de planejament. La de modificació de Pla General és una figura de
caràcter director i l’òrgan competent és el ple, en totes les aprovacions, en majoria
absoluta i en el cas del pla Especial, s’inicia en junta de govern, però després s’ha
d’aprovar en el ple provisionalment per remetre tots 2 documents a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, que és qui té les competències. Les competències
d’urbanisme són compartides són. La Comissió d’Urbanisme de Barcelona de la
Generalitat de Catalunya, del Departament de Territori i sostenibilitat té la competència
d’aprovar definitivament aquestes figures de planejament perquè siguin executives.
Durant els períodes d’informació pública d’aquests 2 documents, que han estat de 45 dies
mínim, tot i que es va allargar la de modificació del pla general per les dates en què
s’aprovava, es va allargar 30 dies més. En aquests períodes d’informació pública no s’ha
rebut cap al·legació, per tant, les persones que ho hagin pogut consultar no han vist cap
qüestió al·legable. S’han demanat els informes preceptius, tant en un document com en
l’altre, concretament el de riscos de protecció civil, el de l’agència catalana de l’aigua i
el de l’oficina Territorial d’acció i avaluació ambiental. També s’ha remés la memòria
ambiental a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que en sessió de 29 de gener
de 2015 va remetre l’informe urbanístic amb algunes consideracions que es van incorporar
al document. La resta dels informes, han estat tots favorables. Els tècnics municipals han
informat favorablement. S’ha fet informe tècnic, informe jurídic, informe de secretaria i, per
tant, tot està a punt per fer aquesta aprovació provisional. Bàsicament, el concepte més
important és que en el document de modificació del pla general s’introdueix una
classificació. El Sòl on està ubicada la fundació Vallès Oriental és un sòl no urbanitzable i la
qualificació actual és una qualificació de lliure permanent, la qual cosa és una
incongruència amb l’ús del sòl que s’està donant allà des de fa 50 anys. Llavors es
proposa, tot i que es manté, la qualificació de sòl no urbanitzable. Es proposa l’assignació
duna clau específica, la CV* que és d’equipament general d’àmbit preferentment
supramunicipal d’ús sanitari assistencial per a discapacitat de persones amb discapacitat
intel·lectual, per tant, la modificació del pla general que té caràcter director, li dóna
aquesta clau urbanística que permet després en planejament derivat que és la segona
figura, desenvolupar-lo i amb la segona figura, bàsicament, el que es pretén, en aquests
terrenys, és la ubicació, ara no ho trobo, però és la ubicació d’un centre multifuncional, on
hi hagi també una piscina per rehabilitació d’aquestes persones i una residència de
profunds. Una residència de profunds que ha de tenir una ubicació especial, una ubicació
en el territori, separada de la resta per poder desenvolupar correctament l’activitat que
desenvolupen i, per tant, pretén aquesta modificació i aquest pla especial que pugui tenir
cabuda el creixement i l’ampliació de les actuals instal·lacions de la Fundació Privada
Vallès Oriental. Bé, doncs feta l’explicació, passo la paraula als portaveus, si hi ha alguna
consideració? No, tampoc? Ara els votarem per separat. Passem a votar el punt B-2 de
modificació puntual del pla general. Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual literalment diu:
“Vist el projecte de Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de La
Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha
les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental, de promoció pública i
redactat per Sala-Sánchez arquitectes.
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Atès que l’àmbit d’aquest Modificació puntual, de 54.922,12 m 2 d’extensió
superficial, es correspon amb els terrenys propietat de la Fundació Privada Vallès
Oriental (en endavant, FVO), situats al límit ponent del terme municipal, limitant
amb el terme municipal de Granollers.
Atès que el planejament vigent és el Pla general d’ordenació urbana de la Roca
del Vallès (aprovat definitivament amb data 8 de maig de 1991 i publicat al DOGC
de 26 de novembre de 2007), així com les modificacions puntuals que s’hagin
succeït, i en concret la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana,
relativa als sistemes d’equipaments públics i inclusió dels sistemes d’habitatges
dotacionals públics, aprovada per acord de data 21 de juny de 2007 (DOGC
30/07/2013).
Atès que també és d’aplicació el Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat
definitivament en data 20 d’abril de 2010. El qual inclou aquests terrenys dins els
espais de protecció preventiva, que són aquells que cal protegir sens perjudici que
el planejament general pugui delimitar àrees per a ésser urbanitzats i edificats si
s’escau. Tanmateix, es poden admetre en casos justificats implantacions
d’activitats i instal·lacions de valor estratègic general i especial interès per al
territori.
Atès que la finca propietat de la FVO, i objecte de la Modificació puntual, es troba
classificada com a sòl no urbanitzable i qualificada amb la clau 15, relativa a la
zona lliure permanent, que compren aquells sòls que no han de ser objecte d’una
especial protecció.
Atès que l’objectiu d’aquesta Modificació és fer possible la continuïtat de les
activitats de la FVO, adaptant-se als nous models d’atenció a les persones amb
discapacitat intel·lectual que impulsa el Departament de Benestar i Família i
ampliant i millorant els serveis que s’ofereixen a aquest col·lectiu.
Atès que aquest objectiu general es concreta en dotar als terrenys objecte
d’aquesta modificació puntual de la qualificació urbanística adient amb els usos i
edificacions existents, mantenint la classificació de no urbanitzable.
Atès que aquest nou marc normatiu permetria encabir la construcció d’un centre
de rehabilitació funcional i unes instal·lacions esportives a l’aire lliure; així com la
construcció, a mig termini, d’una residència i centre de dia per a persones amb
discapacitat intel·lectual, trastorns de conducta i/o problemes de salut que
requereixen suport generalitzat.
Atès que el document de la Modificació justifica la necessitat de la iniciativa, i
l’oportunitat i conveniència de la mateixa amb relació als interessos públics i privats
concurrents, de conformitat amb l’article 97 del TRLUC.
Atès que el Pla general d’ordenació urbana de La Roca del Vallès, té una vigència
indefinida, sens perjudici de la seva revisió - la qual no procedeix a tenor de
l’article 2 del Pla, així com atenent a les determinacions del TRLUC que són
d’aplicació -, tanmateix, aquest pot ser objecte de modificació vist l’article 5 de les
normes del Pla.
Atès que aquesta Modificació, a tenor de l’article 96 del TRLUC, es subjecta a les
mateixes disposicions que en regeixen la seva formació.
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Atès que de conformitat amb l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del
TRLUC, i en concret tenor de les estipulacions de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, que
aprova les normes reguladores a l’avaluació ambiental de plans i programes,
aquesta Modificació ha estat objecte d’avaluació ambiental estratègica.
Atès que amb data 29 de maig de 2014 el Ple d’aquesta Corporació, en sessió
ordinària, va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de La Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al
paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès
Oriental.
Atès que mitjançant l’acord d’aprovació inicial d’aquesta Modificació, i atenent a
les determinacions de l’article 101.3 del TRLUC, aquesta Corporació va assumir la
iniciativa pública per a la seva formulació.
Atès que, posteriorment, la Modificació es va sotmetre a exposició pública durant
45 dies, termini que es va ampliar un mes de conformitat amb la disposició
addicional desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme, tal i com consta en el
certificat emès per la secretària municipal amb data 21 de novembre de 2014.
Atès que en el marc del tràmit d’informació pública no es van presentar
al·legacions al respecte.
Vist el contingut dels informes sectorials rebuts en el marc del termini d’exposició
pública, els quals són els següents: informe sobre riscos de protecció civil, que ens
remet a aquell emès respecte l’avanç de Pla i que va tenir entrada en aquest
Ajuntament amb data 3 de juliol de 2014 (registre d’entrada núm. 4805); informe
tramès per l’Agència Catalana de l’Aigua, rebut amb data 15 de setembre de
2014 (registre d’entrada núm. 6220); informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental, amb registre d’entrada de data 22 de setembre de 2014 i
núm. 6390.
Atès que, atenent al tràmit d’avaluació ambiental estratègica, es va remetre la
còpia de la proposta de Memòria ambiental a l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental.
Vist el contingut de l’informe - proposta de resolució sobre la Memòria ambiental
de la Modificació, emès amb data 15 de desembre de 2014, així com la resolució
sobre la Memòria ambiental adoptada pel Subdirector general d’Avaluació
Ambiental, de 19 de desembre de 2014.
Vist que amb data 30 de gener de 2015 (registre d’entrada núm. 634) es va rebre
l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de
29 de gener de 2015, relatiu a l’emissió de l’informe urbanístic i territorial sobre la
proposta de la Modificació puntual que es preveia sotmetre a aprovació
provisional.
Atès que les consideracions en ell formulades s’han observat, i han donat lloc a
una sèrie de modificacions que s’han introduït en la Modificació puntual de Pla
general.
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Atès que la Modificació incorpora la documentació preceptiva de conformitat
amb l’article 99.1 del TRLUC, al donar compliment a la prescripció imposada en
l’acord d’aprovació inicial.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb
data 12 de març de 2015, el qual conclou el següent:
“S’informa favorablement a l’aprovació provisional de la Modificació
Puntual del PGOU, en el sòl no urbanitzable, situat al paratge de Vallderiolf,
on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental.”
Vist l’informe jurídic emès, amb data 12 de març de 2015, pels serveis jurídics de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Vist l’informe de Secretaria, de data 16 de maig de 2014.
Vist l’article 85.1 del TRLUC, la competència per aprovar provisionalment aquesta
Modificació puntual és de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Vist que l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, en
virtut de l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i de l’article 22.2,
apartat c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
Vist el contingut dels preceptes aplicables del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol que aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de La Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al
paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès
Oriental.
SEGON.- Remetre, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, còpia de
l’expedient administratiu i del projecte a fi que, previs els tràmits pertinents, es
procedeixi a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Facultar a l’alcalde, perquè subscrigui els documents necessaris per a la
formalització dels precedents acords.
QUART.- Notificar aquests acords a la Fundació Privada Vallès Oriental.”
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B-3. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic en un àmbit de sòl no urbanitzable,
situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès
Oriental.
Sr. Alcalde.- Passem ara a l’aprovació provisional del Pla especial urbanístic. Passem a
votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual literalment diu:
“Vist el projecte del Pla especial urbanístic en un àmbit de sòl no urbanitzable,
situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada
Vallès Oriental.
Atès que l’àmbit del Pla especial ve delimitat en la Modificació puntual del Pla
general d’ordenació urbana de La Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat
al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès
Oriental, la qual es tramita de forma simultània a aquest Pla especial.
Atès que es tracta d’un àmbit de 54.922,12 m2 d’extensió superficial, situats al límit
ponent del terme municipal, limitant amb el terme municipal de Granollers.
Atès que els terrenys, objecte del Pla especial, són propietat de la Fundació
Privada Vallès Oriental, i aquesta és la promotora del Pla.
Atès que el planejament vigent és el Pla general d’ordenació urbana de la Roca
del Vallès (aprovat definitivament amb data 8 de maig de 1991 i publicat al DOGC
de 26 de novembre de 2007), així com les modificacions puntuals que s’hagin
succeït, i en concret la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana,
relativa als sistemes d’equipaments públics i inclusió dels sistemes d’habitatges
dotacionals públics, aprovada per acord de data 21 de juny de 2007 (DOGC
30/07/2013).
Atès que també és d’aplicació el Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat
definitivament en data 20 d’abril de 2010. El qual inclou aquests terrenys dins els
espais de protecció preventiva, que són aquells que cal protegir sens perjudici que
el planejament general pugui delimitar àrees per a ésser urbanitzats i edificats si
s’escau. Tanmateix, es poden admetre en casos justificats implantacions
d’activitats i instal·lacions de valor estratègic general i especial interès per al
territori.
Atès que aquest àmbit està classificat com a sòl no urbanitzable i qualificat amb la
clau 15, relativa a la zona lliure permanent, que compren aquells sòls que no han
de ser objecte d’una especial protecció.
Atès que l’executivitat d’aquest Pla especial quedarà condicionat a l’efectiva
executivitat de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de La
Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha
les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental, cal dir que la qualificació
d’aquests terrenys serà la proposada per aquesta Modificació puntual.
Atès que la Modificació puntual manté inalterable la classificació de no
urbanitzable i proposa l’assignació a aquests sòls de la clau Cv* (equipament
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general d’àmbit preferentment supramunicipal, d’ús sanitari-assistencial, per a
l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual).
Atès que la Modificació puntual pretén fer possible la continuïtat de les activitats
de la FVO, adaptant-se als nous models d’atenció a les persones amb discapacitat
intel·lectual que impulsa el Departament de Benestar i Família i ampliant i millorant
els serveis que s’ofereixen a aquest col·lectiu. Extrem que requereix la construcció
d’un centre de rehabilitació funcional i unes instal·lacions esportives a l’aire lliure;
així com la construcció, a mig termini, d’una residència i centre de dia per a
persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns de conducta i/o problemes de
salut que requereixen suport generalitzat.
Atès que el Pla especial es redacta amb la finalitat de desenvolupar les previsions
de la Modificació puntual, i en concret el contingut del Pla especial en la seva
versió per a l’aprovació provisional, determina també les condicions volumètriques
de les construccions, el seu encaix amb el terreny i el paisatge, controlant i pal·liant
els efectes de la seva execució sobre el medi ambient i el paisatge.
Atès que el Pla especial s’ha redactat de conformitat amb l’article 67 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en endavant, TRLUC), i la seva
tramitació s’ha portat a terme atenent a aquesta norma, així com a allò
preceptuat en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme.
Atès que de conformitat amb l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del
TRLUC, i en concret tenor de les estipulacions de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, que
aprova les normes reguladores a l’avaluació ambiental de plans i programes,
aquest Pla especial ha estat objecte d’avaluació ambiental estratègica.
Atès que amb data 5 de juny de 2014 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment el Pla especial urbanístic en un àmbit de sòl no urbanitzable,
situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la Fundació Privada
Vallès Oriental.
Atès que, posteriorment, el Pla especial es va sotmetre a exposició pública durant
45 dies, termini que es va ampliar un mes de conformitat amb la disposició
addicional desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme, tal i com consta en el
certificat emès per la secretària municipal amb data 21 de novembre de 2014.
Atès que en el marc del tràmit d’informació pública no es van presentar
al·legacions al respecte.
Vist el contingut dels informes sectorials rebuts en el marc del termini d’exposició
pública, el quals són els següents: informe sobre riscos de protecció civil, que ens
remet a aquell que es va emetre en relació amb l’avanç de Pla i que va tenir
entrada en aquest Ajuntament amb data 8 de juliol de 2014 (registre d’entrada
núm. 4915); informe tramès per l’Agència Catalana de l’Aigua, rebut amb data 15
de setembre de 2014 (registre d’entrada núm. 6221); informe emès per l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, amb registre d’entrada de data 1
d’octubre de 2014 i núm. 6626.
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Atès que, atenent al tràmit d’avaluació ambiental estratègica, es va remetre la
còpia de la proposta de Memòria ambiental, presentada per la FVO, a l’Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Vist el contingut de l’informe - proposta de resolució sobre la Memòria ambiental
del Pla especial, emès amb data 15 de desembre de 2014, així com la resolució
sobre la Memòria ambiental adoptada pel Subdirector general d’Avaluació
Ambiental, de 19 de desembre de 2014.
Vist el contingut de l’informe urbanístic i territorial sobre la proposta de Pla especial
que es preveia sotmetre a aprovació provisional, adoptat per acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 29 de gener de 2015.
Atès que en la mateixa sessió, de data 29 de gener de 2015, la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona va emetre l’informe urbanístic i territorial sobre la
proposta de Modificació puntual que es preveia sotmetre a aprovació provisional,
formulant consideracions que també han repercutit en la versió del Pla especial
per la seva aprovació provisional.
Atès que els diversos extrems objecte d’ambdós informes s’han pres en
consideració, i la seva observança ha estat objecte d’anàlisi i justificació en el Pla
especial. Tot això, sens perjudici de la resolució que pugui adoptar-se
definitivament al respecte quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb
data 12 de març de 2015, el qual conclou el següent:
“S’informa favorablement a l’aprovació provisional del Pla especial
urbanístic, en el sòl no urbanitzable, situat al paratge de Vallderiolf, on hi ha
les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental, tenint en compte
que les consideracions fetes pel redactor del Pla especial respecte a la
posició i necessitats de la Residència i Centre de Dia per a persones amb
discapacitat intel·lectual, trastorns de conducta i/o problemes de salut que
requereixen suport generalitzat, haurà de tornar a ser valorada per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva.”
Vist l’informe jurídic emès, amb data 13 de març de 2015, pels serveis jurídics de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Vist l’article 85.1 del TRLUC que determina que la competència per aprovar
provisionalment aquest Pla especial és de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Vist que l’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple d’aquesta
Corporació municipal, de conformitat amb les determinacions contingudes en
l’article 53.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en virtut del que es preveu en
l’article 21.2.c, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Vist el contingut dels preceptes aplicables del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de
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22 de febrer, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol que aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic en un àmbit de sòl no
urbanitzable, situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal·lacions de la
Fundació Privada Vallès Oriental.
SEGON.- Remetre, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, còpia de
l’expedient administratiu i del projecte a fi que, previs els tràmits pertinents, es
procedeixi a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Facultar a l’alcalde, perquè subscrigui els documents necessaris per a la
formalització dels precedents acords.
QUART.- Condicionar l’executivitat d’aquest Pla especial, a l’efectiva aprovació i
execució de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de La
Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha
les instal·lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental, la qual és objecte de
tramitació simultània.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a la Fundació Privada Vallès Oriental.”
B.4- Aprovació inicial de la rectificació de l’Ordenança fiscal número 9, reguladora de la
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses, a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls
periòdics i les revisions periòdiques.

Sr. Alcalde.- Passem al punt B-4 de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació inicial de
de la rectificació de l’Ordenança fiscal número 9, reguladora de la Taxa per la prestació
dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses, a través
del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com
pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions
periòdiques. Té la paraula el regidor d’Hisenda el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Sí, les ordenances fiscals de l’any 2015 es van aprovar en un ple extraordinari
del dia 23 d’octubre de 2014. No es van presentar al·legacions en aquelles ordenances i,
en principi, el que es va pactar era un increment lineal en pràcticament totes les
ordenances d’un 2 %. Amb posterioritat a aquesta aprovació, s’ha detectat una errada
en l’ordenança fiscal número 9, és aquesta que us ha comentat l’alcalde, que un cop
estudiat el motiu pel qual es podria haver donat, hem arribat a la conclusió que el trasllat
que es va fer amb el document excell amb la taula amb increments i el document
definitiu de la taxa que es va afegir una línia en blanc i això va provocar que diferents
conceptes tinguessin imports que no es corresponien amb aquest increment del 23 % que
és el que es va decidir amb aquella aprovació, per tant, el que es proposa en primer lloc
és rectificar aquesta ordenança fiscal, concretament la número 9, rectificar-la en el motiu
que ja he explicat, exposar com marca el procediment, al públic la rectificació durant el
termini de 30 dies hàbils i amb el supòsit que no es presentin al·legacions durant aquest
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termini de publicació, doncs que publicar-ho en posterioritat al butlletí oficial de la
província de Barcelona i adjuntar aquesta cord quan sigui definitiu, si és que ho és als
acords que es van prendre aquell dia 23 d’octubre en què es van aprovar les diferents
taxes de l’ordenança fiscal pel 2015.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Cap comentari? Passem
a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots a favor, manifestats pels
regidors dels grups municipals de CIU, ERC i del PP i 7 abstencions, manifestades pels
regidors dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA, el qual, literalment, diu:
“Atesa l’aprovació provisional per part del Ple de la Corporació municipal, en
sessió extraordinària de 23 d’octubre de 2014, i, en cas de no presentar-se
reclamacions en el termini d’informació pública, definitiva, de les modificacions de
les ordenances fiscals per a l’any 2015.
Atès que durant el termini d’informació pública no es varen presentar al·legacions
i/o reclamacions i, de conformitat amb l’article 17.3 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, l’acord provisional d’aprovació esdevingué definitiu.
Atès que amb posterioritat a la seva aprovació s’ha detectat una errada en
l’Ordenança Fiscal número 09-Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, concretament en
els imports resultants a la taula de tarifes.
Atès que l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, empara a les
Administracions públiques a rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus
actes.
Atès l’informe de la Intervenció municipal, que conclou amb la necessitat de
substituir la taula de tarifes, per ajustar-la als imports que resulten de l’increment del
2,00 % de les tarifes aplicades a l’ordenança fiscal de l’any passat, acordat pel Ple
de la Corporació municipal.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER. – RECTIFICAR, a l’empara de l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, els imports consignats en la taula de tarifes de l’Ordenança
Fiscal número 09-Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a
l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques (DIBA 21),
quedant la dita taula de tarifes com segueix:
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DESCRIPCIÓ

IMPORT

1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament
urbanístic.

180,82 €

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa.

180,82 €

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb
una superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial.

1.625,64 €

4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb
una superfície de més de 500 m2, o de llur modificació substancial.

1.990,48 €

5. Tramitació del procediment de permís ambiental.

1.401,70 €

6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental

1.401,70 €

7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació substancial per dur a terme
espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 500 m2.

1.625,64 €

8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació substancial per dur a terme
espectacles públics i activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de més de 500 m2.

1.990,48 €

9. Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i activitats recreatives.

1.625,64 €

10. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives:

1.625,64 €

10.1 : Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives.
10.2 : Organització d’espectacles i activitats recreatives.
10.3 : Modificació no substancial dels establiments.
10.4 : Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a terme en establiments dedicats a
activitats a espectacles i activitats recreatives que no estan sotmesos a requeriments addicionals als exigits per a
l’atorgament de la llicència, autorització o per a la presentació de la comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament).
10.5 : Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del Reglament.
10.6 : Procediment de comprovació d’altres activitats regulades per la normativa d’espectacles i activitats
recreatives, subjectes al règim de comunicació o de declaració responsable.
11. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert al públic i d’establiment de règim especial
per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives. (art. 31.3 Llei i 122 reglament).

1.625,64 €

12. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o declaració responsable per l’obertura
d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense
espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat.

736,72 €

13. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal.
14. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles públics
i activitats recreatives.

664,98 €
664,98 €

15. Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a llicència municipal per dur a terme
espectacles públics o activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals.

664,98 €

16. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a
terme tècnics municipals.

664,98 €
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17. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i
activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals.

422,90 €

18. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia ambiental municipal quan el control el duen
a terme tècnics municipals.

542,24 €

19. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del
Reglament).

422,90 €

20. Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no substancials amb incidència ambiental de les
activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental.

180,82 €

21. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.

180,82 €

22. Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres activitats dutes a terme en establiments
oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable.

736,72 €

23. Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter
extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol).

960,66 €

24. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim especial de la normativa d’espectables públics i
activitats recreatives.[1]

960,66 €

25. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats específiques regulada per normativa sectorial
distinta de l’esmentada en els apartats anteriors, inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat
no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa.

736,72 €

26. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació a l’obertura o posada en funcionament de
l’establiment o les activitats regulada per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors,
inclosa la comprovació de la comunicació en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim
d’intervenció administrativa.

736,72 €

27. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o declaració responsable per l’obertura
d'establiments industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense
espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat, incloses en l’annex III.3 de l’Ordenança RIIAMAI
(activitats innòcues).

736,72 €

Serà exempt per aquells locals que es trobin emplaçats en els Trams Urbans consolidats (TUC) del municipi

SEGON.- EXPOSAR al públic aquesta rectificació, durant un termini de trenta (30)
dies hàbils, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, així com
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari de major difusió de la
província, als efectes que els interessats legítims puguin examinar l’expedient i
presentar reclamacions. El termini de 30 dies es comptarà des de l’endemà de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, l’acord d’aprovació restarà definitivament aprovat.
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TERCER.- Un cop aprovat l’acord definitivament amb el text íntegre de la
modificació, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
QUART.- ADJUNTAR aquest Acord a l’Acord adoptat ple Ple municipal en sessió de
23 d’octubre de 2014 d’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2015,
passant a formar part integrant del mateix.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest Acord als Serveis Econòmics/Intervenció de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes del seu coneixement i control
posterior.”
B.5- Aprovació inicial del Reglament regulador del Premi “Romà Planas i Miró” de
memorials populars.

Sr. Alcalde.- Passem al punt cinquè de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació inicial
del reglament regulador del premi Romà Planes i Miró de memorials populars. Té la
paraula la regidora de patrimoni cultural, la Sra. Montserrat Ametller.
Sra. Ametller.- Gràcies alcalde. Doncs bé, com la majoria ja sabem a l’any 1998, a
l’Ajuntament de la Roca, doncs va crear l’arxiu de la memòria popular i per incentivar
les aportacions al fons de l’arxiu, es va convocar un concurs i un premi Romà Planas i
Miró de memorials populars. S’ha vist la necessitat de crear un reglament, tot i que,
s’ha anat portant, fins al dia d’avui, sense inconvenient, però creiem valia la pena
portar a aprovació aquest reglament. En síntesi té 21articles. No us els llegiré tots, però
sí que un breu resum que així refresquen una miqueta doncs quines són es bases
d’aquest premi. D’una part, la finalitat és que portar obres únicament
autobiogràfiques. Si bé, es recull diaris, memòries, epistolaris, documents visuals de
qualsevol tipus que els autors són conscients que el deixen en l’arxiu en dipòsit. Totes
les obres que es presentin hauran de tenir un caràcter això, exclusivament
autobiogràfic. Hi haurà un formulari de participació, hi haurà in formulari de jurat
popular i un formulari de jurat estatal. En aquest concurs, hem previst que si no hi ha
un mínim de 5 obres, doncs passin a l’edició següent del premi amb l’autorització dels
autors de les obres. N’acceptaríem aquest mínim de 5 i un màxim de 50, seguint un
ordre estricte de registre d’entrada. La data límit per presentar-se a cadascuna de les
obres és el 31 de maig de cada any i consta, hi haurà un jurat popular de persones
residents, preferentment al municipi, però no exclusivament del municipi que llegiran
les obres segons una formalitat que no els hi amplificaré per no avorrir-los, però en
qualsevol cas, sí que fins a 30 obres rebudes, es triarà un mínim de 3 i un màxim de 5
finalistes i a partir de 31 obres i fins a 50, se’n triaran un mínim de 5 i un màxim de 10
finalistes. Aquestes obres, les llegeixen aquest jurat popular, preferentment de la Roca
i les finalistes les presenten davant d’un jurat estatal i aquest jurat estatal està format
pel president del jurat popular, per personalitats del món de la cultura, de la
comunicació i un representant de l’editorial que publica l’obra guanyadora a escollir
entre les finalistes. La junta de govern local aprovarà anualment la composició del
jurat estatal. Seran particularment valorats els textos que no hagin sofert cap
correcció o altres formes de modificació del llenguatge original. Això de vegades ens
costa quan ve una obra i hi ha unes faltes d’ortografia que ens fan mal a la vista, però
atès que és de memorial popular, forma part també de la història d’aquella obra i,
per tant, queden exclusivament preservats aquests errors, doncs que formen part de
la cultura d’aquest poble, de l’autor que la fa. No podran participar en el concurs,
encara que sí poden quedar dipositades i catalogades a l’arxiu, les obres que hagin
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estat publicades anteriorment o bé, obres poètiques, recopilacions fotogràfiques,
ficció, és a dir, altres gèneres que no siguin pròpiament autobiogràfica. S’han de
presentar 3 còpies. En fi, hi ha una sèrie de formalitats. El que sí que també els vull
recordar és que els autors segueixen a l'arxiu, el dret d’explotació públiques de les
obres, d’acord amb l’article 20.2 de la llei de propietat intel·lectual.
L’autor propietari de l’obra que el jurat estatal seleccioni com a obra guanyadora del
premi, cedeix en exclusiva el dret de reproducció i distribució de l’obra a l’arxiu, que
la publica per mig d’una editorial i, així mateix, rep un premi de 1.200 € en efectiu, per
tant, el guanyador de l’obra, sempre té l’edició del llibre i els 1.200 € en efectiu, que,
en realitat, corresponen més o menys, entre el 20 i el 25 % del valor de la publicació
del llibre que vindrien a ser els drets d’autors, és a dir, també tindríem l’obligació,
igualment, que li generaríem la venda de llibre. L’autor propietària de l’obra que hagi
participat en el premi és lliure de publicar-la una vegada finalitzat el certamen
condicionat a que en aquesta publicació es faci explícit la referència a l’arxiu de la
memòria popular. Hi ha un text que ja hem dissenyat que és el que ha de constar en
cada llibre, en cas que l’autor vulgui fer-ho pel seu compte. Aquesta obra diu aquest
text que, entre cometes, li obligaríem a posar, aquesta obra va guanyar tal, el número
d’edició del premi Romà Planas i Miró de memorials populars i està dipositada en el
fons documental de l’arxiu de la memòria popular amb seu a la Roca del Vallès,
Barcelona.
Jo crec que en síntesi, una mica aquest és el resum del que és el reglament, el
formulari de participació, doncs les dates habituals i la normativa del jurat popular,
doncs més d’algun membre d’aquí que també formem part d’aquest jurat. No hi ha
cap novetat respecte del que s’ha anat portant tots aquests anys, potser la inclusió
d’aquesta paraula que, preferentment, les persones que formin part del jurat seran de
la Roca, però no exclusivament com fins ara eren únicament exclusivament i també
que el jurat popular podrà decidir i atorgar mencions especials, que ja ho estava fent
fins ara, a obres presentades al concurs per algun tret diferencial que, en canvi, el
jurat estatal no cregui mereixedora del premi del concurs, jo crec que, bàsicament,
això és tot alcalde.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Montse. Algun comentari?
Sr. Carles Fernández, en nom del PSC?
Sr. Fernández.- Sí, 2 o 3 comentaris. En primer lloc, està bé que es porti a aprovació a
ple aquest reglament que d’alguna forma ja existia, però que es refermi en ple, doncs
li dóna la força, especialment, en un moment difícil pel premi perquè, com sabem,
molts de nosaltres, s’ha produït ara un fet que d’alguna forma dificulta coses perquè
una entitat creada com a finalitat per a promocionar aquest premi i per promocionar
tota la tasca, ha hagut de desaparèixer per qüestions administratives conegudes per
tots. Jo crec que, nosaltres donarem suport a aquesta aprovació inicial i, en tots,
treballarem per si considerem alguna incorporació o algun tema més, però sí que
també valdria la pena, treure un cert compromís de que perquè el premi pugui tenir
viabilitat necessitem d’aquest suport voluntari i associatiu que hi ha hagut durant
aquesta anys d’impuls i promoció i, per tant, jo crec que estem com estem en portes
d’unes eleccions en què hi haurà un nou govern, sigui qui sigui, que poder tenir un
cert compromís d’impulsar aquesta participació voluntària perquè és la que en molts
casos ha facilitat l’arribada d’obres amb la feina voluntària que feien de difusió en
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casals d’avis, en escoles, en instituts. Tota aquesta feina de promoció que, difícilment,
es pot fer professionalment perquè tindria un cos inabastable, per tant, avui que per
desgràcia, hem perdut el que era l’embolcall jurídic que donava sortida a aquesta
funció que facilitem, entre tots els grups que això pugui continuar perquè és el que
ens assegurarà el que ens pot assegurar que ens arribin, tant de bo, aquest números
que es plantegen aquí en el d’això, de 30 a 50, que fins ara, per desgràcia, no hem
pogut tenir-los, però tant de bo, com l’objectiu és aquest, fem l’esforç tots els grups de
facilitar aquest tema, pel demés el nostre suport en aquest punt indubtablement.
Sr, Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Vols afegir alguna cosa, Montse?
Sr. Ametller.- Sí, és cert que aquest arxiu disposava d’una associació d’amics de l’arxiu
de la memòria popular que va ser un dels motors impulsors durant molt temps i que
certament, aquesta setmana pràcticament doncs ja s’ha clausurat definitivament.
Inicialment va ser administratiu. Certament com diu ell i que van ser un bon motor. És
veritat que tots, sempre falta motor, també aprofito per dir-li que vam anar a veure,
amb el Giovanni, fa pocs dies a la directora de l’Institut de les lletres catalanes ens va
rebre molt cordialment, arran de l’últim membre que van incorporar al jurat popular,
el Sr. Adell de l’Alguer, exactament. En el que, l’Institut de les Lletres Catalanes ens
recolzarà a partir d’ara. Tenim la seva pàgina web a la seva disposició. Qualsevol
acte de l’arxiu de la memòria també constarà com un acte formal a la seva agenda i
jo crec que també puc dir que la Sra. Laura ens va donar la nova de que accepte ser
membre del jurat estatal del premi Romà Planas és una persona que ha estat en
numerables premis, escriptora, en fi, té un currículum brillant i des de que era directora
de les lletres catalanes ha renunciat a tots els premis en els quals se li demanava
perquè considerava que èticament si era en fi, el seu càrrec no li permetia. Al ser
aquest un premi de memòria popular, no tant de premi literari i al no ser remunerat, li
ha semblat, doncs que sí, que podia perfectament, venir-hi i, per tant, ha acceptat
que en aquesta propera edició formi part d’aquest premi, amb la qual cosa també és
una bona notícia i serà una bona empenta per aquest arxiu. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Montse. Si ho voleu afegir alguna cosa?
Bé, en tot cas, són bones notícies que en moments que el jurat estatal demanava
renovació, s’estiguin aconseguint les persones adequades que estiguin fent aquesta
transició al canvi de president, la nova incorporació de l’any passat, la nova
incorporació d’enguany, per tant, d’una banda estem aconseguint la continuïtat en
quant al jurat estatal Evidentment, estic totalment d’acord en què cal fomentar que
la ciutadania tingui la implicació que tenia a través de l’associació Amics de l’Arxiu i
haurem de buscar altres fórmules, però realment, algú ha d’ajudar a impulsar de
forma altruista i voluntària que l’arxiu funcioni, per tant, jo crec que tots els grups
entenem aquesta mateixa voluntat els que hem estat a govern aquest darrers 8 anys,
ho hem demostrat en el sentit de que hem fet tot el possible perquè aquest premi
tingués volada i dins d’aquests compromisos, doncs continuarem en la mateixa línia,
crec que és l’objectiu de tots plegats, hem trobat un premi de referència en el nostre
municipi que té un prestigi important i que seria una errada per part de qui decidís no
donar-li continuïtat, per tant, jo crec que hem d’estar tots oberts a que se li donin
noves estructures perquè funcioni i arribi a assolir fites més altes de les que ha assolit ja
fins ara. Passem a votació.
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Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual literalment diu:
“Atès que el 14 de febrer del 1998 l’Ajuntament de la Roca del Vallès va crear
l’Arxiu de la Memòria Popular i va convocar la primera edició del Premi “Romà
Planas i Miró” de memorials populars.
Atès que des de llavors cada any s’ha convocat el premi i que enguany s’ha
arribat a la seva 18a edició.
Atesa l’ alta participació i la rellevància internacional d’aquest Premi.
Atesa la necessitat d’aprovar un Reglament que regeixi la convocatòria de
l’esmentat Premi.
Vist l’informe del tècnic de l’àrea de Serveis i Atenció a les Persones de data 16 de
març de 2015.
Vist que els ens locals tenen la facultat reglamentària i en conseqüència poden
dictar ordenances i reglaments, de conformitat amb l’article 8 del Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, i article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Atès que l’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al
Ple de la corporació, de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i article 52.2 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que l’article 178 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, disposa que els reglaments locals s’entendran aprovats definitivament
amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la
informació pública.
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 Reglament per a la participació al Premi “Romà
Planas i Miró” de memorials populars amb els seus annexos, normativa del Jurat
Popular i els formularis de participació al premi i al Jurat.
SEGON.- Sotmetre el present Acord d’aprovació inicial i el text íntegre del
Reglament a informació pública i audiència dels interessats, per un termini de
trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant la
seva publicació en la pàgina web municipal, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari “El Punt”, i al
tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a
comptar des de l’última de les publicacions previstes.
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TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap suggeriment ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara
s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap
tràmit ulterior, quedant facultat expressament l’Alcalde per a la seva publicació i
execució.
QUART.- Un cop aprovat definitivament es publicarà el text íntegre del Reglament
en el Butlletí oficial de la província de Barcelona i un anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de la referència del Butlletí oficial de la província en què
s’hagi publicat íntegrament el text.
CINQUÈ.- Comunicar aquest Acord a l’àrea de Cultura d’aquest Ajuntament.”
B.6- Aprovació del contingut i l’adhesió al segon Protocol Addicional al Conveni de
transport per carretera.

Sr. Alcalde.- Passem al punt B-6 que tracta de l’aprovació del contingut i l’adhesió al
segon Protocol Addicional al Conveni de transport per carretera. Explicaré jo aquest punt,
doncs amb la marxa del regidor de seguretat ciutadana i mobilitat m’he fet càrrec
d’aquesta regidoria durant els 3 mesos que quedaven quan me’n vaig fer càrrec.
El 13 de febrer de 2013 vàrem signar un conveni per a la millora de serveis del transport per
carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Aquest
conveni està signat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de
Granollers, el de Canovelles, el de les Franqueses i el nostre, el de la Roca, l’Autoritat del
transport metropolità i l’empresa Sagalés que és qui té la concessió del servei en les línies
Sant Feliu de Codines-Barcelona i Barcelona- Granollers amb filial a Llinars que és la que
ens pertoca a nosaltres concretament. Aleshores, a partir d’aquest conveni, que en aquell
moment val a destacar que és més important que mai perquè amb l’aplicació de la llei
ARSAL, només poden tenir transport urbà els municipis de més de 50.000 habitants i, per
tant, nosaltres si no estiguéssim consorciats amb els altres 4 ajuntaments i 3 dels altres 4
ajuntaments els hi passava exactament el mateix que a nosaltres, no podríem donar
aquest servei si no ho féssim a través d’aquest consorci. En sessió plenària de 12 de juliol de
2014, ens vam adherir al primer protocol addicional al conveni, aquest conveni de 2013 i
ara el que proposem és adherir-nos al segon protocol addicional a aquest conveni.
Què diu aquest segon protocol? Doncs bàsicament és un tema de liquidació econòmica,
els números que ens corresponen a l’Ajuntament de la Roca són de 219.944, 79€. Aquests
diners serien el dèficit públic que assumeix l’Ajuntament de la Roca per poder disposar de
transport públic urbà. D’aquests diners 39.009,52 corresponen a les línies de Granollers, la L1, L-20, L-21 i la L-3, algunes de les quals passen per la Torreta i 180.935, 23 corresponen a la
línia especifica de la Roca que fa el servei Granollers- la Torreta-la Roca-Santa Agnès-la
Roca Village, per tant, estem assumint aquest dèficit. La diferència respecte dels anys
anteriors és d’una 9.000 € que hem d’assumir de més, un cop s’han fet les liquidacions
entre els 4 ajuntaments. Jo crec que això és la part més important d’aquest protocol. En
tot cas, afegir que hi ha un tema d’imatge, en quant a que s’ha definit, segurament heu
vist el color verd dels autobusos. Tots verds, ja no hi ha verd i vermell. El vermell és el de
Mataró, per tant, el verd és el nostre, és el que forma part d’això que s’anomena
transgran. Es va buscar aquest logo, va ser una mica complicat, trobar una imatge
corporativa que definís els 4 municipis. Evidentment, Granollers és la ciutat més gran i sent
la ciutat més gran i començant la ciutat per gran, doncs ara apareix aquest concepte de
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transgran, que no sé si és del tot satisfactori per a nosaltres i en tot cas, un logo amb 4
punts, 1 punt més gran i 3 punts més petits que està aquí en els annexes i té la G com a
punt més gran i té els 3 punts petits que signifiquen els transports urbans d’aquesta
conurbació. Van haver-hi discussions una mica complicades de si conurbació era una
bona paraula, de si s’entenia o no s’entenia, però entenem que és un servei que s’està
donant molt més enllà d’un terme municipal, doncs a tota una conurbació, a tota una
concentració, doncs ben bé de 80 o 90.000 habitants i estem donant un servei
d’eficiència, d’eficàcia i de proximitat al ciutadà que és el que ens pertoca fer a
nosaltres.
Bé, algun comentari? Sr. Dani Martín.
Sr. Martín.- Sí, buenas noches. A ver, volvemos a lo que ya estuvimos comentando en la
comisión informativa. A ver en la parte numérica, evidentemente el diferencial de 9.000 €
no es significativo. Lo que pasa es que este convenio lo que ha traído añadido ha sido
una modificación de horarios, en el cual tuvo una incidencia de comunicación con
respecto a la ciudadanía y a los usuarios que fue solventada con una semana de retraso
y además ha tenido otra incidencia, que se han modificado los horarios. Los horarios
significan que si vamos en dirección Granollers, la … que hay entre el autobús de la línia 5,
más el autobús que hace la línea Mataró- Granollers, sigue teniendo más o menos un
diferencial de media hora que está bien, con lo cual, cualquier ciudadano que pierda un
autobús, pues digamos que en un tiempo prudencial, vuelve a tener otro servicio, pero
ocurre que cuando vienes Granollers la Roca no es el mismo. El diferencial que hay de
frecuencia de paso entre el autobús de la línea 5 y el autobús que hace el servicio de
Mataró, ya no llega a ser de media hora. No los sé, creí que traía el horario, pero veo que
no lo he traído. Creo que es de 20 minutos.
Sr. Alcalde.- Página 20 el horario.
Sr. Martín.- No, estoy hablando del de Mataró.
Sr. Alcalde.- Ah, el de Mataró. No lo tengo
Sr. Martín.- El de Mataró no está aquí Ya sé que está en la página 20 y lo tengo gracias
Rafael. Hay un diferencial de 15 minutos. Eso quiere decir que cualquier ciudadano de la
Roca que pierde el autobús en Granollers, se tiene que esperar ¾ de hora. Si la frecuencia
fuera de media hora no tendría que esperar ¾ de hora. Eso es lo que intentábamos hablar
el otro día, quiero decir que yo creo que hay un momento que es ahora, cuando
volvamos a cambiar, a modificar el sentido de las paradas de autobuses y demás que
deberíamos de volver a sentarnos y plantear que esta frecuencia de paso de Granollers
hacia la Roca i luego a Mataró que volviera a ser de media hora. Y después me han
dicho hoy, to no lo sabía, porque como ya comenté también en la comisión informativa,
no soy un usuario del transporte de autobuses que sigue habiendo el mismo problema que
había con el tema de la línea 5 en el tema de Santa Agnès. Lo desconozco, eh?. Me lo
han dicho esta tarde y creo que si seguimos teniendo el mismo problema de la parada
que se hace en Santa Agnès, pues también deberíamos de haber aprovechado para
solucionarlo. Simplemente es ponerlo sobre la mesa y creo que a todos los grupos políticos
lo que nos interesa es que el ciudadano tenga un servicio lo más aceptable posible y
creo, modestamente, que actualmente no lo estamos tanto. Simplemente es eso, Gracias.

Sr. Alcalde.- Molts gràcies, Sr. Dani Martín. Algun comentari més, Sr. Carles Fernández?
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Sr. Fernández.- Sí, molt breu. M’ha sorprès que no hi hagués cap comentari del tema
d’horaris i que tota la rellevància se l’emportés el tema econòmic. Jo crec que el que
és important és el servei que es fa als ciutadans i el servei es fa amb l’horari.
Evidentment, té un cost. Ha de cobrir aquest diferencial. No hi ha una diferència
substancial, per tant, aquest és el tema preocupant, coincidint amb el que diu el Sr.
Martín i la valoració que acabem fent del servei aquest és que en els darrers 8 anys,
aquest servei ha anat disminuint freqüència i en els recorreguts ha anat disminuint el
servei als ciutadans. En especial, el que passa a Santa Agnès, per tant, nosaltres no
estem gens satisfets amb aquest servei ni amb la manera en com s’ha gestionat i el
nostre vot serà el contrari.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Els faré un parell de consideracions. SI es
miren l’horari que hi ha a l’annex, a la pàgina 20. Aquest és l’horari que forma part
d’aquest protocol, no ho he dit abans, però contempla una pròrroga del conveni des
de l’1 de gener a 31 de desembre de 2015. Aquest protocol està tractat en
l’Ajuntament de Granollers, una reunió amb els 4 alcaldes, el setembre o octubre de
2014. El canvi d’horaris és d’ara. SI es miren l’horari de la pàgina 20, tret del primer que
surt a les 6:22, tots els demés surten a i 15, 07.15, 08.15, 09.15, des de l’estació del
ferrocarril. Aquest no és l’horari que s’està fent ara. Aquest horari és, en tot cas, el que
es va aprovar en aquell dia. A Sagalés, se li va demanar que estudiés una millora
d’horari perquè succeïa que una arribada d’un trem amb 5 minuts de retard, els trens
arriben a i 10, amb 5 minuts de retard, es perdia automàticament l’autobús i això era
gairebé cada dia, llavors, la persona que perdia l’autobús, tenia mitja hora d’espera
en el següent que era el de Mataró. Davant d’aquesta situació, també es produïa
una altra incongruència que era les arribades a Roca Village. Sobre tot pel servei de
treballadors. Treballadors i treballadores del centre comercial que podien utilitzar el
transport públic per acudir al seu centre de treball que entenem que és una lògica de
racionalitat del servei públic i de utilització dels mitjans públics i deixar el vehicle privat
a casa. Llavors, amb aquest criteri, se li va demanar a Sagalés també, com podia
gestionar les arribades a la Roca Village, que hi ha horaris que s’obra a les 9 i d’altres
que s’obra a les 10 i també entre hivern i estiu es tanca a les 8 i a les 9 del vespre, si no
recordo malament, 9 i 10? 9 a l’hivern i 10 a l’estiu. Ho deia malament. Doncs el
mateix, que el treballador que plega a les 10, tingués aquells 10 minuts de coll per
agafar un autobús. Se’ls va demanar que ho estudiessin, no que ho apliquessin. La
primera sorpresa va ser nostra que, de cop i volta, sense avisar a ningú i sense donar
informació, estem totalment d’acord, van posar això en servei. Diguéssim que ho
estem analitzant. No tenim queixes. No tenim incidències, què vol dir això, doncs que
l’usuari habitual li està funcionant millor i de fet, li està funcionant millor i de fet, a mi
m’ha arribat que li està funcionant millor, però clar, les coses no es fan així, estem
totalment d’acord. El compromís que vam adoptar a la comissió informativa, és de
seguir analitzant aquest servei. Nosaltres moltes vegades, com a ajuntament petit no
tenim la capacitat de gestionar-lo i entitats supramunicipals per sobre que són
especialistes en transport urbà, com l’ATM i especialment, dons l’Ajuntament de
Granollers que és qui tutela i gestiona aquest servei i on ens trobem moltes vegades
conduïts pel que ens estan dient ells i el concessionari. A partir d’aquí, és evident que li
hem de donar una millora d’eficàcia en aquest servei. Un dels problemes greus que té
aquest servei és que té l’horari absolutament contingut en 30 minuts i, per tant, no té
cap marge de flexibilitat. Els autobusos van absolutament al límit entre la sortida de
Granollers, l’arribada a Roca Village i el retorn. Aquest servei, per anar bé, s’hauria de
poder desenvolupar en 25 minuts, no en 30. El desenvolupar-se en 30, no té marges
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d’espera. Tot això, segurament passa per analitzar els recorreguts. Sagalés ens ha fet
una proposta. Una proposta que hem d’analitzar molt bé. A primer cop d’ull no és
satisfactòria perquè utilitza una tercera línia que és la línia Sabadell-Mataró, que
també la tenen concessionada i que en aquell moment és una llançadora que passa
per la C-60 i al municipi ni la veiem. Llavors, volíem utilitzar aquesta línia per utilitzar les
parades de Granollers-Mataró i gestionar un servei que no acaba de funcionar que és
qui va d’Argentona a la Roca o d’Argentona a Granollers. Qui va de la Roca a
Argentona, segurament poca gent, però de la Roca a Mataró, no és que hi hagi
molts usuaris, però n’hi ha més i és un servei que és necessari i no es pot suprimir, per
tant, sobre la proposta de Sagalés, que milloraria el servei a Santa Agnès, l’hem
d’analitzar molt i molt bé i estic segur que poden haver-hi altres propostes que estem
analitzant en el nostres serveis tècnics i que poden donar la solució al que està
passant ara amb aquest servei. Objectius? Trobar aquests 5 minuts de marge en els
recorreguts. Trobar un horari que doni satisfacció a l’intercalatge entre les 2 línies i a
l’enllaç entre l’estació de rodalies, l’estació de bus, l’accés a hospital i l’accés a
Santa Agnès i a Roca Village, comptant a Santa Agnès el retorn, passant per Santa
Agnès. De fet, fa 15 dies, s’han fet proves de gir d’un autobús en el carrer del Molí.
Proves que han resultat malament perquè, segons quina mida d’autobús no gira,
altres sí, els petits giren, els grans no. Llavors, tot això ho hem de seguir analitzant
perquè hi pot haver-hi un servei que es pugui fer en el sentit descendent i no obligar al
ciutadà de Santa Agnès que vol anar a Granollers a haver de tirar cap al nord a
entrar a Roca Village per poder retornar que això li complica molt el recorregut. J
crec que aquests han de ser els objectius i s’ha de treballar més aquesta línia perquè
puguem afegir un annex en aquest protocol, en aquest conveni i aquest annex, en
comptes de venir donat per l’ATM, pel concessionari, per l’Ajuntament de Granollers,
que és qui ens facilita aquesta feina perquè la treballen els seus tècnics, siguem
nosaltres els que li posem sobre la taula aquesta conurbació, les nostres necessitats i la
solució de les nostres necessitats. No sé si voleu afegir alguna cosa. Dani?
Sr. Martín.- Sí, de forma breve. A ver, yo, igual me he expresado mal. Lo que he
querido decir, me lo he leído con detenimiento, el horario es el que es, para venir de
Granollers a la Roca con el tema del tren. A ver, los trenes en hora punta de
Barcelona viene 4 por hora, con lo cual quiere decir que si tienes un autobús que
salga cada media hora el tempo de espera es mínimo. Yo lo que insisto es que lo que
no es de recibo, creo yo es el hecho que la salida de los 2 autobuses sea de una
franja de ¾ de hora porque luego dejas una franja de ¾ de hora libre. Eso es lo que
yo creo que he dicho y luego hay una cosa que a mí, particularmente, a mí, que
llevamos años peleando por el tema, me suena mal. Me suena mal el escuchar que
estamos supeditando el tema de los horarios con respecto a la Roca Village. Hace ya
muchos años que hay un polígono, que es can Font de la Parera y la mayoría de las
empresas de Can Font de la Parera no abren ni a las 9 de la mañana ni a las 8 y
también los trabajadores tiene que tener derecho a poder llegar en transporte
público a ese polígono. Yo vería muy bien que potenciemos la Roca Village, pero
todos los trabajadores deberían de poder llegar a su puesto de trabajo en transporte
público.
Sr. Alcalde.- Algun altre comentari?
Sr. Gil.- Sí, nosaltres el que tenim clar. Una, ens costa d’entendre com el concessionari
canvia horaris només sobre una petició d’informació, per tant, això hauríem de veure,
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una perquè ha passat i 2 perquè respecte a quins estudis deuen haver fet ells per
concloure que això serà una millora, per tant, no sé si l’Ajuntament disposa d’algun
informe del concessionari on s’hagi treballat això i si fos així, ens agradaria poder-lo
contrastar perquè el que sí que no seria de rebut, seria això, que s’obri una petició
d’estudi que el concessionari canviï els horaris i ara haguem de veure si ara aquests
horaris són bons o no o fins a quin punt són millorables, està molt bé provablement ho
has d’acabar fent igualment perquè les coses sobre el paper tot s’aguanta i després
la realitat pot ser diferent. El tema dels trens, la gent que ha anat en tren i d’això,
també saben que de vegades, els trens tenen aquests petits marges de 5-10 minuts
d’endarreriment que fan que es trasbalsi tot. És a dir, tu ja pots dir que l’autobús l’has
endarrerit 5 minuts perquè els trens arribaran a l’hora perquè tu has endarrerit 5
minuts, que els trens es comencen a endarrerir 7,8,10 minuts i a la gent li torna a passar
el mateix, si realment, volem lligar el tema de la sortida o de l’entrada d’un horari a
aquests 10 minuts, 1/47 d’hora o el que sigui, acaba passant el de sempre, la gent
tanca les botigues i quan tanca les botigues, entre que tanquen i marxen segur que
molta gent acaba perdent aquest autobús i, per tant el que es pretenia no sé si serà
tan fàcil d’aconseguir i, per tant, el que demanaríem és això. Si el concessionari ha fet
arribar aquesta informació i si és així, si ens la podien facilitar.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari més, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, senzillament que aquest servei és un servei que quan es va
potenciar, de forma important, fa no sé si 3 o 4 legislatures en aquests moments,
l’objectiu era fer un servei intensiu, però aquestes coses hi ha 2 maneres de fer-ho, una
és que vagi creixent poc a poc i anem millorant el servei en funció que la demanda
vagi creixent o provocar la demanda amb una gran oferta molt potent. Aquí havíem
arribat a tenir autobusos en hores punta cada ¼ d’hora. En aquests moments, això ha
anat deteriorant i en alguns llocs del municipi, tal com he dit abans, ja l’autobús
només passa en un sol sentit i ja pot anar fent proves, si vostè va modificar el projecte
d’urbanització de la Unitat d’actuació del Molí, és el que ha provocat que això no
pogués passar, que no pogués passar per allà l’autobús. Les modificacions que es van
fer quan vostè va entrar en el govern sobre Santa Agnès van ser les que van provocar
això, per tant, les coses s’han de pensar en funció del servei als ciutadans que és pel
que estem nosaltres. No estem per una altra cosa i les modificacions que cal fer sobre
projectes i sobre coses, s’han de fer pensant en els serveis globals perquè aquests
després no provoquin problemes i un deteriorament en els serveis. Nosaltres pensem
que el servei d’autobús és bàsic, en el seu moment es va fer un esforç per part de tot
el municipi important per poder sufragar el que això significava i es va fer, en tot cas,
per poc a poc, en el temps, anar millorant en el temps el servei, cosa que la nostra
percepció és que el servei no ha anat a millor, sinó que ha anat disminuint
gradualment, de forma suau, però progressiva i si es confirma el que es comentava
de que ens aquests moments, el servei de tornada des de Granollers té aquest
decalatge de més d’1/4 hora, mal servei fem als ciutadans, per tant, ja dic, la nostra
preocupació, en aquest cas, és que el servei als ciutadans segueixin rebent uns serveis
d’autobús que permeti moure’s a les persones que no tenen altres possibilitats amb
una certa comoditat, sobretot pensant amb la gent gran que va a l’hospital o els
usuaris tant joves com gent gran que utilitzen la combinació amb el tren, aquests van
ser sempre els elements claus quan es va posar en marxa aquest servei.

27

Sr. Alcalde.-Gràcies, Sr. Carles Fernández. Un parell de comentaris. Sí que existeix
aquest horari. Jo recordo que el vam portar. En aquell moment, jo no portava la
regidoria, però sé que es va facilitar aquesta proposta, però en tot cas, el que també
desconec és perquè es va posar en servei sense que s’autoritzés, cosa que de
moment, no tocarem una altra vegada perquè complicaríem més, però com he dit
abans, s’ha d’estudiar perquè optimitzem aquest servei. En quant al decalatge és de
20 minuts, 40-20, per tant, és un servei que té una certa eficàcia, sobretot perquè ara
ha connectat amb el tren, cosa que abans no passava. Llavors, el drama per a la
majoria de persones que baixaven del tren, és que se’ls acabava d’escapar i els
tocava esperar mitja hora. Ara no se’ls escapa directament, encara que el tren porti
retard tenen el marge suficient per agafar-lo, per tant, el més provable és arribar,
estar 5 minuts a la parada i en 5 minuts trobar un autobús que ve cap aquí.
Treballarem aquest tema. És evident que volem la màxima eficàcia per a tothom i
estarem a sobre de millorar el servei.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots a favor, manifestats pels
regidors dels grups municipals del CIU, d’ERC i del PP i 7 vots negatius, manifestats pels
regidors del PSC i d’ICV-EUIA, el qual, literalment, diu:
“Atès el Conveni formalitzat 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, S.A., per a la
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles,
Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.
Atès que en sessió plenària de 16 de juliol de 2014, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès va aprovar el primer Protocol Addicional al Conveni assenyalat, així com la
pròrroga de l’esmentat Conveni pel període comprès entre el dia 1 de gener de
2014 i el 31 de desembre de 2014.
Atesa la proposta d’adhesió al segon Protocol Addicional al Conveni assenyalat,
que contempla, entre altres, la introducció de la línia “Xavier Quincoces”; la
variació en els percentatges de repartiment del dèficit de les Línies L1, L20, L21, L22 i
L23 que es repercuteixen als quatre Ajuntaments; i l’adquisició de 2 nous
autobusos, així com la pròrroga de l’esmentat Conveni pel període comprés entre
l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015.
Atès l’informe del Cap de la Policia Local de la Roca del Vallès, de data 10 de
març de 2015, pel qual proposa l’adhesió al segon Protocol Addicional al Conveni
assenyalat, així com l’aprovació de la pròrroga de l’esmentat Conveni, pel període
comprès entre el dia 1 de gener de 2015 i 31 de desembre de 2015.
Atès l’informe de l’Interventor municipal, de data 10 de març de 2015, on s’informa
positivament l’aprovació de la formalització del segon Protocol Addicional al
Conveni, en els termes que es recullen en el mateix, així com la pròrroga del
Conveni pel període comprès entre el dia 1 de gener de 2015 i 31 de desembre de
2015, supeditant però l’eficàcia de la formalització i pròrroga a l’aprovació
definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any
2015.
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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 el contingut i l’adhesió al segon 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 2015 i el 31 de
desembre de 2015, el text del qual 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 2015, per un
import total de 219.944,79 euros, que es corresponen amb els imports de 39.009,52
euros de l’aportació al Transport Urbà de Granollers, i de 180.935,27 euros de la
línea La Roca –Granollers, en els termes que es contenen en l’Acord Segon del
segon Protocol Addicional que s’adjunta.
TERCER.- Supeditar la formalització del segon Protocol Addicional del Conveni
assenyalat, així com l’aprovació de la pròrroga del mateix, a la prèvia aprovació
definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a
l’exercici 2015.
QUART.- Facultar a l’Alcaldia, un cop acomplerta la condició assenyalada en el
punt Tercer d’aquest Acord, a formalitzar el segon 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 Ajuntaments de Granollers, Canovelles i de Les
Franqueses del Vallès, a l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i a la
societat Empresa Sagalés, S.A.”
Sr. Alcalde.- Farem 5 minuts de recés que m’ho han demanat i de seguida continuem.
Estem acabant, per tant, tenim 5 minuts.
B-7 Aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja de les

dependències municipals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, i l’inici del
corresponent procediment de contractació.
Sr. Alcalde.- Continuem. Passem al punt B-7, que tracta de l’aprovació de l'expedient
de contractació del servei de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, i l’inici del corresponent procediment de contractació.
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Té la paraula el regidor de Serveis Centrals, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Portem a aprovació el nou contracte de servei de
neteja de les dependències municipals per 4 anys, prorrogable 2 anualitats més, amb
un import màxim anual de 200.169,05 € + IVA. L’IVA en aquest cas és d’un 21 %. La
possibilitat de modificació durant el termini del contracte amb un màxim d’un 20 % i,
per tant, el valor màxim estimat d’aquest contracte va ser d’1.441.217,10 €, per tant,
es tracta d’un procediment harmonitzat. S’haurà de publicar en el butlletí d’Europa i
els acords serien iniciar i aprovar aquest expedient de contractació del servei de
neteja de les dependències municipals per aquest import de 200.169,05 € sense IVA,
amb 4 anys més 2 de pròrroga possibles, aprovar també el plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques, autoritzar la despesa derivada
d’aquesta contractació a la partida derivada a aquest efecte en el pressupost
municipal, convocar la licitació per aquest procediment obert en tramitació ordinària
i sotmès a regulació harmonitzada i, per últim, delegar a la junta de govern local la
facultat d’adjudicar el contracte. El contracte és el servei de neteja de tots els edificis
municipals, en principi, s’incorpora per primera vegada aquest edifici que no havia
estat inclòs fins ara. Es tracta de potenciar també les hores de neteja amb les escoles,
controls horaris per part del personal de feina que destini l’empresa adjudicatària per
tenir un control que en principi, fins ara no hem tingut i bàsicament, és això continuar
amb el mateix servei incloent-hi aquest edifici de l’Ajuntament. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari ? No hi ha comentaris? Sr.
Carles Fernández en nom del PSC?
Sr. Fernández.- Sí, jo crec que ara iniciem una licitació que possiblement acabarà el
nou ajuntament que entri. Bàsicament, l’adjudicació l’haurà de fer el nou govern que
hi hagi en les pròximes eleccions municipals, que no sabem quin serà i estem
condicionant un contracte de 4 anys, d’un servei que també té la seva importància,
com és la neteja de dependències. En la qual en alguns casos hi ha hagut durant
aquests anys queixes per part, sobretot de les escoles, d’usuaris, doncs jo volia
preguntar si hem exhaurit qualsevol tipus de pròrroga en aquest contracte perquè si
no, jo el que plantejaria és que aquest contracte, si no s’han exhaurit les pròrrogues
que pogués definir les prioritats, definir el plec de clàusules el nou govern que entri
sigui el que sigui perquè si no estem modificant un contracte de 4 anys, en el que
després si es volen modificar algun tipus de condicions, per alguna raó, doncs sigui
difícil poder fer això i d’alguna forma estem lligant de mans el nou govern que entri i jo
crec que si en aquests moments, desconec exactament i per això faig aquesta
pregunta, tenim la possibilitat que la pròrroga, no sé si en aquest moments estem en
pròrroga o si tenim aquesta possibilitat, valdria la pena exhaurir-la i que aquest nou
contracte ja el pugui iniciar aquest nou govern que entri després de les eleccions,
sigui el que sigui.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- No hi ha possibilitats de pròrroga. Aquest contracte es va intentar licitar
l’any passat, em sembla que va ser, vam tenir un problema d’última hora amb la
mesa de contractació amb l’obertura del tercer sobre, si no recordo malament. Això
va fer que tot el tràmit s’hagués d’anul·lar i haguéssim de tornar a fer uns nous plecs i
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un nou contracte. Això s’ha servit per millorar al nostre entendre els plecs tant el tècnic
com l’administratiu. S’han incorporat situacions que, en principi, no s’havien tingut en
compte en els plecs anteriors, adjudicarà el nou govern? Sí, però en principi, és un
servei que s’ha de donar i que tenim l’obligació de contractar. Existirà un nou govern,
evidentment, no continuarà el mateix. Possiblement, hi haurà noves persones, però,
segurament, hi haurà noves persones, però els contractes s’han de contractar quan
toca i a qui li toqui, qui ho hagi de fer, té la possibilitat d’incorporar modificacions.
S’han tingut en compte aquestes possibilitats en la redacció dels plecs i com he
comentat abans, tenim la possibilitat de modificar el contracte fins a un 20% del seu
import. Això està incorporat en les plecs. Ja està contemplat, per tant, una
modificació fins aquest 20 % està contemplat en els plecs ja està contemplat, per
tant, una modificació fins aquest 20 % està contemplat en els plecs. Creiem que no hi
ha motiu per esperar més, el que toca i que, en principi, a qui li toqui governar es
trobarà amb un procés iniciat, però que tampoc ha de ser tan diferent, són faves
comptades. Els edificis són els que són. S’intenta donar el millor servei possible i si s’han
d’incrementar hores, depèn dels edificis que surten en els plecs, que segurament els
han comprovat vostès, doncs tenim aquesta possibilitat de modificació amb aquest
20%.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun altre comentari? No?
Bé, doncs per cloure aquest debat. Quan s’ha fet una feina i s’ha fet una feina ben
feta, el que pertoca és tancar-la. Amb l’inici d’aquesta licitació aconseguirem millorar
substancialment la neteja de les dependències municipals, tal com es fa actualment.
Es va intentar en un primer estadi. Es va intentar en un moment, en què havia canviat
la llei de contractes de l’administració pública i dels 6 licitadors que van haver-hi, 3
van confondre el sobre 2 i hi van posar documentació que no tocava. Això va donar
peu a una confusió que realment, hagués pogut ser complicada d’adjudicar a una
de les empreses quan les altres havien formulat al seva queixa amb respecte de la
documentació i el propi plec anterior deia que era causa de nul·litat i, per tant,
d’eliminació del procediment, per tant, 3 empreses per haver equivocat la
documentació que quedaven fora, tot i que podien donar peu a alguna confusió o a
algun redactat una modificació ambigu del plec, però en principi, la llei de
contractes estava clara, però en aquell moment, en un moment de canvi no els que
ho havien presentat. Sí que vam veure, en aquell moment, la naturalesa de les ofertes,
vam veure les millores substancials que proposava algun dels licitadors i que, per tant,
el contracte tenia recorregut. Això ha permès millorar els plecs i un contracte difícil.
Difícil perquè no té material, pràcticament tot és nòmina, tot és mà d’obra, nòmina
de personal. Un contracte molt complicat de gestionar en els anys de la crisi perquè
hem passat de tenir els edificis que teníem fa uns quants anys a tenir 2 escoles més i
haver de netejar-les i espais que s’incorporaven en aquest contracte que no havien
estat contemplats anteriorment que s’ampliaven i que tenien més superfície que
netejar. Davant d’un contracte que no tenia gaire recorregut, també ha anat molt bé
que en període d’interinitat d’aquest contracte, s’han jubilat algunes persones i
aquesta jubilació ha permès redimensionar aquest cost de mà d’obra que és el món
tan principal d’aquest contracte i sortir ara doncs és el moment en què la feina està
acabada i que està en bones condicions. El govern que hagi de governar aquest
ajuntament entre el 2015 i el 2019, doncs trobarà aquest procediments en les
acaballes i podrà utilitzar-lo per millorar la neteja de les dependències municipals que
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és l’objectiu que ens hem fixat tots plegats amb aquesta licitació i que a més, ve fixat
pel pressupost que té aquesta partida de 200.169,05 €.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 8 vots favorables, manifestats
pels regidors dels grups municipals CIU i PP i 8 abstencions, manifestades pels regidors dels
grups municipals del PSC, d’ICV-EUIA i d’ERC, el qual literalment, diu:

“En data 16 de desembre de 2014 l’Enginyer de serveis ha formulat un informe
pel que manifesta que considera necessari iniciar els tràmits necessaris per a la
nova contractació de servei de neteja d’edificis municipals.
L’import màxim fixat per a la present contractació és de 200.169,05 euros per
una anualitat, exclòs l’IVA, amb una durada prevista de quatre (4) anys,
prorrogable amb un màxim de dues anualitats més i amb l’opció que pugui
modificar-se en un 20% del seu import, essent doncs el valor estimat del
contracte de 1.441.217,10 euros.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès està amb pressupost prorrogat, en els
termes previstos a l’article 169.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En aquest
sentit, l’import total dels recursos ordinaris ascendeix a 10.398.621,08 euros i, per
tant, el 10% d’aquest import és 1.039.862,11 euros.
Pel que respecta al servei que es pretén contractar, el Pressupost municipal de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2014, en situació de pròrroga
reglamentària, en els termes previstos a l’article 169.6 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, incorpora l’aplicació pressupostària codificada número 06 160
22700 “Neteja d’edificis municipals” amb crèdit suficient per suportar la
despesa estimada de l’any 2015 realitzant-se, en conseqüència, la
corresponent reserva de crèdit.
Finalment, manifestar que en l’aprovació del Pressupost municipal de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2015 i següents, s’hauran de
dotar de crèdit suficient per donar compliment a les obligacions que
comporten l’aprovació d’aquest expedient de contractació.
S’han emès els informes de Secretaria i d’Intervenció en relació,
respectivament,
a l’adequació dels plecs de clàusules administratives
particulars a la legislació vigent sobre contractació del sector públic així com
respecte de la previsió d’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals que corresponguin.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que
estableix la Disposició Addicional Segona i als articles 10, 109, 138, 142 i
concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic –TRLCSP-.
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L’adopció d’aquest acord és competència del Ple, de conformitat amb la
Disposició addicional segona del TRLCSP i la Resolució d’Alcaldia núm. 760, de
30 de juny de 2011, de delegació de competències a la Junta de Govern
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:

ACORDS
Primer.- INICIAR i APROVAR l'expedient de contractació del servei de neteja de
les dependències municipals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 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.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació d’aquest servei,
per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i
sotmès a regulació harmonitzada.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació, pel que fa a
l’anualitat 2015, a càrrec de la partida 06 160 22700 “Neteja d’edificis
municipals”.
No obstant, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions
derivades del contracte als exercicis posteriors.
Quart.- CONVOCAR licitació, per procediment obert, tramitació ordinària,
sotmès a regulació harmonitzada per a l'adjudicació del contracte a què fa
referència aquesta proposta, i, a aquests efectes, PUBLICAR l’anunci de la
licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de
l’Estat, al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant municipal
(www.laroca.cat) perquè en el termini de quaranta dies comptats des de la
data d’enviament de l’anunci a la Comissió Europea els interessats puguin
presentar les proposicions que considerin pertinents.
Cinquè.- DELEGAR en la Junta de Govern Local la facultat d’adjudicar el
contracte i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de
contractació a excepció dels següents –que se li DELEGUEN a l’Alcalde-:
-

totes les actuacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests
acords inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles errors materials, si es
donés el cas.
efectuar el requeriment de documentació establert a l’article 151.2 del TRLCSP.
Sisè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i al servei
municipal corresponent.”
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B-8 Moció del grup municipal de posicionament del plenari de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, davant l’arxiu de diligències per part de la fiscalia provincial de
Barcelona.
Sr. Alcalde.- Hi ha un vuitè punt de l’ordre del dia en aquest bloc. Una moció que ha
proposat el nostre grup municipal, el grup de Convergència i Unió, però que retirarem,
una moció que no entrarem a debat. Creiem que estem en un moment a final de
mandat, és el darrer ple, és el darrer punt d’un ple i acabem un mandat, acabem un
mandat que està complicat, sobretot en l’aspecte econòmic, però un mandat que
s’ha pogut acabar bé i entenem que la millor manera i la millor manera per definir les
relacions entre els grups, que s’han de reconduir, s’ha de mirar endavant i s’ha de
gestionar el municipi pel bé dels nostres ciutadans i hem entès perfectament que no
pertocava en aquest moment, aquest debat, deixant de banda, no la presentem
aquesta moció, només que perquè es retiri s’ha de votar la retirada. Hem de passar la
votació a la retirada. No sé si volen algun torn de paraula?
Sr. Gil.- Sí . Ho agraïm molt perquè, a més, crec que no aportaria res positiu ni per
Convergència ni pel PSC ni per ningú de nosaltres. No sé si és pel comentari que es va
fer en la comissió informativa del ple, però sí que el vull recollir jo. Es va fer un
comentari per part del portaveu, en aquell moment, es volia començar una nova
etapa de, com a mínim, intentar superar aquesta desconfiança i tal, doncs que
Convergència retirés aquesta moció, per tant, jo crec que està molt bé dir una cosa,
també dir l’altra. Si realment, s’actua així, doncs nosaltres estem molt contents que
retirin la moció. Entenem també el perquè es feia la moció, però creiem que és un
pas i això també honora. Igual que ja dic. En la comissió es va fer aquest prec: si
realment voleu una nova relació i comenceu de zero, retireu la moció, per tant, crec
que igual que es fa una cosa, també s’ha de dir l’altra.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Tal com li vaig comentar en el moment en què en va anunciar aquest
fet, que retirarien aquesta moció, jo li vaig dir que expressaria en públic l’agraïment
per aquesta retirada i comparteixo les paraules que ha manifestat que en l’últim ple
d’una legislatura, potser amb tot el que ha passat en aquesta legislatura, hem de
plantejar-nos tots plegats, reconduir les relacions entre els grups polítics del municipi
perquè plantejar-nos més amb la suma que en la divisió, per tant, recullo també les
seves paraules que agraeixo i que comparteixo.
Sr. Alcalde.- Bé, si no hi ha més intervencions, passem a votar la retirada de la moció.
Sí, es retira la moció
C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès de l’any 2014.
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Sr. Alcalde.- Passem al primer punt de control de la gestió municipal. El primer punt és la
dació de compte de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès de l’any 2014. Té la paraula el regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Tinc el plaer i l’orgull de presentar, en aquest últim ple, la
liquidació de l’any 2014, plaer i orgull per una bona feina feta i pels números que ara us
presentarem, que d’alguna manera, ja hem anat avançant en alguns moments i que en
el punt número 1, fins i tot, aquests números que ara explicaré serveixen per dotar de
crèdit i ampliar partides d’inversió que, de fet, ja mateix, en quant estigui en vigor aquesta
modificació que avui hem aprovat entre tots. Doncs, donarem liquiditat a aquestes
partides i es podran fer actuacions d’una manera més o menys immediata.
Això és el que veurem. Sempre mostrem un índex del que presentarem, intentaré anar
ràpid en algunes de les diapositives i amb d’altres, doncs em permetran que sigui una
mica més concís amb les explicacions. Aquest és el pressupost inicial de l’Ajuntament de
l’any 2014, en què teníem, a veure si trobo el ratolí, aquí en la part superior tenim el
pressupost que en diem ordinari i a la part inferior, tenim l’ordinari més les inversions. L’any
passat, teníem molt poca possibilitat d’invertir. Els últims anys, han estat anys
econòmicament complicats. També hem estat en pla d’ajustament i les possibilitats que
l’Ajuntament es pogués finançar amb préstecs d’entitats financeres no existia i a més,
teníem ràtios d’endeutament superiors al màxim legal i, per tant, hem hagut de fer un
esforç en aquest camp important. L’any passat, només teníem aquesta possibilitat
d’endeutament d’aquests 175.000 €, que eren els diners que ens veien de la Diputació
amb el seu programa de crèdit local, amb l’avantatge que després la Diputació també
subvenciona els interessos. El pressupost ordinari en quant a ingressos era de 10.3398.000€ i
les despeses de 10.395.000 €. Aquest és l’ordinari de l’any passat, de l’any 2014. Això
incrementat amb les inversions com comento, ens donava un pressupost total de
10.723.000 €.
Aquí ja estem veient la primera dispositiva d’execució de l’any 2014, dels ingressos. Tenim
unes previsions inicials. Aquesta part d’ordinari, que és bàsicament de la que parlarem, de
10.398.000 €, com hem comentat abans. Durant tot l’any s’han anat fent una sèrie de
modificacions que ens han portat a que aquest pressupost inicial, s’incrementés amb un
2,13 %, fins a un total de 10.620.000 €. Hem tingut ingressos, drets reconeguts per un total
de 11.887.000 €. Aquesta és la primera dada molt positiva, per tant, un 111,93 % per sobre
de la previsió d’ingressos que havíem fet. Aquesta és una de les dades més positives que
donarem en aquesta liquidació.
D’aquest pressupost inicial de 10.400.000 € en números rodons, hem passat a tenir drets.
Dret reconeguts, el concepte que tenim per aquells diners, que en principi, l’Ajuntament
té el dret a cobrar, això no vol dir que siguin cobrats, vol dir que té dret a cobrar i que en
algun moment, provablement cobrarà.
Hem vist les despeses d’aquest any 2014. El pressupost inicial era de 10.395.000 €, com he
dit abans. Vam patir també una modificació a l’alça del 2,13 €, igual que els ingressos i les
obligacions reconegudes, per tant, els diners que l’Ajuntament ha reconegut com que
havia de pagar van ser al 31 del 12 de 2014, de 10.259.000 €, per tant, un grau d’execució
del 96,63%. La part de sota és el capítol d’inversions, com hi ha pocs diners de l’any
passat, me’l salto. Aquí hi ha diapositives més interessants com per exemple aquesta.
Aquest és un resum tant en ingressos com en despeses del grau d’execució del pressupost.
En la part de dalt tenim la taula d’ingressos, teníem un pressupost ordinari de 10.398.000 e
que es va veure incrementat fins als 10.620.000 € i els dret reconeguts, ho he explicat
abans, van ser de11.887.000, un percentatge d’execució del 114,32 %. Hem tingut molts
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més ingressos dels que estaven previstos. Si això no ho fem en el pressupost ordinari, sinó
que ho fem en el pressupost total que incorpora les inversions com he explicat abans.
Passem de 10.723.000 € inicials a uns drets reconeguts de 12.681.000 €, el que dóna un
percentatge d’execució del pressupost d’un 118%. En l’apartat de despeses tenim també
el detall del pressupost ordinari sense tenir en compte els préstecs, era de 9.314.000 €, les
obligacions reconegudes netes, per tant, allò que l’Ajuntament reconeix que ha de pagar
de 9.041.000 €, el que dóna un percentatge d’execució de despeses del 97,7 %. Estem
gastant pràcticament el 100% del que s’havia previst inicialment. SI hi afegim els préstecs,
el pressupost era de 10.395.000 €. Ens hem gastat 10.359.000 €. El que fa una execució, en
aquest cas de despeses amb els préstecs incorporats del 98,69%. Estem, com he dit, al
voltant del 100%. I si fem la comparativa amb el pressupost total, el que incorpora el
pressupost ordinari i les inversions, veurem que l’execució del pressupost està per sobre del
100 % inicial, el 100,19 %. Aquesta diapositiva és molt important. Veiem que ens gastem
tots els diners del pressupost ordinari, pràcticament tots, al voltant del 98%, i tenim la sort
que les previsions es compleixen i no només es compleixen, sinó que estan molt per sobre
d’aquestes previsions inicials i està per sobre del 114 % en tots els supòsits. Bones dades.
Primers indicadors, una mica un resum del que hem vist fins ara. L’execució dels ingressos
ordinaris supera el 114 % de les previsions inicials. Els ingressos s’han comportat molt bé. Els
ingressos totals, per tant, tenint en compte també el capítol d’inversions superen el 118% d
les previsions inicials i una dada també molt bona a tenir en compte és que he dit abans
que són drets: drets és allò que l’Ajuntament té dret a cobrar, no vol dir que ho hagi
cobrat. El que realment ha cobrat l’ajuntament de tots aquests diners és gairebé el 90%. És
una dada molt bona. És una dada molt positiva, per tant, aquesta dada també és
interessant. Pel que fa a les despeses, en el pressupost ordinari, les despeses superen el 98%
del pressupost inicial, concretament el 98,69%. Això seria el total i això seria les ordinàries. És
a dir, en el pressupost total tenim el 98 % i en el pressupost ordinari el 97,07 %. Igual que
hem ingressat pràcticament el 90 % del que teníem previst, hem pagat el 90% del que
teníem previst. De fet, l’Ajuntament de la Roca està pagant a 60 dies. És un dels
ajuntaments de la comarca que millor està pagant.
Veient els números que s’han explicat, teníem un resultat pressupostari positiu i tenim un
romanent líquid de tresoreria també positiu. Ara veurem els imports. Aquí tenim el resultat
pressupostari, com veiem els drets reconeguts de l’any passat totals són de 12,6 milions
d’euros, mentre les obligacions reconegudes són de 10, 7 milions. El que fa un resultat
pressupostari de són de 10,7 milions, el que fa un resultat pressupostari de l’any 2014
d’1.938.000 € positius, que una vegada afegim desviacions d’anys anteriors ens anem a un
resultat pressupostari ajustat, una dada important de 2.153.000 €..Hem ingressat molt més
del que hem gastat. Tenim drets per sobre de les obligacions reconegudes per import de
2.153.000 €.
Passem a romanent de tresoreria. Aquesta és una dada important. Això és molt important
encara que la dada anterior del resultat pressupostari i tenim la comparativa de l’any 2014
respecte de l’any 2013. L’any 2014, que és l’any en què estem presentant la liquidació.
Hem tingut un romanent de tresoreria positiu de més de 600.000 €, concretament 616.000
€, que sí tenim en compte o ho comparem amb l’any 2013, que va ser de 49.000 €, la
diferència és molt important. Hem de recordar també que a l’any 2013, es va fer una
maniobra perquè el romanent, com ja havia explicat amb la liquidació de l’any 2013, el
romanent també sortia amb imports molt més alts. El que vam fer perquè la llei ens deia
que, en principi, aquest romanent de tresoreria s’havia de fer servir per amortització de
préstecs perquè la ràtio d’endeutament ha anat baixant els últims anys, ara ho veurem i,
per tant, el que vam fer l’any passat va ser dotar en excés, fins al 90 €, deutes que teníem
amb diferents proveïdors com ara la Generalitat. La Generalitat de Catalunya tenia, en
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aquell moment, un deute important amb el municipi de la Roca. Un deute que s’ha anat
eixugant durant aquest any 2014 i aquests 3 mesos que portem de de l’any 2015. La
Generalitat està fent els deures, està pagant, però en aquell moment, el que vam fer va
ser dotar el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament fins al 90 % de dubtós cobrament.
Ens vam curar en salut i vam decidir que era una bona solució a un romanent que era
molt alt també. Això aquest any, ja no ha calgut fer-ho. Estem per sota del 75 % de ràtio
d’endeutament i el romanent de tresoreria, com veuen, és molt bo, 616.000 €. Això fa que
l’Ajuntament tingui disponibilitat immediata de recursos i això és d’aquí d’on surten els
diners de la modificació pressupostària i que hem aprovat en el punt número 1 que doten
de líquid a inversions que estaven previstes i aprovades en el pressupostos municipal, per
tant, una dada també boníssima com les anteriors. Altres indicadors interessant que hem
de tenir en contra perquè són indicadors que ens controlen les administracions superiors. El
primer indicador important és el d’estalvi net. És positiu, d’1.472.000 €, el que suposa un
12,48 % dels ingressos ordinaris. Aquest estalvi net és el resultat d’aquesta operació. Tenim
per una part, els drets reconeguts que té l’Ajuntament. Això suma. Li restem les
obligacions, resta, això és el que hem de pagar i li restem també els préstecs i tot i això,
l’Ajuntament té un estalvi net de 1.472.000 € també és una dada molt important i molt
positiva. Una altra ràtio boníssima és la ràtio d’endeutament, l’Ajuntament actualment i en
base a aquests números que estic explicant, es podria endeutar fins a l’import que tenim
aquí de 8.854.000 €, que seria el 75%, no el 110%. Aquest seria el 75% al que podríem
arribar i tenim a final del 2014, un capital pendent d’amortitzar només de 6.880.000 €, per
tant, 2 milions per sota del màxim que podríem tenir del 75%. Això ens dóna que la ràtio
d’endeutament sigui del 75%. Ara ho veurem.
Altres indicadors, aquests són de gestió i que ens vénen donats per la llei 2/2012
d’estabilitat pressupostària. Serien aquests 3 els que veurem. L’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la regla de despesa i l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de
despesa i l’objectiu d’indicadors també des de l’aplicació d’aquesta llei, des de l’any
2012. Comencem per l’objectiu d’estabilitat pressupostària. El que ens està dient aquest
indicador és l’import que podria amortitzar anualment l’Ajuntament amb préstecs. Aquest
import que actualment, en base a aquests números podria amortitzar l’Ajuntament de la
Roca serien de 3.658.000 €, per tant, l’any 2015, l’Ajuntament de la Roca podria arribar a
amortitzar aquests diners en base als números que tenim. Hem de tenir en compte que
estem amortitzant actualment al voltant d’1.200.000-1.300.000 € anuals. Tenim 2.500.000 €
encara amb capacitat per amortitzar si realment es necessités si realment així es decidís.
Una bona dada ha de ser positiva i és molt positiva.
La regla de despesa. Aquesta és una obligació que ve imposada per aquesta llei 2/2012 i
és la que impedeix que tot i que l’Ajuntament pugui tenir una previsió d’ingressos superior
als que estem posant en pressupost, no podem gastar més del que ens diu aquesta regla
de despesa. Per aquest any 2014, que és la informació que estem donant, el límit que
teníem era del 1,70%, ens hem quedat per sota, en aquest cas, hem arribat al 1,59 %.
També estem complint la regla de despesa i aquest és un límit, un topall que ens imposa el
Ministeri i l’objectiu del deute que com ja hem explicat alguna vegada i com tots sabem
ha de ser inferior al 110%, actualment, la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament de la Roca
és del 61,05 % i estem molt per sota d’aquest màxim. I com estem per sota del 75 % el
possible endeutament amb entitats financeres que pugui concretar-se per part de
l’Ajuntament de la Roca, simplement el que ens obligaria seria simplement a comunicarho a tutela financera, mentre que si estiguéssim per sobre d’aquest 75%, hauríem de
demanar autorització a tutela financera i aquesta és una situació més que bona, molt
bona. I aquesta és una gràfica, d’objectiu del deute, per tant, de la ràtio d’endeutament
dels últims 7 anys. Aquí es veu l’evolució per anys, del 2007 al 2014, aquesta seria la
situació actual. Tenim un pic important per el préstec que es va haver de concertar en
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motiu de l’entrada en vigor del pla d’ajustament, hem de recordar també que
l’Ajuntament de la Roca ha sortit del pla d’ajustament en desembre de 2014. Hem estat
en pla d’ajustament només 2 anys i mig. La previsió era un estudi era a 10 anys. Hem sortit
abans del que estava previst. També bona gestió, també bons números, bon resultat, molt
positiu. Aquest és el pic que comento de l’any 2012 i aquí tenim la modificació aquella
que ens va obligar a fer un ple extraordinari d’urgència amb un únic ple a l’ordre del dia
per demanar els préstecs que havíem de demanar amb 2 anys seguits pel decret del
Zapatero, que va dir que d’un dia per l’altre els ajuntaments no es podrien endeutar.
L’evolució és bona, com veuen, l’any 2010 estàvem aquí, al voltant de 9.200.000 € de
deute i ara estem a 6.880.000 € de deute, per tant, la feina que s’ha fet és molt bona. Per
això és un plaer i és un orgull explicar aquests números, com he dit abans. Queda
comentar primer que això és gràcies a tots, evidentment, uns hem estat al davant del
govern i tenim una responsabilitat, però això és gràcies a tots els que hem estat durant
aquests 4 anys i els últims 8 anys també, per tant, també a l‘oposició evidentment.
Gràcies, sobretot i ja ho hem dit amb anys anteriors i no em cansaré de dir-ho. L’Equip
d’economia de l’Ajuntament que, en aquest moment, està encapçalat per l’Antoni, per
l’interventor, i el que mai estarem prou agraïts per l’efecte que ha fet en els últims temps,
acompanyats de tot l’equip, evidentment, de l’Anna, de l’Isabel, de l’Assumpta i
actualment de la Silvia i de tots els treballadors de l’Ajuntament que han sabut que en un
moment, en què la situació era econòmicament complicada. Tots ens hem estret el
cinturó, tots hem fet canvis amb la gestió, hem incrementat els controls amb la despesa
fins a un punt que s’havien tingut compte en aquest ajuntament. Tothom ho ha entès i
tothom està col·laborant perquè això tira endavant. El resultat és que els números estan
aquí, són els que ha explicat qui governi en el següent mandat es trobarà la caixa plena.
Es trobarà un ajuntament sanejat en l’àmbit financer. No hi ha deutes. Està tot pagat. No
hi ha coses estranyes. Està tot molt ben assentat. Tenim un pressupost controlat. Inferior al
que hauríem de tenir. Això ho sabem tots. El pressupost ordinari hauria de ser superior, però
és el que tenim i hem d’estar. Tenim els màxims que ens marca més la llei. No podem
incrementar aquest pressupost en més d’1,5 % o d’1,7%, per tant, tenim el que tenim i hem
de treballar amb això i una cosa molt positiva i és que l’equip de govern del següent
mandat tindrà la possibilitat que no ha tingut aquest equip de govern durant aquest
mandat i serà la possibilitat que si tot continua com fins ara, per tant, amb control i no ens
descontrolem, la possibilitat de demanar diners a entitats financeres i de poder invertir
entre 4 i 6 milions d’euros, quan en aquest mandat, hem tingut una penúria en alguns anys
no hem arribat a més de 175.000 €. La realitat és aquesta, per tant, deixem una juntament
en condiciona, sanejat econòmicament amb una bona gestió i amb un futur, al menys
econòmicament per a l’Ajuntament que és molt bo i molt positiu.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Sr. Manel Álvarez. Alguna intervenció? Sr. Dani Martín, en nom
d’Iniciativa per Catalunya Verds?
Sr. Martín.- En forma muy breve, nos adherimos a todo lo que ha dicho Manel por primera
vez. En la parte que hace referencia al trabajo del personal de la casa. A la parte anterior,
evidentemente, yo creo que para poderla comentar, tendríamos que haber tenido los
números. Yo lo único que pido, a ver, los números de lo que ha contado Manel son muy
buenos, son excelente, pero a mí, me hubiera gustado tener la información antes para
poderla ver, para poderla contrastar y entonces ahora a posteriori, felicitamos a Manel y a
todo el equipo, los funcionarios del ayuntamiento que han hecho este trabajo, pero nos
gustaría tener la información también para ver el, aunque dice Toni que no. A ver si ha
habido cocina o no ha habido cocina y cosas parecidas. Simplemente me gustaría tener
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la información porque Manel sabe que yo desde aquí no lo veo y gracias a que Toni me
ha dejado los números, simplemente, es eso.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Sr. Gil.- Si, afegir-nos a aquests números, doncs com s’han qualificat de molt bons,
d’excel·lents, doncs felicitar per la feina feta i bé, això també és una bona notícia de cara
a qui li toqui els propers mesos governar i sobretot, és una bona notícia pel poble perquè
al cap i a la fi, quants més diners tinguem per gestionar, al final el que ho acaba rebent és
el poble. Els beneficiaris, al final, som tots els ciutadans. No és mai interessant ni per part de
ningú que el poble arribi a nivells molt dolents perquè això l’única cosa que fa és
impossibilitar el dia a dia, per tant, felicitar-los de nou i res, gràcies i m’afegeixo a això que
ens puguin demanar informació. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Algun comentari més? Bé, doncs no sé si vols contestar Manel?
Sr. Álvarez.- Sí, m’agradaria donar les gràcies per la felicitació que ens han traslladat
perquè, evidentment, avui és un dia d’alegria per a tots nosaltres. La informació de totes
maneres està en la informació del ple, és a dir que heu tingut accés, però us la farem
arribar i evidentment, no hay cocina. Solo faltaría y lo digo en plan de broma como tú lo
has dicho, evidentemente. Una dada que se m’ha passat, però que també com és bona
la dic, m’ha vingut al cap. L’any 2013, quan vam acabar l’any, l’Ajuntament de la Roca
tenia líquid per import de 1.339.000 €. L’any 2014 hem acabat amb líquid de 2.708.000 €.
Pel que fa a tresoreria, no només estem bé en ràtio d’endeutament de romanent de
tresoreria i de resultat pressupostari, sinó que la tresoreria municipal, toquem fusta perquè
hem passat moments complicats, però a 31-12-2014 i actualment també és una tresoreria
bona, eh? I hem incrementat amb 1.400.000 € de tresoreria de l’any del 31-12-2013 al 3112-2014. També és una dada positiva. En general tot està bé. Tot és positiu, és a dir que,
val la pensa també, és una alegria per a tots i jo crec que val la pena que ens ho
prenguem així. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun altre comentari?. No? Bé, doncs jo sí que
haig de dir alguna cosa evidentment, perquè els resultats són excel·lents i al primer que
s’ha de felicitar és el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez, al front de l’equip econòmic,
l’interventor també, el Sr. Antoni López, al front també de l’equip econòmic i a tot l’equip
de l’Ajuntament, els serveis econòmics en primer lloc i tots els treballadors municipals que
han fet aquest esforç. És el tercer any consecutiu que els resultats són positius, al 2011, no
eren així, eren molt diferents. S’ha hagut de fer una feina molt dura, una feina molt difícil,
una feina, fins i tot, molt desagraïda, però aquesta feina ha donat resultats. Ha donat uns
resultats que avui recollim i que són excel·lents. S’ha de continuar sent prudents perquè de
les dades que ens ha explicat el Manel. N’hi ha una que és que tot el que s’ha
pressupostat per gastar. S’ha gastat i això està bé, el diner públic és per gastar-lo, és per
donar serveis, per tant, tots els diners s’han gastat en un grau d’execució d’un 98 i escaig
per cent, per tant, s’ha gastat tot el que s’havia previst gastar, però del que s’havia previst
gastar, però del que s’havia previst ingressar, s’ha ingressat molt més o s’ha previst
ingressar molt més, 2.000.000 € més que és un superàvit. Això no sempre anirà així. Si no
s’haguessin comportat bé els ingressos i hagués estat per sota de les previsions, ara
estaríem parlant de dèficit i això ens va passar al 2011 i ens va passar al 2010, si no recordo
malament, però especialment al 2011, que va ser un any molt dur. Després vam entrar en
el pla d’ajustament i hem pogut superar el pla d’ajustament que era per 10 anys, ens 2
anys i mig, per tant, la situació és excel·lent per com havíem estat. Sobretot, l’interventor.
Anteriors interventors, però sobretot el regidor d’hisenda i jo mateix sabem que hi ha hagut
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moments en aquests 4 anys que hi havia diners en caixa per pagar les nòmines de 2
mensualitats només. En aquest moment, amb aquest fons de 2.700.000€ la tresoreria està
absolutament sanejada, però està sanejat tot i això ens permet ser molt optimistes i, com
ha dit el regidor d’hisenda, presentar aquests números amb alegria, amb orgull, amb
satisfacció, però sobretot, no per la feina feta només, sinó pel que deixem en aquest
moment de final de mandat, en el poble de la Roca, en l’Ajuntament de la Roca que
com molt bé ha dit el regidor d’hisenda trobarà la caixa plena. La caixa plena per
administrar-la de nou, amb prudència, amb contenció, amb rigor i fent les coses ben fetes
com les han fet aquests darrers anys perquè no tornin a passar els esgavells en què ens
hem trobat en aquest ajuntament i en d’altres ajuntaments, fruit d’una conjuntura que es
va llegir malament. Si continuem amb aquest tipus de política econòmica, l’Ajuntament
tirarà endavant, podrà fer inversions, podrà donar millors serveis als ciutadans. Podrà anar
consolidant uns ingressos segurs. Ara aquests 2.000.000 € que hem tingut de més no són
segurs, pressupostar-los a part de que no es pot fer perquè les lleis d’estabilitat
pressupostària ens ho impedeixen. Pressupostar 2.000.000 € de més de cara al 2015, en
aquest moment, seria una gran imprudència. L’economia és plana, continua plana i hem
de continuar amb la despesa que tenim segura, amb els serveis que sabem segur que
podem donar i en tot cas, tots aquests petits increments que estem fent dins del marge
que ens permet la llei d’estabilitat pressupostària, que és d’1 % i escaig per 100, un 1,5 € o
alguna cosa així. Si fem aquests deures, la situació encara podrà millorar més i ens podrem
permetre algun luxe i sobretot ens podrem permetre tornar a invertir en els propers 4 anys,
com ha dit el regidor entre 4 i 6 milions, depenent de com es comportin les subvencions de
les administracions superiors, especialment les de la Generalitat, el PUOSC que en aquest
mandat no l’hem tingut, no ha existit, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, que
finançava les obres que fèiem les administracions locals, els ajuntaments. Aquest any no
els hem tingut. Aquests 4 anys no els hem tingut. Esperem tenir-los els propers 4 anys i
esperem tenir també tot el que ha vingut de Diputació. Diputació a diferència de com
s’havia administrat antigament, ha aportat a l’Ajuntament de la Roca, en aquest mandat,
el doble del que s’havia mantingut en mandats anteriors, el doble i, per tant, això també
és un factor que ha ajudat a consolidar aquests ingressos superiors. Esperem que en els
propers anys es consolidin, que els puguem anar dotant en el pressupost, millorant,
millorant la cartera de serveis i arribant a tots els ciutadans.
C-2 Dació de compte de la modificació de crèdit 1/2015 sota la modalitat d’incorporació
de romanents.
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt que tracta de la dació de compte de la modificació
de crèdit 1/2015 sota la modalitat d’incorporació de romanents. Té la paraula el regidor
d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. És una modificació de crèdit que el que fa és incorporar
el romanent de tresoreria per inversions que teníem romanents, no romanent de tresoreria,
els romanents que teníem d’intervenció d’anys anteriors. Dic els imports d’una manera
molt ràpid. En números rodons:
49.000 € per a adquisició de patrimoni
54.000 € per a C/ Sant Sadurní segona fase
52.000 € per al condicionament d’edificis municipals
47.000 € per a equips de processos d’informació
872.000 € per a pacificació viària del C/ Catalunya
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240.000 € per a la Rambla de Santa Agnès
355.000 € per a l’eix cívic de la Torreta
67.000 € per a la rectoria i el Molí de Santa Agnès
80.000 € per a altres inversions de reposició i actuacions en espai urbà i donem d’alta en
partida d’ingressos.
Aquesta seria els ingressos que financen les partides que acabo de dir que serien de
despesa.
242.000 € en romanent de tresoreria amb finançament afectat
54.000 € en subvenció de la Diputació de la xarxa 2012-2015, del C/ Sant Sadurní
116.000 € de l’ajut de caixa de l’any 2014
220.000 € de la Diputació de les vies locals de la Diputació de Barcelona
620.000 € de la subvenció de la Diputació, Xarxa 2012-2015 pel C/Catalunya
223.000 € per a la Rambla de Santa Agnès de la Diputació, el programa Xarxa del 20122015
342.000 € de la Xarxa també 2012-2015,en aquest cas per a l’eix cívic de la Torreta
És la modificació, com he comentat, d’incorporació de romanents que es fa anualment.
Gràcies
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Cap comentari?
C-3 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt, doncs, que tracta de les resolucions d’alcaldia en
matèria de personal. N’hi ha 2. La primera tracta de la contractació de l’enginyer tècnic,
el Sr. Martí Sala Picola amb caràcter interí per la acumulació d’expedients en la tramitació
de llicències ambientals, especialment, fruit de l’ampliació de centre comercial la Roca
Village. Aquesta és una contractació, si no recordo malament per 6 mesos i per
acumulació de tasques.
Hi ha una següent contractació que és davant de la baixa voluntària de la treballadora
social, la Sra. Cristina Segura Valverde que ha deixat vacant aquesta plaça i atenent que
es va fer un procés de selecció al juliol de 2014, que va generar una bossa de treball de
les persones que havien superat aquest procés de selecció, però que quedaven en cua,
que no havien tingut accés a la plaça que havia quedat en aquell moment, doncs per
substituir a la treballadora que ha causat baixa voluntària, es contracta a la Sra. Ivana
Aceña Sánchez com a treballadora social. Algun comentari sobre aquestes resolucions?
Sr. Carles Fernández
Sr. Fernández.- Només, donar la benvinguda a aquestes noves persones i que puguin
desenvolupar una bona feina aquí a l’Ajuntament.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Així ho esperem.
C.4 Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C-4 de resolucions d’alcaldia. Algun comentari sobre
alguna resolució? Cap?
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C-5- Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Doncs passem a l’apartat C-5 d’informes d’alcaldia. No en tenim cap avui.
C-6 Mocions de Control
Sr. Alcalde.- Mocions de control, apartat C-6, tampoc n’hi ha cap i ens aniríem a l’apartat
C-7 de precs i preguntes
C-7 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Alguna pregunta? Sr. Carles Fernández
Sr. Fernández.- Sí, és l’últim ple ordinari que tenim, per tant, és l’últim ple de precs i
preguntes que tenim. Els plens que tindrem a partir d’ara a part dels 2 previstos
imprescindibles que és de sorteig de llistes electorals i el en el que aprovarem l’última acta
anterior, però que no tenen més, és a dir, en un algun premerà el botó i en l’altre direm
que sí o no a l’acta i ja està, per tant, aquest és l’últim ple. En tot cas, sí que val la pena ni
que sigui de forma succinta i atès el to que ha tingut el ple avui, doncs en tot cas,
emplaçar-nos a que les dificultats i els mals moments i els enfrontaments que hem tingut
en aquests 4 anys, es puguin veure superats en el futur, tal com s’ha manifestat en els
punts aquests i en tot cas, agrair a totes les persones que han estat aquí, cadascuna amb
les seves maneres de veure les coses i així i a les que en aquests moments no estan perquè
han plegat o perquè alguna d’elles, desgraciadament, ha fet alguna cosa més que
plegar de regidor i la voluntat posada en millorar al municipi i en tot cas, als que no es
presenten doncs, també especialment i aquells que continuen i que continuarem en
aquesta tasca d’intentar millorar el municipi, doncs desitjar-los a tots el millor possible,
cadascú dins de les seves expectatives i del seu treball en la manera de veure la situació,
però en tot cas que superem certs problemes que hem tingut i que han dificultat la vida
política en el nostre municipi, però en tot cas, per a mi és agrair a tothom la feina que ha
fet, tant del nostre grup com dels altres grups municipals.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. En tot cas, jo crec que en el ple de 24 de maig,
el ple d’aprovació d’actes que es farà, després del 24 de maig, després de les eleccions
municipals, tindrem ocasió d’acomiadar a aquells regidor o regidores que no continuïn, ja
coneixedors dels resultats en funció de diguem, en aquell moment, podrem dir-ho a més a
més coneixedors de qui formarà el nou Consistori. Jo crec que en aquell, moment serà un
ple que no és ordinari, que no té precs i preguntes, però que jo crec que, com és tradició
en aquesta casa, tindrem l’opció d’acomiadar-nos, de felicitar i agrair la tasca feta
d’aquestes persones que han fet aquest pas de dedicar uns anys de la seva vida al servei
públic i jo Agafo aquestes paraules que són interessants i que ens han de projectar un futur
més bo pel nostre municipi, en el sentit que tot el que puguem fer conjuntament,
empentant tots en la mateixa direcció, acaba sent positiu pel municipi, acaba sento
positiu pel municipi, acaba sent positiu per a la nostra gent, la gent del poble que són, a fi
de comptes els beneficiaris de la tasca del servei públic que fem tots plegats i que crec
que és important que les persones, la gent conegui que els que estem en aquesta taula,
ho fem, fem el pas d’estar aquí per voluntat del servei públic i no per tirar-nos els plats els
uns als altres per sobre, sinó perquè volem millorar el municipi i volem millorar la qualitat de
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vida e les persones del nostre municipi. Agrair aquestes paraules i jugar-nos aquesta
voluntat de millorar en el futur.
Donaríem per acabada la sessió quan són tres quarts d’onze del vespre i obriríem el torn
de precs i preguntes al públic assistent per si algú vol fer algun prec o alguna pregunta

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 22 hores
i 45 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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