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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DEL DIA 26 DE GENER DE 2017 NÚM. 01/2017

ASSISTENTS:

Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors: Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
 Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
 Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC

Sr. Albert Bassa i Berenguel, del grup municipal d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU

 Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
 Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU
 Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU

 Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
 Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
 Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
 Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
 Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.

A la Roca del Vallès, a les 20.03 hores 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, Albert Gil i 
Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que 
sotasigna secretari, César Romero García, prèvia comprovació del quòrum legal 
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, 
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la 
Sessió Plenària extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 
dia indicat a la convocatòria:

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 24 de 
novembre de 2016 i el de la sessió plenària extraordinària de 22 de desembre de 
2016.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B-1 Aprovació del calendari de juntes per a l’any 2017

B-2 Aprovació del calendari de plens per a l’any 2017
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B-3 Aprovació inicial de l’Ordenança administració electrònica.

B-4 Aprovació d’una pròrroga, pel termini de dos anys, del contracte administratiu del 
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi amb SOREA.

B-5 Aprovació de la modificació del contracte signat en data 22 d’agost de 2013 entre 
Serveis per a la Infància Crèixer Junts, SL i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la 
prestació del servei públic d’escola bressol de la Torreta

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B-6 Aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora de la ubicació dels clubs 
socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal 
de La Roca del Vallès.

Mocions

B-7  Moció presentada pel grup municipal d’ERC en defensa de la titularitat catalana de 
les vies que es construeixin al Vallès.

B-8  Moció presentada pel grup municipal del PP per declarar la Roca del Vallès 
municipi solidari amb l’alzheimer.

B-9 Moció presentada per l’equip de govern de suport al Pacte Nacional per a una 
Societat Digital a Catalunya

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de la resolució d’alcaldia, mitjançant la qual es resol la 
modificació de la distribució dels escons de la Sala de plens.

C-2 Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials corresponent al període 2016-4T

C-3 Resolucions d’Alcaldia

C-4 Informacions d’Alcaldia

C-5  Precs i preguntes

A Assumptes de tràmit
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A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 24 de 
novembre de 2016 i el de la sessió plenària extraordinària de 22 de desembre 
de 2016.

Sr. Alcalde.- Bé, bona nit, donem inici a la sessió ordinària del ple de 26 de gener, 
quan són les 20 hores i 3 minuts. Comencem amb el punt A.1, aprovació de 
l’esborrany de les actes de les sessions plenàries ordinàries del dia 24 de novembre de 
2016 i de la sessió extraordinària del 22 de desembre del 2016. Alguna cosa...? 

Sr. Álvarez.- Sí, gràcies. Respecte... Bé, suposo que les votarem per separat. 
Respecte a la primera, fes esment, ho haig de llegir del mòbil perquè..., he parlat amb 
el secretari per això, demano disculpes, no m’havia fixat que anava molt just de 
temps, eh? En aquest ple jo vaig formular tota una sèrie de preguntes i de peticions 
respecte a informació del contracte del transport urbà. Ho ha trobat, eh? 
Ho puc llegir literalment, però és una miqueta extens, eh? En qualsevol cas, demano 
que se’m faciliti informació estadística comparativa dels últims quatre anys de cada 
trajecte, saber quants usuaris tenim per trajecte, per hora, quin nombre de passatgers 
tenim. Per tant, tot això està recollit a l’acta, crec que bastant bé, i la veritat és que 
aquest és un ple del dia 24 de novembre, i no he rebut la informació que vaig 
sol·licitar, i que se’m va dir per part del senyor Gil i del senyor Fortí que no hi havia 
cap problema, i que se’m facilitaria tota la informació que vaig demanar, i que torno a 
recordar que era extensa, eh?

Bé, doncs, posar en coneixement del ple que no he rebut aquesta documentació i, per 
tant, transmetre una queixa formal una vegada més sobre aquest tema.

Sr. Fortí .- Sí, té raó, senyor Álvarez. Se li havia d’haver presentat. Només ens falten 
unes petites dades, uns «flecs» que encara queden per presentar per part de 
l’empresa Sagalès, perquè està acabant de fer el tancament, igual que nosaltres ens 
trobem amb Canovelles, amb Granollers i amb les Franqueses en aquest cas, que és 
amb qui formem el Transgran, i aleshores estem pendents que rebem aquesta 
documentació, i tota la informació que tenim per part del transport públic, que 
utilitzem al nostre municipi, i que està dins del que està contractat actualment, doncs, 
evidentment li farem arribar al més aviat possible. 

Jo vaig estar la setmana passada amb el tècnic i amb el director comercial, crec que és 
la funció del senyor Linde, de Transgran. Li vam recordar tant l’alcalde com jo, que 
estàvem en el mateix lloc, a l’estació de busos de Granollers, amb el tema del nou bus 
híbrid i de la presentació de la nova APP, i li vam dir que estàvem totes les poblacions 
esperant aquestes dades, perquè a més a més, a nosaltres ens ho havia demanat un 
grup polític, per la qual cosa evidentment ho necessitem al més aviat possible. I ens va 
dir que ens les transmetria amb la major celeritat possible. Ho esperem i desitgem. 
Tornaré a recordar-los-ho, tornaré a reclamar-los-ho per tal que al més aviat possible 
tinguem les dades, les estadístiques pures i dures.

Sr. Álvarez .- Gràcies, però li recordo les seves paraules d’aquell dia: «Sí, gràcies.» 
Això ho va dir vostè. «Tota la informació està sempre, sempre, sempre, a l’abast de 
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tothom, aquí, dintre d’aquest ajuntament, ara, abans i després.» O sigui, jo no sóc 
d’aquells que entro, surto o amago –m’he quedat pràcticament sense bateria. Bé, una 
vegada més estem a un dia de tenir la informació. Jo li recordo a vostè i al senyor Gil 
que com a regidor tinc dret a tenir aquesta informació, amb un màxim de quatre dies, i 
que vostè va dir aquell dia que aquesta informació obrava en poder de l’ajuntament. I 
jo vaig demanar informació de quatre o cinc anys enrere. Per tant, entenc que l’últim 
any no la tinguem, però dels últims quatre anys sí. 

Només això respecte a la de 24. I en tot cas, no sé si li sembla bé que faci el 
comentari sobre la següent acta, o... Ho farem després, sí? Respecte a la segona, 
nosaltres votarem que no, perquè com saben alguns de vostès, hem interposat un 
recurs de reposició a la convocatòria i als acords i, per tant, entenem que per 
seguretat –això ens han dit– és millor que votem que no. Hem llegit l’acta, eh?, i en 
principi creiem que posa el que es va dir en aquell ple. Però com que el recurs està 
interposat, tot i que hi ha un punt d’urgència que ens han passat aquesta tarda, 
votarem que no, i el motiu és aquest. 

I després, a l’hora de defensar el punt, aquest punt que entrarà per urgència, doncs, 
farem esment a una frase, a una afirmació que va fer el senyor Gil, respecte als 
imports que es repartien entre els dos grups que formen actualment l’equip de govern, 
que creiem que no és veritat i que no es correspon amb la realitat. En tot cas, ho 
deixarem per a la defensa del punt aquest que presentaven vostès per urgència. És tot 
el que havíem de dir. Gràcies.

Sr. Alcalde .- Molt bé, gràcies. Doncs, no sé si algú més té alguna cosa a dir sobre les 
actes de les sessions? Doncs, passaríem a votar la del dia 24 de novembre. 

(Els regidors emeten el vot.)

Se sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 24 de novembre a 
aprovació, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

I passarem a votar la del ple extraordinari del 22 de desembre.

(Els regidors emeten el vot.)

Se sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent de 22 de 
desembre a aprovació, la qual s’aprova per 4 vots en contra manifestats pels regidors 
del grup municipal de CIU i 13 vots a favor, manifestats per la resta de regidors.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B-1 Aprovació del calendari de juntes per a l’any 2017

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 19 de gener de 2017, amb el contingut següent: 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació b9e6142fcfef472c805eabd2753e8df6001 Data document: 15/03/2017

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 10/04/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 10/04/2017 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=b9e6142fcfef472c805eabd2753e8df6001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

5

“Un cop celebrades les eleccions locals el 24 de maig de 2015, convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou 
Ajuntament, es considera necessari l’establiment d’un calendari d’organització 
dels òrgans col·legiats per a l’any 2017.

Per tal que el secretari pugui revisar els expedients abans de fer l’ordre del dia i 
de fer la convocatòria, caldrà que els expedients estiguin al despatx del 
secretari, com a molt tard, el dimarts anterior al dia en què es convoca l’òrgan 
col·legiat.

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 98 a) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, el Ple i la junta de govern local poden realitzar 
sessions ordinàries o extraordinàries, havent de realitzar sessió ordinària del 
ple, com a mínim, cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis d’una 
població entre 5.000 i 20.000 habitants i les de la junta de govern local amb 
una periodicitat quinzenal, en concordança amb les facultats de decisió que a 
aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal abans 
esmentada.

Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les 
previsions contemplades en les lleis anteriorment esmentades, proposa a la 
comissió informativa l’adopció dels següents

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció 
dels acords següents: 

PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització per a les juntes de l’any 
2017: 

  

dia màxim 
per 

entregar 
l'expedient 
al secretari 

dia 
convocatòria sessions 

febrer 30-01-2017 02-02-2017 6-02-2017
13-02-2017 16-02-2017 20-02-2017

 

març 27-02-2017 02-03-2017 06-03-2017
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13-03-2017 16-03-2017 20-03-2017
27-03-2017 30-03-2017 03-04-2017

abril
10-04-2017 12-04-2017 18-04-2017

24-04-2017 27-04-2017 02-05-2017
08-05-2017 11-05-2017 15-05-2017maig

22-05-2017 25-05-2017 29-05-2017
29-06-2017 01-06-2017 05-06-2017juny 
12-06-2017 15-06-2017 19-06-2017
26-06-2017 29-06-2017 03-07-2017juliol
10-07-2017 13-07-2017 17-07-2017
28-08-2017 31-08-2017 04-09-2017setembre
13-09-2017 14-09-2017 18-09-2017
25-09-2017 28-09-2017 02-10-2017
09-10-2017 11-10-2017 16-10-2017octubre

23-10-2017 26-10-2017 30-10-2017
30-10-2017 02-11-2017  6-11-2017novembre
13-11-2017 16-11-2017 20-11-2017
27-11-2017 30-11-2017 4-12-2017

2016

desembre
11-12-2017 14-12-2017 18-12-2017

SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i 
als Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem al punt B.1. És el tema de l’aprovació del calendari de les juntes 
per a l’any 2017. En aquest punt s’ha canviat el dia de les juntes. Fins ara s’havien fet 
els dijous a la tarda, s’ha canviat el dia de fer les juntes. Després hi va haver un canvi, 
vam fer-les el dimarts al matí. Per poder tenir coincidència horària, en aquest cas s’ha 
fet la proposta que siguin els dilluns a la tarda, a partir de les 6 de la tarda.

Les sessions són cada..., el primer, tercer i cinquè dilluns de cada mes, si així s’escau, 
que hi hagi cinquena setmana, i en principi, doncs, les convocatòries, n’hi ha hagut 
alguna que ha hagut de variar perquè, o bé el dia de convocar-la màxim és festiu i, per 
tant, aquí hi ha hagut algun dia, o dos casos que, si no recordo malament, es canvien 
a dimarts perquè els dilluns són festius. Per tant, per no haver després de fer-ne una 
d’extraordinària, doncs, ja tenim previst que aquestes dates passen dels dilluns festius 
a dimarts.
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El punt següent...Bé, perdó, algun comentari? Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per 13 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 abstencions manifestades dels regidors 
dels grup municipal de CIU

B-2 Aprovació del calendari de plens per a l’any 2017

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de19 de gener de 2017, amb el contingut següent: 

“Un cop celebrades les eleccions locals el 24 de maig de 2015, convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou 
Ajuntament, es considera necessari l’establiment d’un calendari d’organització 
dels òrgans col·legiats de l’any 2017. 

Per tal que el secretari pugui revisar els expedients abans de fer l’ordre del dia i 
de fer la convocatòria, caldrà que els expedients estiguin al despatx del 
secretari, com a molt tard, el dimarts anterior al dia en què es convoca l’òrgan 
col·legiat.

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 98 a) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, el Ple i la junta de govern local poden realitzar 
sessions ordinàries o extraordinàries, havent de realitzar sessió ordinària del 
ple, com a mínim, cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis d’una 
població entre 5.000 i 20.000 habitants i les de la junta de govern local amb 
una periodicitat quinzenal, en concordança amb les facultats de decisió que a 
aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal abans 
esmentada.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, aquesta Alcaldia, de 
conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions contemplades 
en les lleis anteriorment esmentades, proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents
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PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització per a les comissions 
informatives i per als plens de l’any 2017:

Comissions Informatives sessions plenàries

dia màxim 
per entregar 
l'expedient 
al secretari 

dia 
convocatòri
a Comissió 
informativa

sessions 
Comissió 

informativa 

dia 
convocatòri

a ple 
sessions Ple

MARÇ 14-03-2017 20-03-2017 23-03-2017 27-03-2017 30-03-2017

MAIG 09-05-2017 15-07-2017 18-05-2017 22-05-2017 25-05-2017

JULIOL 04-07-2017 10-07-2017 13-07-2017 17-07-2017 20-07-2017

SETEMBRE 13-09-2017 18-09-2017 21-09-2017 25-09-2017 28-09-2017
2017

NOVEMBRE 14-11-2017 20-11-2017 23-11-2017 24-11-2017 30-11-2017

TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i 
als Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B.2 és l’aprovació del calendari dels plens. Aquí ens passa el 
mateix, que alguna data de convocatòria cau en festiu i, per tant, s’ha avançat el dia 
de la convocatòria de dits plens. En principi també hem de tenir present que el ple del 
juliol no es farà la quarta setmana sinó que es fa la tercera setmana, com ja es va 
decidir fa anys any, perquè així tots els membres del plenari puguem assistir-hi i no 
ens trobéssim que hi hagués algun membre de la corporació que en aquelles dates ja 
estigués fora. 

Algun comentari? Doncs, passaríem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per 13 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 abstencions manifestades dels regidors 
dels grup municipal de CIU
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B-3 Aprovació inicial de l’Ordenança administració electrònica.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de19 de gener de 2017, amb el contingut següent: 

“El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les 
dues darreres dècades ha comportat l’aparició d’un nou entorn anomenat, 
societat de la informació i del coneixement. També els procés que ha comportat 
la liberalització del sector de les telecomunicacions tant pel que fa a les xarxes 
com als serveis de comunicacions electròniques han suposat que àmplies capes 
de la població gaudeixin dels esmentats serveis que conformen uns nous 
paradigmes de relació entre la ciutadania, les empreses i les administracions. 
En aquest sentit, el paper dels poders públics es cabdal en la promoció del 
desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, garantint els 
drets de la ciutadania i la cohesió social.

La introducció de les eines TIC en l’organització administrativa ha portat 
aquests darrers anys a posicionar a les administracions públiques –i 
especialment a les administracions locals com administracions més properes a 
la ciutadania- en la direcció d’aprofundir en els principis que l’ordenament 
jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació 
administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest 
text, de transparència i millor servei a la ciutadania.

Atès que a la Roca del Vallès no existeix, actualment, cap ordenança reguladora 
de l’administració electrònica, es necessari crear-ne una per garantir un ús 
efectiu de les eines electròniques per millorar la seva actuació administrativa i 
serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les 
empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar 
un millor exercici dels seus drets i deures.

Atès que la competència per aprovar aquesta ordenança correspon al Ple de la 
corporació, segons preveu l’article 22.2 d), de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. L’article 50.3 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals també 
atribueix al Ple aquesta facultat.

Vist que la Comissió d’estudi per a la redacció de l’ordenança electrònica, de 15 
de desembre de 2016, va donar el seu vistiplau a l’esborrany de l’ordenança 
d’administració electrònica.

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, 
bàsicament, en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de 
la LMC i els articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada 
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format l’avantprojecte per la Comissió d’Estudi, l’Ordenança ha de ser aprovada 
inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels interessats 
pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci 
al BOP i des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, 
respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular 
al·legacions i reclamacions. Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, 
l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu –art. 65.1 in fine del ROAS–; en 
canvi, quan s’hi presenten reclamacions o al·legacions, s’han de resoldre de 
forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva –en aquest supòsit, l’acord 
d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha reclamacions com si 
no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el BOP, i no 
entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la 
LBRL.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció 
dels acords següents: 

Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança d’administració electrònica de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Segon. Sotmetre a informació pública aquesta ordenança durant un termini de 
30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
esmentades. perquè s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província (BOP) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Tercer. Disposar que, si no hi ha cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública i audiència als interessats, l’ordenança, 
que ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovada definitivament i el text de 
les ordenances es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Facultar l’alcaldia, tant, àmpliament, com en dret sigui possible, per al 
desplegament i execució d’aquests acords. 

Cinquè. Comunicar aquest acord a les diferents àrees de l’Ajuntament de la 
Roca.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B.3 és l’aprovació inicial de l’Ordenança d’Administració 
electrònica. Té la paraula el senyor Xavier del Villar. 

Sr. del Villar .- Gràcies, alcalde. Faré un parell de línies d’antecedents. L’entrada en 
vigor de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i la 40/2015, de règim jurídic del sector públic, constitueix una oportunitat, 
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tant per a l’Ajuntament de la Roca com per a la ciutadania, per aconseguir que els 
mitjans electrònics esdevinguin el seu canal habitual de relacionar-se. L’aprovació 
d’aquesta ordenança permet dotar-se d’una norma pròpia, que concreti com s’apliquen 
aquestes normes a l’ajuntament i consolidar l’Administració electrònica, tot reforçant 
els drets de la ciutadania, sempre en un context de seguretat jurídica, eficiència 
administrativa i innovació pública.

La plena incorporació dels mitjans electrònics a l’activitat administrativa es realitza 
mitjançant la disposició dels continguts a la present ordenança, amb quatre títols, i 
faré un petit esment de quins són aquests quatre títols. El primer títol està consagrat a 
l’anunciació de l’objecte d’aquesta ordenança. El títol segon està dedicat al govern 
obert, que s’ha d’entendre com una necessitat per a la millora progressiva de la 
participació democràtica de tots els ciutadans i ciutadanes en les polítiques municipals. 
En el títol tercer es tracten els instruments fonamentals per a l’accés electrònic a les 
administracions públiques, ja sigui portal d’internet, la seu electrònica, el registre 
electrònic, el registre municipal, el tauler d’anuncis, etcètera. La gestió electrònica de 
procediments administratius està tractat en el títol quart.

Aquesta ordenança ha de permetre a l’Ajuntament de la Roca adaptar els seus serveis i 
procediments a les tecnologies més eficients, i desplegar així l’Administració 
electrònica les millors condicions possibles per a la ciutadania. 

Finalment, les disposicions addicionals i transitòries apleguen diverses normes 
complementàries, per tal de permetre l’adaptació de l’organització als processos de 
l’Ajuntament de la Roca a totes les obligacions establertes en aquesta present 
ordenança. Val a dir que aquesta ordenança i totes les accions que d’elles se’n deriven, 
s’ha estat treballant a nivell tècnic i a nivell polític durant el passat 2016, i que s’ha 
utilitzat com a model tipus el document que ens va presentar públicament Localret el 
passat 28 de setembre del 2016 a Barcelona, i que ens va enviar aquest document a 
totes les administracions municipals. 

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i de la comunicació en les dues 
darreres dècades ha comportat l’aparició d’un nou entorn anomenat «societat de la 
informació i del coneixement». Atès que a la Roca del Vallès no existeix actualment 
cap ordenança reguladora de l’Administració electrònica, és necessari crear-ne una, 
que és la que portem a aprovació avui, per garantir un ús efectiu de les eines 
electròniques per millorar la seva actuació administrativa. Vist que la comissió d’estudi 
per a la redacció de l’ordenança electrònica, el 15 de desembre del 2016 va donar el 
seu vistiplau a l’esborrany de l’ordenança de l’Administració electrònica, doncs, vist 
l’informe favorable de la comissió informativa, es proposa al ple l’adopció dels 
següents acords: aprovar inicialment l’Ordenança d’Administració electrònica de 
l’Ajuntament de la Roca; segon, sotmetre a la informació pública aquesta ordenança 
durant un termini de trenta dies hàbils; tercer, disposar que si no hi ha cap al·legació, 
reclamació o suggeriment durant el termini, l’ordenança que ara s’aprova inicialment 
es considerarà aprovada definitivament; quart, facultar l’alcaldia tan àmpliament con 
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en dret sigui possible per al desplegament i execució d’aquests acords; i cinquè, 
comunicar aquest acord a les diferents àrees de l’Ajuntament de la Roca.

Sr. Alcalde.- Bé, gràcies, senyor del Villar. Algun comentari sobre aquest punt? 
Doncs, senyor Álvarez.

Sr. Álvarez.- Bé, molt breument. Estem davant, com ha comentat el regidor, d’una 
obligació, la 39 i la 40 de 2015 obliguen a tenir aquest tipus de reglament, 
l’Ajuntament de la Roca no disposava d’aquest reglament i, per tant, està bé que es 
porti i que s’hagi treballat per aprovar-ho, no?

Les administracions locals no fem lleis, no tenim aquesta capacitat, i nosaltres allà on 
arribem és a fer això, ordenances i reglaments d’aquest tipus, no? I és amb això amb 
el que ens regulem, i amb el que marquem com hem de funcionar a tots els nivells. 
Ens faltava un reglament d’aquest tipus, i per tant, està bé que ho tinguem. 

L’hem llegit. És diferent a la versió inicial. La base és pràcticament la mateixa, però sí 
que el contingut s’ha suavitzat una mica. És interessant perquè el document que ja 
hem tingut abans era molt dur, era inassumible a tots els nivells, aquest Déu n’hi do, 
eh? O sigui, en el moment en què això entri en vigor ens hauríem de preparar, i els 
primers que s’haurien de preparar seran vostès, perquè Déu n’hi do. Un parell de 
comentaris només. Hem trobat alguna indefinició que potser val la pena només 
comentar-la, però, per exemple, l’article 13.3 diu que la informació s’actualitzarà 
d’acord amb la seva naturalesa periòdicament. La informació relativa a contractes, 
convenis, convenis de gestió i subvencions s’actualitzarà al més aviat possible. És un 
concepte jurídic molt indeterminat. Què vol dir «al més aviat possible»? Ho entenem 
tots, eh? Igual val la pena... I hi ha altres articles d’aquest tipus, eh?, hi ha dos o tres 
que parlen d’això. Falta la URL de la seu. Això és un ... Abans de provar-la crec que 
com a esmena valdria la pena que es tingués en compte, perquè es parla, tenim URL 
HTPPS i punts suspensius. Entenc que únicament faltaria afegir l’adreça, el link 
corresponen.

I a l’últim punt, també hi ha una cosa a comentar, que jo crec que com a esmena cal 
tenir-la en compte, no?, l’entrada en vigor. Diu: «La present ordenança entrarà en 
vigor...», i aquí hi ha un comentari que fa, jo entenc que Localret, que és qui ha fet 
això, i diu: «Opcional», entre corchetes, «opcional». Això és una clàusula tipus. 
Hauríem de decidir si és una clàusula tipus o si no, o si l’apliquem o no l’apliquem. 
Simplement això. 

Poca cosa més. Preparem-nos perquè el que ve és molt difícil de complir. Res més.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Sí, senyor del Villar.

Sr. del Villar .- Sí, m’estava mirant això de la URL. És veritat que falta, per tant, 
haurem de... Un cop aprovat el document no sé si es pot afegir aquesta adreça 
electrònica perquè aparegui aquí. Simplement posar la URL i ja està.
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I quant a l’entrada en vigor, doncs, evidentment, l’entrada en vigor és la que marca. 
Està aprovat per ple, doncs, els quinze dies hàbils i tot el termini habitual que té 
qualsevol aprovació.

Pels comentaris que és complex i que vigilem amb el que ens ve a sobre, és veritat. 
Vostè coneix perfectament que tota la normativa, tota la llei és molt estricta en aquest 
aspecte. També ens hem adonat que, a nivell sobretot municipal però també a nivell 
estatal o a nivell de la Generalitat de Catalunya també, que no s’hi han posat al dia i 
els costarà també molt posar-se al dia, o sigui que les grans administracions que estan 
per sobre nostra també tenen molta feina per posar-se al dia. És més, ens hem adonat 
a nivell tècnic que quan ens hem volgut relacionar amb alguna administració superior 
mitjançant Administració electrònica amb elements telemàtics. Ens han requerit que 
els enviem la informació per fax o paper, perquè ells encara no estan adaptats a tot 
això. per tant, diuen que consuelo de muchos... O sigui, mal de muchos, consuelo de 
tontos. No és ben bé això, però vull dir que dintre de les possibilitats que tinguem 
nosaltres com ajuntament petit que som, i amb les mancances que tenim i que tots 
coneixem, ens hem d’anar posant al dia, i si ho podem tenir tot resolt en quatre dies 
millor que en cinc, doncs, ho tindrem. O sigui, la intenció és anar treballant per assolir-
ho. I em sembla que no m’ha quedat res més.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Sí, perdoni.

Sr. Álvarez.- No sé si havia tancat. Crec que és important l’esmena que proposo del 
redactat de l’entrada en vigor, perquè aquí diu «opcional». Jo entenc que això s’ha 
d’esborrar. (Veu de fons) Exactament. O sigui, insisteixo en què això s’hauria de mirar, 
perquè és com un comentari que ha quedat aquí, per tant, jurídicament... Bé, no sé, jo 
crec que en tot cas, igual que parlem d’afegir la URL, entenc que hauríem de mirar de 
corregir aquest redactat per evitar problemes, no? Simplement això.

Una cosa que m’havia deixat i ja acabo, eh? En el redactat, i considerem que és 
positiu, parlem d’avaluació, d’avaluació permanent respecte d’aquesta ordenança, i 
parlem que anualment es farà un informe de com es porta, si això s’està portant bé, 
del grau, suposo, d’aconseguir que això..., que tots els articles es portin a terme, o 
s’estiguin complint. Hi ha un article que parla que es tindrà molt en compte, o que el 
que es farà per avaluar si això funciona o no funciona, és tenir en compte opinions 
d’experts externs. Jo, nosaltres creiem que aquí entra una cosa que alguna vegada ha 
sortit aquí i que nosaltres defensem, que són els indicadors de qualitat. I per a això no 
necessitem gent externa que ens assessori, o sigui, és implantar indicadors de qualitat, 
i simplement tenir-los en compte. Ho comento com una cosa a tenir en compte. Perquè 
al final anirem a buscar algú que ens demanarà informació sobre si estem portant a 
terme o fins a quin grau portem a terme aquest punt o aquest article d’aquesta 
ordenança, i per saber el grau d’execució haurem de tenir alguna cosa per dir, doncs, 
sí, tenim tants expedients i d’això s’estan fent tants d’aquesta manera, o no tenim 
informació, i per tenir informació hauríem de tenir aquests indicadors, indicadors de 
qualitat.

I ja està, res més que això. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Sí, gràcies. Si li sembla bé, agafant el darrer comentari dels indicadors 
de qualitat, si els sembla, podríem afegir-ho i posar un assessorament extern o 
indicadors de qualitat. I si els sembla bé, quan fem alguna altra reunió de la comissió, 
els podríem marcar quins serien aquests indicadors, i llavors, que hi hagi aquesta 
possibilitat. Em refereixo a què si ara ho passem a votació sense haver-los posat, 
doncs, si els sembla, podem afegir indicadors de qualitat que es puguin anar marcant, 
perquè potser els que a dia d’avui serveixen, d’aquí a dos anys, tres, poden haver 
evolucionat, i n’hi ha alguns altres de... Si els sembla. Sí? 

Doncs, llavors passaríem a votació el punt, però amb aquestes tres coses, eh? Faríem 
constar el tema de l’adreça de correu, trauríem aquest «opcional» que ens indicava. No 
podem posar la data perquè no la sabem encara, però posaríem..., trauríem aquest 
«opcional» i afegiríem aquests indicadors de qualitat que ja es marcaran en una 
propera..., o que es podran anar decidint quins són. No sé si els sembla així? 

Doncs, passaríem a votació amb aquests tres canvis, senyor secretari? Molt bé. Doncs, 
passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per unanimitat

B-4 Aprovació d’una pròrroga, pel termini de dos anys, del contracte 
administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del 
municipi amb SOREA.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de19 de gener de 2017, amb el contingut següent: 

“El 6 de març de 2001 es va formalitzar el contracte del servei públic de 
subministrament d’aigua potable del municipi amb SOREA, SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, per un període de 16 anys, 
amb subjecció a l’avantprojecte d’explotació del concurs del servei de 
subministrament d’aigua (ANNEX A), el plec de prescripcions administratives, 
econòmiques i jurídiques (ANNEX B), i el Pla Director (ANNEX C), per a la 
millora de subministrament d’aigua potable del municipi.

En els acords del citat contracte s’indica que el contracte entrava en vigor l’1 
d’abril de 2001 i que el termini de duració del mateix és de 16 anys, 
prorrogables per tàcita reconducció, per períodes de 2 anys, fins a un màxim de 
32 anys.

En sessió plenària de data 30 de gener de 2014 es va aprovar la modificació del 
contracte respecte a la retribució del concessionari i modificació de la fórmula 
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polinòmica de revisió, la creació d’una comissió de seguiment i la modificació de 
la inversió i compensació del dèficit tarifari.

En relació a la pròrroga segons reiterada doctrina i informes de la Junta 
Consultiva de contractació Administrativa, la pròrroga o ampliació del termini de 
la concessió d’un servei públic, només és possible si està prevista expressament 
en el plec de clàusules administratives particulars, donat que aquest constitueix 
llei del contracte, al definir els drets i obligacions de les parts contractants.

La possible pròrroga d’un contracte, encara que estigui prevista i regulada en el 
plec i sigui del coneixement dels licitadors, depèn, per a la seva efectiva 
realització, de que les necessitats de l’administració es prolonguin per un temps 
superior a l’inicialment fixat i, a l’hora, que s’adopti un acord en aquest sentit.

Així mateix, l’article 67 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques –
i que resulta d’aplicació al contracte de referència d’acord amb el que s’estableix 
a la Disposició Transitòria Primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre- determina que a l’expedient de contractació s’incorporaran el plec de 
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques particulars 
que hagin de regir el contracte, amb precisió del termini de duració del 
contracte i, quan estigués prevista, de la seva possible pròrroga i abast de la 
mateixa que, en tot cas, haurà de ser expressa, sense que es pugui prorrogar el 
contracte per consentiment tàcit de les parts.

El 12 de gener de 2017, l’Enginyer municipal ha emès informe en relació a la 
pròrroga del contracte a Tècnica d’Educació informa sobre la conveniència que 
l’òrgan competent valori la procedència d’iniciar el corresponent expedient de 
modificació contractual, amb el contingut següent, en la seva part necessària:

“...Des de l’ajuntament s’ha encarregat una auditoria de les condicions que van 
suposar la modificació del contracte, per tal de validar les hipòtesis 
considerades de volum d’aigua fins a la finalització del contracte. Aquesta 
auditoria està pendent de ser entregada a l’ajuntament, però tot indica que el 
dèficit no s’ha tancat.
Es proposa prorrogar el la concessió en els termes que fixa el contracte, per tal 
de disposar de l’auditoria i prendre les mesures necessàries per eliminar el 
dèficit tarifari de la concessió.

D’altra banda, i a nivell tècnic, la prestació del servei donat per l’empresa 
concessionària fins a data d’avui es considerada satisfactòria pel tècnic que 
subscriu, sent aquest un altre motiu per efectuar la pròrroga de la concessió en 
els termes que fixa el contracte.”

El 16 de gener de 2017 s’emet informe de la Intervenció municipal.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal.

Es proposa a la Comissió informativa el dictamen sobre els següents:

ACORDS:

Primer.- APROVAR una pròrroga pel termini de DOS ANYS, del contracte 
administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi 
formalitzat el 6 de març de 2001 amb SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA.

Segon.- MANTENIR les mateixes condicions, obligacions i deures per ambdues 
parts que les regulades en el contracte i documentació annexa, així com en la 
modificació contractual formalitzada el 27 de febrer de 2014.

Tercer.- NOTIFICAR al contractista aquest acord i informar-lo que se’l citarà 
per a la formalització del document de pròrroga del contracte. 

Quart.- PUBLICAR en el perfil del contractant la pròrroga del contracte. 

Cinquè.- COMUNICAR les dades bàsiques de la pròrroga del contracte al 
Registre Públic de Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 
333.3 del TRLCSP.

Sisè.- COMUNICAR aquest acord a la intervenció municipal i a les àrees que 
correspongui.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Bé, el punt B.4 és la pròrroga per un termini de dos anys del contracte 
de SOREA per al subministrament d’aigua potable al municipi de La Roca del Vallès. Té 
la paraula el regidor Jordi Fortí. 

Sr. Fortí.- Gràcies, senyor alcalde. Bé, el 6 de març del 2001 es va formalitzar el 
contracte de servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, amb la 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., que es SOREA, per un període de 
16 anys. aquest període de 16 anys són prorrogables per tàcita reconducció per 
períodes de dos en dos anys fins un màxim de 32.

En sessió plenària del passat 30 de gener de l’any 2014 es va aprovar la modificació 
del contracte respecte a la retribució del concessionari i modificació de la fórmula 
polinòmica de revisió, la creació d’una comissió de seguiment i la modificació de la 
inversió i compensació del dèficit tarifari.

El 12 de gener d’aquest any, l’enginyer municipal ha emès un informe amb relació a la 
pròrroga del contracte, sobre la conveniència que l’òrgan competent valori la 
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procedència d’iniciar el corresponent expedient de modificació contractual, amb el 
contingut següent de la seva part necessària. L’informe de l’enginyer diu que des de 
l’ajuntament s’ha encarregat una auditoria de les condicions que van suposar la 
modificació del contracte l’any 2014, per tal de validar les hipòtesi considerades de 
volum d’aigua, fins a la finalització del contracte. Aquesta auditoria està pendent de 
ser entregada a l’ajuntament, però tot indica que el dèficit no s’ha tancat. Es proposa, 
doncs, prorrogar la concessió en els termes que fixa el contracte, per tal de disposar 
de l’auditoria i prendre les mesures necessàries per eliminar el dèficit tarifari de la 
concessió.

D’altra banda i a nivell tècnic també, la prestació del servei donat per l’empresa 
concessionària fins a data d’avui és considerada satisfactòria pel tècnic que subscriu, 
sent aquest un altre motiu per efectuar la pròrroga de la concessió en els termes que 
fixa el contracte. Per tant, el que proposem avui en la sessió plenària i a la comissió 
informativa és el dictamen sobre els següents acords: primer, aprovar una pròrroga 
pel termini de dos anys del contracte administratiu del servei públic de 
subministrament d’aigua potable, amb SOREA des del 2001, com he dit; mantenir, el 
segon punt, les mateixes condicions, obligacions i deures per ambdues parts, que les 
regulades en el contracte i documentació annexa, així com amb la modificació 
contractual formalitzada el febrer del 2014; tercera, notificar al contractista aquest 
acord i informar del que es necessitarà per a la formalització del document de pròrroga 
del contracte; publicar-ho, comunicar-ho a les dades bàsiques de la pròrroga del 
contracte, i comunicar aquest acord a la intervenció municipal i a les àrees pertinents.

El motiu bàsic d’aquesta pròrroga és que finalitzava, com bé diem, el març d’aquest 
2017, aquest 16 anys de concessió d’aquest contracte actual, i la idea és que aquest 
període de dos anys ens permeti, primer, tenir en condicions la concessió de l’aigua, 
del subministrament d’aigua d’aquí, del municipi, i segona, valorar, com d’altres i tants 
municipis i municipis estan fent de Catalunya, arreu del país, alternatives, opcions, i 
estudiar-les a nivell tècnic, si existeixen i si poden ser més factibles o més interessants 
de cara al nostre municipi, a l’hora de sospesar si seguir prorrogant l’actual contracte i 
l’actual concessió. 

Depenent també de l’informe que ens faci aquesta empresa contractada, que ens dirà 
on estem amb el dèficit actual. I també, per una altra banda, comprovar si realment 
en el mercat existeix la possibilitat del que alguns anomenen remunicipalització o 
gestió concertada, consorcis o algunes altres alternatives que ara s’estan treballant a 
diferents municipis de la població.

Avui, en tot cas, el que portem tot just és aquesta pròrroga, per tal de seguir aquests 
dos anys més amb l’actual contracte. Res més, gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Fortí. Algun comentari? Sí. Digui’m, senyor Alcalá.

Sr. Alcalá.- Bona nit. Una part del que jo anava a exposar ja ho ha contestat el senyor 
Fortí, que és el tema aquest de la pròrroga i tot el d’això. Però ja diguéssim dintre de 
l’informe d’Intervenció, uns reparaments en el quals un d’ells diu que de l’any 2015 
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tenim un dèficit de 177.272,70, i no sabem, diguéssim, el deute del 2016. La meva 
pregunta és si el dèficit aquest, en el moment de nosaltres fer el pressupost que hem 
d’aprovar per a aquest any, si s’inclourà dintre d’una partida per eixugar aquest dèficit, 
i si es tindrà en compte el dèficit que pot venir del 2016. És a dir, si quedarem aquest 
any nets del dèficit o anirem això remuntant-ho fins que es faci l’auditoria, com vostè 
ha dit, i que sapiguem els números, que ho sapiguem tots. Gràcies.

Sr. Fortí.- Senyor Alcalá, ara estem pendents justament d’aquesta auditoria, perquè 
realment sapiguem si aquests 175.000 s’han de sumar o s’han de restar a la xifra que 
hagi correspost al que ens diguin els resultats d’aquesta empresa que està realitzant 
aquest estudi, aquesta auditoria. Per tant, fins que no tinguem clar aquesta 
documentació, fins que no entrin les dades corresponents fins ara, fins a data del 
2016, fins a finals del 2016 –perdó– doncs, evidentment no sabem exactament en 
quina situació ens trobem per tal que en el següent pressupost s’hagi o no d’incorporar 
una partida en major o menor quantia.

Sr. Alcalá.- Bé, els diners, 177.000, es deuen.

Sr. Fortí.- Sí, però ara... O sigui, es deuen a data, com diu vostè, del 2015. Per tant, 
ara estem fent una valoració de tot plegat, per saber exactament on estem. És la 
diferència. 

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Alcalá. Senyor Martín?

Sr. Martín.- Buenas noches. A ver, este punto, como bien nos ha explicado Jordi, ha 
hecho todo un correlograma histórico de cómo ha ido el tema de SOREA, y es un tema 
que colea desde el año 2001. Yo creo que el momento clave, que también lo ha dicho 
Jordi, es en 2014, donde pasamos por pleno el equipo de gobierno de aquel momento 
una modificación del contrato. Aquella modificación del contrato recuerdo que se 
aprobó por voto de calidad del alcalde, todos los grupos de la oposición votamos en 
contra, con la abstención del grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya.

Nosotros nos preguntamos, dos años después, y en este año más porque ya estamos a 
tres, qué ha cambiado. Qué ha cambiado para que estemos presentando ahora una 
prórroga de contrato. Una prórroga que es lo mismo exactamente que en 2014. A 
nosotros nos hubiera gustado ver que estos tres años, o casi tres años, se han 
dedicado a hacer lo que Jordi ha dicho que se hará, es decir, una auditoría. Nos 
hubiera gustado ver aquí una propuesta por parte del equipo de gobierno diciendo: 
«Estos son los números de prórroga de contrato, números de remunicipalización, 
números de conciertos», etcétera. Es decir, que este plenario pudiera hoy tomar una 
decisión sobre qué le interesa a este municipio, y lo único que tenemos es 
«prorrogamos el contrato». Dos años. Durante estos dos años el ayuntamiento no 
podrá hacer nada, es decir, nos vamos a 2019. Tiramos la pelota adelante –tiramos la 
pelota adelante.

Después, felicitar el informe de Intervención, es exhaustivo, es muy bueno, es muy 
documentado, y ya lo ha comentado César, pero tiene algo preocupante ese informe 
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de Intervención, a más a más, de lo que César ha comentado, el representante del 
Partido Popular, que es el hecho de que desde el año 2013, la empresa no está 
haciendo inversión. No está haciendo inversión. Y lo que está diciendo, lo que ha 
comentado el representante del Partido Popular es que ya ha llegado un momento en 
que además de no hacer inversión, le debemos dinero. Y le debemos, me parece que 
en comisión informativa se comentó que era un cuarto de millón de euros, y que no 
sabemos lo anterior. Y si tiramos la pelota más adelante, dentro de dos años, ¿cuánto 
será? ¿Medio millón de euros? No sé, a nosotros, insisto, básicamente lo que nos 
hubiera gustado ver es números, números de alternativas, no un informe de un 
ingeniero que nos dice, muy cualificado, que sí, que sí, la empresa está cumpliendo 
con su servicio. Faltaría más. Es que faltaría más, que no cumpliera encima. Le 
permitimos que no invierta, si encima no cumple con esto, pues, no sé qué hacemos 
los vecinos, ¿bajamos ya y hacemos como con el tema de la limpieza municipal? 
¿Vamos a buscar el agua a la fuente? Ahora ya no hay fuentes, por lo tanto, lo 
tenemos complicado.

Creo que hubiéramos sido un poquitín más coherentes si hubiéramos esperado un poco 
y hubiéramos presentado unos números, que a lo mejor esos números nos llevan a 
esta decisión, no digo que no, pero con esos números, a lo mejor, podíamos tomar 
decisiones más coherentes, más consecuentes y más… 

Iniciativa per Catalunya Verds evidentemente no votará «sí» a esta propuesta, ni de 
cachondeo. Lo siento. 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari per part de...? Senyor Álvarez.

Sr. Álvarez.- Què fem? Em sembla que és la conclusió a la que arribem, després dels 
comentaris que ha fet el company d’Iniciativa, no? Què fem? I què fem després que 
durant bastant temps nosaltres hem avisat d’això. I tampoc és novetat, eh? Si algú es 
mira les actes ho podrà trobar. I si mira apunts de reunions, doncs, també veurà que 
ja vam avisar en el seu moment que s’havien de prendre decisions i no s’han pres 
decisions. Durant molt temps, s’han fet reunions amb SOREA, no sabem el que s’ha 
parlat, no ho sabem, no hem tingut coneixement del contingut d’aquestes reunions, no 
se’ns ha informat, tot i que érem membres, en aquell moment, de l’equip de govern, 
de quines eren les conclusions, si és que n’hi havia, que arribem a la conclusió que no 
n’hi havia, no?, d’aquelles reunions. No sabem què es va pactar, si és que es va pactar 
alguna cosa. El que sí sabem és que per part d’Esquerra es va produir uns fets d’una 
deslleialtat absoluta –absoluta– perquè, en algun moment, ens va arribar que el que 
s’estava fent amb aquestes reunions, de les quals nosaltres directament, com a mínim 
des de l’equip de govern com a companys de govern no teníem informació, s’estava 
dient que el que es pogués fer, fos això que es planteja ara d’una pròrroga, fos un nou 
contracte, fos el que sigui, el que es pogués fer no es feia per culpa de Convergència i 
Unió. Això és el que sabem que es deia en aquestes reunions perquè ens ho han 
traslladat, ens ho ha traslladat SOREA, però no sabem res més. 
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Quines decisions es van prendre? Cap. S’ha marejat la perdiu, s’ha perdut el temps 
durant dos anys, i ara això ens porta a què com que no hem pres les decisions que 
s’havien de prendre, hem d’estar dos anys més amb aquesta situació. 

Com deia un exalcalde d’aquest municipi, d’un altre color, no era nostre, governar és 
prendre decisions i no és marejar la perdiu. I el que no podem fer és fer reunions, una 
altra reunió, una altra reunió i una altra reunió, per no arribar enlloc, per no prendre 
cap decisió, i ara arribar aquí i dir que la culpa és dels altres, que estic segur que això 
és el que ens diran, perquè més o menys es va insinuar a la comissió informativa. La 
culpa és sempre dels altres. Aquí ja portem dos anys de govern pràcticament nou, i 
aquí, en aquests dos anys, ningú té culpa de res. Si no hem fet el que sigui, no és 
culpa nostra, és que abans no es feia. És que com que abans no es feia, què ens diuen 
ara? 

Comentaris que es van dir i que vaig apuntar literalment en la comissió informativa: 
«Tard o d’hora s’haurà de revisar el preu de l’aigua.» Està claríssim, i no sé a què 
esperen. Clar. El que passa és que això políticament és costós, i això, en una formació 
que en teoria no ha d’incrementar els impostos... Però és que l’aigua té un preu, i 
l’aigua s’ha de pagar. I s’han de prendre decisions i no es prenen. La que es va 
prendre el 2014, encertada o no, va ser una. I no s’ha fet res més. 

«En aquests dos anys estarem hipotecant els recursos municipals.» Això és un 
comentari que es va dir literalment a la comissió informativa. «Hipotecar els recursos 
municipals.» O sigui, la seva falta de decisió, la seva inexperiència, o no, la seva 
incapacitat, el que comporta és que estarem dos anys, pel cap baix, sense solucionar 
aquest problema. I la culpa és dels altres sempre, eh? Però això s’ha comentat en 
moltes reunions. Hem de parlar del tema de l’aigua, i quan hem portat ordenances, 
algú ha dit: «I tenim pendent el tema de l’aigua.» I vostès ja porten dos anys 
d’ordenances. Els dos últims anys d’aquest contracte, eh? La culpa serà dels altres, 
però vostès no han pres cap decisió, com ara que no sigui aquesta d’una pròrroga de 
dos anys, i ja veurem. I perquè un enginyer els diu que, escolta, igual s’ha de fer 
alguna cosa. 

No ha dit, i crec que seria interessant, no ho sé, és desconeixement, eh?, des de quan 
està encarregada aquesta auditoria. Des de quan, sí. Perquè el que sí que ha dit és 
que l’informe de l’enginyer és el 12 de gener del 2017. Ja em contestarà després, si 
no... És que les seves intervencions les haurem de comptar, i al final tindrà moltes 
intervencions el seu grup, eh?

Sr. Alcalde .- Gràcies, però per a això ja estic jo. Li estava preguntant, li ha fet una 
pregunta, li ha fet un comentari. Vostè a vegades també se li escapen, però no pateixi 
que els comptarem a partir d’ara, que és responsabilitat meva, ja els comptaré jo. 
Gràcies.

Sr. Álvarez.- Estic segur que ho comptarà, i espero que ho faci també amb el seu 
company. Des de quan està encarregada l’auditoria. Només per saber-ho, eh?, perquè 
creiem que és un tema interessant. I sobretot, tampoc diuen, a pregunta del regidor 
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del PP, què hem de fer amb aquest deute, no? Si realment des d’ Intervenció ens estan 
dient que tenim 177.000 euros de deute. Com es pensa eixugar això, si és que pensen 
eixugar-ho d’alguna manera. O si creuen que el temps ho cura tot. I de vegades sí que 
ho cura, però en política normalment no, en política s’han de prendre decisions, i això 
és el que vostès no han fet durant molt temps. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Sí, senyor Fernández.

Sr. Fernández.- Senyor alcalde. Entenc que vostè està fent una pregunta sobre temes 
econòmics, una de les preguntes que ha fet i, per tant, com a regidor d’Hisenda em 
toca respondre-li.

Evidentment, si tenim un deute el que farem és reconèixer-lo, incorporar-lo al 
pressupost i fer front al mateix. Això és el que farem, no hi ha una altra opció. Per 
tant, el que farem és això. I ho deixo aquí.

En tot cas, jo no vull entrar en valoracions de responsabilitats o no, hi ha una situació, 
i a aquesta situació haurem de fer front. És el que em toca com a regidor d’Hisenda, 
fer-hi front, i a la resta de companys, doncs, tirar endavant amb aquest dèficit, i amb 
les situacions que es puguin anar generant. 

La voluntat d’aquest govern no és esperar dos anys a portar una solució, sinó portar-la 
al més aviat possible. Per tant veurem, el temps ens dirà si hem sigut capaços o no de 
fer-ho, però almenys aquesta és la nostra voluntat. I el que farem amb aquest deute 
és, un cop contrastat que és correcte, reconèixer-lo i fer-hi front. I evidentment, hi ha 
el tema de les tarifes, que quan sigui el moment, analitzarem quina solució hem de 
donar i com les hem d’afrontar, perquè com a preu públic el que ha de fer és cobrir, 
els ingressos han de cobrir el cost del servei, però no ho han de fer ara, ho han de fer 
des de fa molts anys.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun...?

Sr. Fortí- Les decisions s’han pres. O sigui, em preguntava, o em deia, que no sortia a 
cap lloc quan estava encarregada aquesta auditoria. No sé exactament la data, diria 
que és finals d’octubre – principis de novembre, ara mateix no li sabria dir, li buscaré 
la data exacta i li diré. Aquesta decisió és una de les que hem pres per poder saber on 
ens trobem, en quina situació ens trobem, i quines són les mesures que hem de 
prendre. Com bé deia el meu company Carles Fernández en aquests moments, 
evidentment, en el moment en què sapiguem la situació real de l’auditoria, doncs, 
sabrem el que hem d’assumir i com ho hem d’assumir, i es farà. 

Dins del que són les reunions amb SOREA, jo amb SOREA m’he començat a reunir per 
aquest tema fa relativament pocs mesos. Hem estat en aquestes reunions tant 
l’alcalde com jo i aquí ha vingut de SOREA la persona que porta la delegació de 
Catalunya, i ha vingut un conseller delegat. En aquest cas, el que ens han vingut a 
explicar és del dèficit, el dèficit 2015, que malauradament no es va fer una 
contractació per saber, una auditoria per al següent any per comprovar on estàvem, i 
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que, clar, lògicament ho diuen ells i són paraules contra paraules, que estava previst, 
per eixugar el dèficit, fer una sèrie de moviments a l’hora d’augmentar l’import del 
rebut al ciutadà, el que passa és que, clar, és el que ens expliquen ells i bàsicament 
res més. 

Aleshores, nosaltres a partir d’aquí sí que hem mogut fitxa, estem buscant al mercat, 
l’enginyer tècnic que porta aquest contracte, aquesta gestió, està buscant en el mercat 
alternatives per conèixer al més aviat possible i per actuar al més aviat possible per 
resoldre tant el dèficit com mirar i veure de quina manera ho hem d’eixugar com quina 
és la millor opció per al nostre municipi per als propers anys. Tot això s’està treballant. 
Traurem uns resultats i veurem els resultats el que ens diuen, on estem quan rebem 
aquesta auditoria, i a partir d’aquí, quines són les passes que hem de fer per intentar 
que abans d’aquests dos anys màxims de pròrroga puguem haver solucionat 
favorablement i de la millor manera possible per a tots els nostres ciutadans aquesta 
gestió de l’aigua municipal.

La voluntat, ja li he dit, hi és tota, el treball hi és tot. Jo en cap moment parlo de 
deslleialtat, ni m’ha escoltat parlar de deslleialtat en cap moment. Jo crec que de 
moment no penso parlar d’aquest tema, i crec que no és apropiat. S’ha de mirar 
endavant, s’ha de treballar, s’ha de fer que les coses vagin sortint, no s’ha d’esperar, 
com bé diu el Dani, des d’Iniciativa, té raó en el fet de dir: «Ostres, nosaltres no 
podem donar el recolzament perquè no veiem que ara, quan s’ha finalitzat aquest 
contracte, sigui el moment de prorrogar-ho, sinó que s’havien d’haver tingut iniciatives 
abans per poder presentar i per poder parlar i per intentar resoldre al més aviat 
possible aquesta situació.» Sí, estic totalment d’acord, i ara s’està fent tot aquest 
treball, s’està fent aquesta pròrroga de dos anys per estar complint amb tot el tema de 
contractació, i durant aquest període de temps, i si és possible abans, tenir 
alternatives sobre la taula i valorar-les, jutjar-les i portar-les a aprovació, allò que 
creiem entre tots plegats que sigui el millor per al municipi.

Sr. Alcalde .- Gràcies, senyor Fortí. Alguna intervenció més? Senyor Álvarez?

Sr. Álvarez.- Bé, l’auditoria està encarregada al mes d’octubre – novembre, entenc 
del 2016. Perquè si no, suposo que ja tindríem un resultat, o alguna mena 
d’informació. 

Nosaltres sí que parlem de responsabilitats, perquè creiem que estem aquí per 
gestionar els recursos municipals, i el que no pot ser és que això quedi en un no res. I 
quan es prenen decisions, un es pot equivocar, però està prenent una decisió. I ho 
porta a un ple, i el ple és qui ha de decidir i el ple acorda, però es prenen decisions. I 
es prenen decisions en la línia d’intentar solucionar els problemes. El que no pot ser és 
que se’ns digui avui que ens estem reunint fa pocs mesos amb SOREA. No és veritat, 
fa molt temps que s’estan reunint amb SOREA, fa molt temps. No fa pocs mesos, a no 
ser que el temps nostre i el temps d’algú de vostès tingui un sistema de mesura 
diferent i es mesuri de manera diferent. No és veritat que fa pocs mesos. Vostès han 
estat perdent el temps i això té responsabilitats, perquè ara resulta que, bé, podríem 
tenir un nou contracte, podríem tenir una remunicipalització. O sigui, aquesta feina és 
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en teoria la que s’hauria d’haver estat fent en aquestes reunions, si no, què s’ha fet? 
Perdre el temps. 

Insisteixo perquè ho hem demanat per activa i per passiva, i perquè ens hem ofert a 
portar solucions, o a portar el tema. I aquesta és una de les preguntes que faig: qui 
portarà aquest tema? De quina regidoria depèn? D’Hisenda? Tindríem alguna garantia. 
Si no és Hisenda, disculpin però dubtem que el resultat sigui l’adequat. Els problemes 
s’han d’encarar. Hi ha un deute, l’hem de reconèixer i l’haurem d’incorporar al 
pressupost. Sí senyor, una bona resposta. Un problema i s’ha de solucionar. Una bona 
resposta. L’altre què és? És portar aquí que ara dos anys de pròrroga, i esperem i 
confiem que en menys de dos anys tinguem una solució. 

Han dit també que estudiarem la tarifa quan sigui el moment. Quan serà el moment? 
Quan vostè sigui alcalde? La pilota és per a vostè. Aquest serà el moment? Ens 
haurem d’esperar? No sé. A veure, la tarifa de l’aigua no s’ha d’aprovar 
necessàriament amb la resta d’ordenances, avui podien haver portat aquí una tarifa 
d’aigua. Avui, el proper mes ordinari o a un d’extraordinari es pot aprovar la nova 
tarifa d’aigua. Hi entra en vigor en aquell moment i, per tant, el següent rebut, d’aquí 
a tres mesos, vindrà amb aquesta tarifa. Quan serà el moment? Quant haurem 
d’esperar més? 

Sr. Alcalde .- Sí, senyor Fernández?

Sr. Fernández .- M’ha fet unes preguntes directes i, per tant, entén que jo li 
respondré. 

Anem a veure. Evidentment, vostè ha manifestat coses que són certes, és a dir, en 
política es decideix, hi ha decisions que amb el temps es veuen encertades, i d’altres 
que es veuen no encertades. Jo crec sincerament que la decisió que es va prendre en 
el seu moment, de modificar la fórmula i tirar el dèficit contra les inversions, va ser 
una decisió equivocada, es van deixar de fer inversions en el seu moment, i no es va 
tocar la tarifa d’aigua en un moment determinat. Ara ja no hi ha marge d’inversions, 
per tant, caldrà tocar la tarifa d’aigua, si no volem anar generant un dèficit. Per tant, 
això ho hem de fer. Per tant, com que és prendre decisions, aquesta decisió hi serà. Jo 
no sé dir-li si serà avui, demà o demà passat, però està en la meva agenda. Per tant, 
tinc clar el que hem de fer. Abans vull saber de quin nivell estem parlant, de quin nivell 
de dèficit estem parlant, per dimensionar la tarifa a la realitat i no quedar ni curts ni 
llargs. Per tant, necessito aquesta informació per poder elaborar una proposta, i que 
aquesta proposta pugui ser elevada al ple. 

Si serà quan jo seré alcalde o no seré alcalde, miri, jo en aquests moments sóc el 
primer tinent d’alcalde, només això –només això. Hi ha un pacte, i en aquests 
moments sóc el primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda. Per tant, m’ocupo 
d’aquestes funcions. Jo el que li puc dir és que en aquests moments, la meva 
experiència dintre del govern és de poder col·laborar amb les diferents regidories, com 
la regidoria d’Hisenda, que jo entenc que la funció és col·laborar amb la resta de 
regidories perquè puguin desenvolupar els seus projectes. I en aquest sentit, en 
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algunes cercant recursos perquè puguin desenvolupar projectes, i en d’altres donant el 
suport tècnic per poder establir els costos dels serveis, definir-los bé, i a partir d’aquí, 
poder fixar els preus adequats. I aquesta és la funció que entenc que ha de fer la 
regidoria d’Hisenda, i és la que estic intentat tirar endavant i portar a terme.

Jo entenc que aquesta és una regidoria que depèn..., o sigui, l’element de l’aigua està 
lligat a Obres i Serveis, però la regidoria d’Hisenda és una regidoria de suport a totes 
les regidories. I aquesta és la voluntat amb la que jo estic treballant com a regidoria 
d’Hisenda. Per tant, aquesta jo crec que seria la resposta a les coses que vostè m’ha 
demanat.

Sr. Alcalde .- Gràcies. 

(Veu de fons.)

Sr. Ros.- Bé, jo bàsicament vull defensar la decisió que es va prendre l’any 2014. 
Perquè avui està passant el que no havia d’haver passat. És a dir, quan es va analitzar 
el greu problema de l’aigua, del qual vam tenir consciència l’any 2007, i del que era 
molt difícil trobar una sortida, quan es va poder trobar aquesta sortida es va fer una 
sèrie de projeccions, es van analitzar una sèrie de projeccions amb una consultoria 
externa, que va auditar la situació i va determinar com podien salvar la situació. I tots 
els escenaris, tots els escenaris que es van fer en aquell moment, parlo de memòria, 
ens conduïen cap a no prorrogar mai més aquest contracte, és a dir, acabar-lo en els 
setze anys d’execució. 

Això també ens està donant una pista que fer una concessió a setze anys vista és un 
termini excessiu, on passen massa coses, en aquest cas ha passat que la fórmula 
polinòmica canviava la compra de l’aigua en alta, on hi havia un percentatge molt alt 
de pous el 2001, i en canvi aquests pous s’han anat degradant, s’han anat 
contaminant, no s’han pogut utilitzar, i s’ha anat a una compra en alta molt elevada, 
gairebé del 90 – 95 % en aquest moment, d’ATLL, amb un preu desbocat que ens ha 
conduit a una situació difícil i complicada. 

Llavors, tots els escenaris que va analitzar el consultor ens conduïen cap a no 
prorrogar. Això d’avui no s’havia d’haver produït, perquè la nostra força, la nostra 
fortalesa era sortir ràpidament a un nou contracte, a un nou concurs, una nova 
concessió o una nova fórmula, una remunicipalització o una altra fórmula, la que fos. 
Aquesta és la feina que s’havia d’haver fet en aquests dos anys. I el nostre grup ha 
estat avisant des del dia 1 de mandat. El regidor d’Hisenda que va estar en totes les 
converses anteriors, va estar avisant que aquest tema s’havia d’afrontar. 

Quan parlem de deslleialtat, parlem amb coneixement de causa perquè crec que va ser 
al mes de maig, nosaltres érem al govern, vam haver de fer una reunió amb SOREA, 
com s’ha dit, a través de la Generalitat, i ens traslladen el problema de l’immobilisme a 
l’Ajuntament de la Roca. I que aquest immobilisme és culpa del Grup de Convergència, 
que no vol aprovar res referent a l’aigua. Això ens ho traslladen des de SOREA. I 
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nosaltres sabem que hi ha reunions perquè les hem vist. No reunions recents, no, 
reunions de fa un any, de fa un any i mig. Aquestes reunions les hem vistes a la 
segona planta, però decisió no se n’ha pres cap, informació no se’ns ha tramés cap. 
Nosaltres vam traslladar a SOREA que el Grup Municipal de Convergència buscarà 
solucions, però d’informació no en té cap ni una. I no forma part de les nostres 
regidories. Per tant, no tenim la responsabilitat ara, en aquest mandat, no la teníem 
quan érem al govern, de trobar solucions.

Com molt bé ha dit el company d’Iniciativa, el senyor Dani Martín, l’any 2014 ens van 
deixar sols, i aquella decisió forta que vam haver de prendre, treballada, analitzada, 
amb dades molt rigoroses, la vam haver d’assumir amb responsabilitat, i sense passar-
li la càrrega al ciutadà, i renunciant a les inversions, perquè hi havia motius per 
renunciar a les inversions. Tot s’ha de saber. 

En diferents obres municipals dels darrers vuit anys, en els que jo he tingut l’honor de 
ser, de presidir l’alcaldia d’aquest ajuntament, en aquests vuit anys s’han afrontat 
inversions d’aigua cada vegada que es feia una obra municipal. Per tant, hi ha una 
renovació constant en sectors com podria ser el carrer Catalunya, evidentment, i tots 
els sectors dels Plan Zapatero, Santa Agnès, etcètera. I parlem també d’un municipi 
que té unes instal·lacions relativament noves, perquè tretze dels plans parcials que es 
van tirar endavant, doncs, són dels darrers quinze anys. Per tant, no estem parlant 
d’un municipi que tingui greus problemes de xarxa. Per tant, era per on podíem atacar 
el problema sense perjudicar la població, en un moment dels pics més durs de la crisi. 
I ho vam afrontar així, i ho vam afrontar sols. Com ha dit molt ben dit el company  
d’Iniciativa per Catalunya Verds, el senyor Dani Martín, han passat dos anys i no ha 
canviat res. I ara aquest contracte ara no és bo. Aquest contracte s’havia de matar, 
aquesta pròrroga d’avui no podia produir-se. 

Avui s’havia de tenir la feina feta i s’havia d’estar segurament aprovant un plec de 
licitació, un plec de condicions per licitar amb la fórmula que fos, i que, per tant, 
poguessin concórrer altres operadors, amb altres fórmules d’operar en el servei de 
l’aigua. Si no ho afrontem així, estem perduts. I com ha dit el meu company, doncs, 
realment veiem malament com afrontar aquest problema. Del 2007 al 2011, la 
regidoria d’Obres i Serveis no sabia per on atacar el problema de l’aigua, i del 2011 al 
2015 es va canviar el servei a la regidoria d’Espai Urbà, amb un altre regidor, el senyor 
Mateu, el senyor Josep Maria Mateu. I es va contractar una consultoria externa, que va 
poder fer tota la feina que tècnicament en el nostre ajuntament no hi ha especialistes 
per fer. Amb això ens hi trobarem. Ens hi hem trobat, ens hi estem trobant, i en 
aquests dos anys estem aquí, aprovant una pròrroga que no s’havia de produir. I això 
és preocupant, molt preocupant, perquè al final, com molt bé li ha dit el meu company, 
aquest problema es projecta a un o dos anys vista més, s’endureix i es fa cada cop 
més greu, i costarà molt de resoldre.

Sr. Alcalde .- Molt bé, gràcies. No sóc massa partidari d’entrar al «i tu més», per tant, 
mirin, al final la credibilitat de cadascú serà la que sigui. Jo ho he dit moltes vegades: 
aquesta contundència amb la que està parlant mai ho va dir, ni una sola vegada, en el 
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tema de l’aigua. Recordo perfectament que quan parlàvem del tema de l’aigua –petit 
incís– no ho van fer sols, Esquerra els va escoltar, probablement com se’ns ha fet en 
moltes coses, no vam tenir tota la informació, però van tenir una persona que si no 
arriba a votar, en aquest cas jo, com a representant d’Esquerra, abstenció, no 
s’hagués produït, per tant, és d’aquelles coses per les que probablement hem arribat a 
aquesta situació, i probablement no sabem a quina situació haguéssim arribat, perquè 
si la magnífica solució va ser aquesta, i va ser el fet de dir «aniré amb tot contra la 
inversió», sense haver calculat el temps que durarien aquests diners, perquè si tot 
hagués estat tan ben fet i tots els càlculs haguessin sigut sempre tan precisos i tan 
exactes com va ser en el seu mandat, que no es van equivocar mai, ni quan van 
remunicipalitzar el pavelló i no sabíem ben bé després ni el nombre d’abonats, ens 
havien enredat amb aquestes coses. Però vostès estaven amb el PP, per tant, també 
va ser una decisió compartida, per tant, no era vostè sol, sempre vostè ha tingut algú 
al costat per poder fer coses com a alcalde. Per tant, probablement es van descuidar la 
segona part, que era el que després no es van atrevir a fer, que era tocar la fórmula i 
tocar l’aigua. Perquè si nosaltres haguéssim sabut que fins el març de 2017, amb 
aquestes inversions arribàvem, doncs, vostè ara aquest discurs tan ben estructurat el 
tindrien.

De totes maneres, del 2007, perquè ho ha dit vostè, fins el 2013, no va fer res, res. 
Suposo que, com bé ha dit, al final era degut a què la regidoria no li permetia. Bé, 
vostè era l’alcalde, per tant, algú qui no només és una cosa simbòlica, ser l’alcalde. O 
sigui, els alcaldes som un regidor com els demés, però no és una cosa simbòlica, com 
jo alguna vegada vaig sentir dir en alguna reunió. Som els qui prenem les decisions i 
els qui després hem de donar la cara. Per tant, senyor Ros, aquests sis anys sense 
haver-hi res, són de vostè.

Per tant, el tema de la fórmula? La fórmula la van fer vostès. El tema del deute 
acumulat? També. El tema de què es va fer amb aquests temps? Doncs, parlar. 
SOREA, diuen vostès que nosaltres hem dit això a SOREA? Nego la major, la nego 
totalment. I a més, ho puc dir perquè sempre que ens hem reunit amb SOREA també 
hi ha hagut tècnics municipals, i estic segur que els tècnics municipals, si haguessin 
sentit una bajanada així, no per vostè sinó perquè simplement haguéssim estat dient 
que ell, aquest tècnic, hauria estat permetent aquestes coses. 

Per tant, miri, el que diem. Si nosaltres ens reuníssim amb secretisme... no, cap 
secretisme. A la segona planta no, a la primera planta ens reuníem. Per tant, amb qui 
ha calgut hi hem estat amb els tècnics. I miri, les millor coses són rebre a tothom amb 
els tècnics, no fer coses, no parlar de coses sense que tots els tècnics municipals ho 
coneguin quan ja està tot mastegat, no, no, des del principi. Per tant, nosaltres hem 
fet les reunions amb els tècnics.

Si vostè diu això de SOREA? Miri, tan fàcil com... Jo els preguntaré: vostès li han dit al 
senyor Ros això? I a veure què diuen; a veure què ens diuen. Perquè el que sí que els 
havíem dit és, tal i com anem i amb el que anem gastant, no arribarem. Potser –
potser– a vostè se li va oblidar això. Segur que podia haver-ho tingut tot, tot, tot 
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apamat per ja fins i tot fer alguna proposta d’acabar abans, perquè vostè, fins principis 
del 2015 era l’alcalde. Per tant...

Bé, el problema és que vostè ha tornat a fer la bateria mateixa que el senyor Álvarez 
després, diguem-ne, com a al·lusions, no? Bé, això és una d’aquestes que també 
apunto, per així fent-se la manera per guanyar dues intervencions. Mirin, és la seva 
versió dels fets, nosaltres ens hem trobat el que ens hem trobat, en vam parlar, vam 
dir les quantitats. Quan jo els vaig dir que ens estaven parlant de 250.000 euros, que 
ho demostrin –que ho demostrin– i els dèiem: ells ens ho estan dient. La diferència és 
que nosaltres hauríem d’haver tingut una empresa, que en el seu moment era 
l’empresa EFIAL, el que passa és que els hem trucat i com que aquesta gent han tingut 
algun petit problema legal, es veu, ja no donen senyals de vida, i hem hagut de buscar 
una altra empresa perquè aquesta empresa està lligada a alguns problemes. Estem 
buscant altres empreses que ens facin aquesta feina, i que ens diguin la realitat, i que 
ens diguin si realment això era aquests imports que ells ens estan dient.

Senyor Martín, tota la raó. Hem estat parlant amb Aigües de Mataró, que són els qui 
lideren el CONGIAC, si no recordo malament, i Aigües de Manresa. I hem estat allà 
parlant i mirant solucions. El que també li he de dir és que nosaltres sabem el poc que 
sabem d’aquests temes, i clar, depenent a qui escoltes t’ho pinten tot molt bé, escoltes 
els altres i et pinten la seva versió millor. El tema de la remunicipalització, tal i com 
s’entendria, no l’hem vist viable, sincerament, i amb aquestes opcions s’està 
treballant. La voluntat hagués sigut fer-ho ara. No hi hem sigut a temps.

S’han d’acceptar el que diem, no? Que mai tenim la culpa. Perdonin, alguna vegada... 
No ho ha dit vostè, no. Alguna vegada s’han fotut perquè jo ho he dit, no? Culpa 
meva, culpa meva. Perquè en aquest plenari, no vostès, en general, en algunes 
ocasions, per tant, escolti’m, aquí estem nosaltres també per haver d’assumir les 
culpes. Però jo no assumiré les culpes del 2007 al 2011 ni al 2013, i acceptaré una 
cosa que és falsa, que és mentida. Això que ara vostè ha pintat, amb aquesta 
seguretat, de ja dèiem que no s’havia... Vostè això no m’ho ha dit mai, mai. I miri, li 
dic mai, mai ha dit vostè, ens deien que no es podia prorrogar. Mai, mai m’ho ha dit 
vostè. Doncs, ja està.

Al final, són les seves versions contra les nostres, o al final potser haurem d’agafar i 
acabar tenint reunions amb tota aquesta gent, amb tota aquesta gent que dóna 
versions tan diferents a les seves realitats, amb tots els partits polítics. I que ens ho 
expliquin a tots. I si ens han d’enganyar ells, que ens enganyin, però home, que no 
només m’enganyin a mi, que enganyin a tothom quan li expliquin que no, que no, que 
vostè el que està dient ara no és ben bé el que ells havien dit. O no se sembla en res 
al que havien dit. Però vostè defensarà que sí. Doncs, d’acord, fem-ho així. Potser serà 
l’ocasió de començar a fer reunions d’aquest tipus. Llavors, què ens diran? Que els 
estem enganyant, que estem fent no sé què? Perquè això ja m’ho vaig sentir dir jo en 
una reunió, amb una de la gent que dóna un subministrament d’un servei en aquest 
poble, que jo havia enganyat. Miri, jo, fart de sentir una versió i l’altra, fem una reunió 
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i parlem-ne. Escolti’m, potser els cares a cares, o confrontar les coses, no agrada, però 
és que si estem sempre així, suposo que és el que haurem de fer.

Sé que vostè no hagués fet mai el que jo faré, però li dono el torn de paraula perquè 
vostè pugui dir-ho, si vol. Em tocaria ja tancar a mi, que és el que s’ha fet sempre, el 
que vostè sempre deia, «el Salvador Illa ens fotia la canya l’últim dia i a l’últim 
moment», quan d’això. Doncs, miri, suposo que no quedi com que jo he fotut la canya 
així, i passo a votació. Li dono la paraula. 

Sr. Ros.- Gràcies. Suposo que tancarà vostè, que és com pertoca. Simplement aclarir-
li que quan SOREA ens va començar a posar problemes sobre la taula, el primer bon 
dia de l’any 2008, era que teníem diners a favor. Llavors, diners a favor. La fórmula 
polinòmica ens donava diners a favor. Li estic preguntant al meu company.

Sr. Alcalde .- ... estava al govern i no recordo, mai em van explicar res. Però val, 
gràcies. Pensava que m’ho estava...

Sr. Ros .- No, no li preguntava a vostè. En aquell moment, al 2008, ens donava diners 
a favor. Després es va igualar, i després va començar a canviar. Devia ja ser pels volts 
del 2010. I llavors vam començar a topar amb el problema greu que calia afrontar, 
amb una situació de dificultat econòmica gravíssima, perquè les coses s’han de posar 
en context. I al 2011 ja no li dic, amb el pla d’ajust, en quina situació estava aquest 
ajuntament.

Va haver-hi un moment en què SOREA, si vostè ara li parla de 250.000 euros de 
dèficit, a nosaltres ens parlava ja de milions de dèficit. Va haver-hi un moment. 
Evidentment, no se’ls cregui; és un consell, no se’ls cregui. I per això vam fer venir 
una consultoria. I aquesta consultoria, que ha tingut problemes, evidentment, ho vam 
descobrir nosaltres també en aquell moment, aquí va fer una bona feina. Va fer la 
feina que havia de fer, va plantar cara a SOREA, i va plantar els escenaris. SOREA va 
haver de claudicar. I el control municipal dels concessionaris ha de ser aquest. Ha de 
ser aquest, i van canviar molts els números que ens plantejava SOREA, dels números 
que va plantejar EFIAL. I amb els escenaris que es van plantejar, vam arribar a 
solucionar el tema transitòriament, i amb projecció de tancar el contracte il·lícit. I això 
se li ha dit i se li ha intentat dir. Fixi’s en el que li dic: se li ha dit, perquè li ha dit el 
regidor d’Hisenda –li ha dit el regidor d’Hisenda– potser vostè no se’n recorda, però el 
regidor d’Hisenda té molt bona memòria i ell sí que se’n recorda, i se li ha intentat dir. 
Se li ha intentat dir que en les reunions de dijous de govern, on es parlava d’un tio 
amb un casc, es parlava del pes de no sé què... Quan es parlava de temes 
intranscendents, donaven les 8, les 9, les 10 del vespre, i el tema que estava apuntat 
que s’havia de tocar, no es tocava. I una setmana, una altra setmana i una altra 
setmana. I no és de la nostra regidoria, eh? Cap de les nostres regidories, quan 
estàvem a govern. I quan no s’enfronten els problemes, arribem on estem ara. 
Arribem on estem ara.

I quan ens trasllada SOREA que la culpa és nostra, per això parlem de deslleialtat, ens 
les podem creure o no, perquè quan parlen de números tampoc ens els crèiem. El 
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problema és que no només ens ho ha dit SOREA, ho hem sentit massa vegades. I si 
vostè només ha estat a les reunions de la primera planta, sàpiga que les reunions de la 
segona planta també es feien. Potser vostè no hi era i jo tampoc, i el regidor d’Hisenda 
tampoc. Però a la segona planta hi havia reunions amb SOREA.

Sr. Alcalde .- Senyor Martín. Perdó, eh?, no el volia espantar. M’havia demanat la 
paraula.

Sr. Martín .- Sí, pero quería hablar antes que Rafa, no querría que luego diera lugar a 
otro turno de palabra. No, simplemente, a ver, nosotros creo que lo que hemos dicho 
es que lo que nos hubiera gustado es ver números, ver números de las distintas 
alternativas. Y probablemente, la solución sería hacer un nuevo contrato. Si yo no digo 
que no, no estoy haciendo de defensor de ninguna de las soluciones. Lo único es que 
nos hubiera gustado, y creemos, que con el tiempo estábamos a tiempo. 

¿Las culpas? A ver, siempre es del que toma decisiones –siempre. Y siempre, lo único 
bueno, y eso desde la experiencia, es que los errores sean los menos posibles y los 
aciertos los más posibles, y ya está, y luego el balance. Y te ha faltado una frase, que 
es decir: y luego el pueblo, en el 2019, decidirá quién tenía razón, quién tiene 
credibilidad y quien no, y ya está. Y los que estamos en política es a lo que estamos. Y 
la culpa siempre es de uno: evidentemente el alcalde, que es el que está arriba, pero 
de todos nosotros. Las decisiones son colectivas en este municipio, y por eso tenemos 
que intentar hacer lo mejor posible para este pueblo. Y por eso nosotros votaremos 
«no», porque creemos que ésta no es la mejor solución para este pueblo. Gracias. 

Sr. Alcalde .- Bé, gràcies. La frase ja l’has dit tu, per tant, ja no la dic, i passarem a... 
És l’última intervenció, ja la tinc jo, i passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.) 

Votacions:

S’aprova per 10 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (5), 5 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals de 
CIU (4) i del PP (1) i 2 vots negatius, manifestats pels regidors del grup municipal 
d’ICV-EUIA

B-5 Aprovació de la modificació del contracte signat en data 22 d’agost de 
2013 entre Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL i l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès per a la prestació del servei públic d’escola bressol de la 
Torreta.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de19 de gener de 2017, amb el contingut següent: 

“El 22 d’agost de 2013 es va formalitzar el contracte per a la gestió indirecta, 
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sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal 
La Torreta, a la Roca del Vallès amb l’empresa SERVEIS PER A LA INFÀNCIA 
CRÈIXER JUNTS, SL.

El 4 d’agost de 2016 (NRGE 4302) la concessionària va formular petició de 
modificació de contracte per poder mantenir l’equilibri financer i el 7 de gener 
de 2017 (NRGE184) torna a sol·licitar la modificació del contracte i aporta una 
sèrie de documents per fonamentar la seva petició (seguiment del pressupost 
2015/2016 actualitzat a 7 de gener de 2017, pressupost per al curs 
2016/2017...)

El 16 de gener de 2017, la Tècnica d’Educació informa sobre la conveniència 
que l’òrgan competent valori la procedència d’iniciar el corresponent expedient 
de modificació contractual, amb el contingut següent:

“En data 22 d’agost de 2013 es va formalitzar el Contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola 
bressol municipal La Torreta, a la Roca del Vallès amb l’empresa SERVEIS 
PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL.

Tenint en compte que l’empresa, en les Comissions de Seguiment del 
Servei, han sol·licitat que es valorés la possibilitat d’una modificació del 
contracte atès la baixa matriculació, per aquest curs 2016-17.

En data 4 d’agost de 2016 i NRE 4302, l’empresa SERVEIS PER A LA 
INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL sol·licita formalment la modificació del 
contracte per poder mantenir l’equilibri financer, adjuntant a l’esmentada 
sol·licitud un estudi econòmic de gestió de l’escola bressol Municipal La 
Torreta per al curs 2016-17 amb un resultat negatiu de -37.583,34 €.

Vist l’informe de l’empresa NOVA CELONA, contractada per aquest 
Ajuntament per prestar el servei d’assistència jurídica en suport a la 
secretaria de l’Ajuntament en matèria de contractació, de data 27 de 
desembre de 2016 i NRE 2017/101 de 4 de gener de 2017.

Vist l’escrit de data 7 de gener de 2017 amb NRE 184/2017 el qual 
l’empresa SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL presenten la 
documentació següent:

 Tancament econòmic curs 2014-15
 Tancament econòmic curs 2015-16
 Estudi econòmic curs 2016-17
 Sol·licitud de modificació de contracte curs 2016-17

Atesa la clàusula número 6 de Modificació contractual del plec de clàusules 
que regulen el contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de 
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concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, 
a la Roca del Vallès, en la qual exposa que, d’acord amb l’art. 106 del 
TRLCSP, el contracte que ens ocupa, podrà ser modificat quan causes 
d’interès públic i relacionades amb el desenvolupament del servei així ho 
suposin.

Un cop vista tota la documentació anteriorment citada i estant d’acord amb 
les conclusions de l’informe emès per l’empresa NOVA CELONA, en concret 
en la conclusió Cinquena i Sisena, en les quals es manifesta que “respon a 
l’interès públic relacionat amb el desenvolupament del servei evitar el 
tancament de l’escola bressol amb una aposta decidida per la primera 
infància, amb recursos i compromís” i tanmateix que “és aconsellable , 
davant la generalitat descrita dels supòsits de modificació contractual, i 
enfront de la manca de previsió del contracte davant de la inferior ocupació 
que es pugui donar, que es produeixi una nova licitació on es detallin de 
manera clara, precisa i inequívoca les condicions de modificació amb 
concreció per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es 
pugui verificar de manera objectiva” i, afegeixo jo mateixa, que caldrà 
estudiar i valorar la possibilitat de deixar de prestar aquest servei o bé que 
es presti mitjançant l’Escola Bressol Municipal Les Orenetes, de la Roca.

Tanmateix, i a fi i efecte d’evitar el risc que suposaria que l’empresa gestora 
del servei decideixi abandonar el servei davant la negativa de l’Ajuntament 
de modificar el contracte i tenint en compte que el possible rescabalament 
de danys, per part del contractista, mitjançant la corresponent 
indemnització a l’Ajuntament potser no cobriria el perjudici públic de no 
mantenir durant tot el curs acadèmic una proposta educativa pels infants i 
poder conciliar la vida laboral i familiar, tal i com es va comprometre 
l’Ajuntament abans de la matriculació per al curs 2016-17.

Cal també fer esment a un error detectat a la documentació presentada per 
l’empresa, en concret en el document “Estudi econòmic curs 2016-17” en el 
qual, en l’apartat d’ingressos anuals es presenta l’aportació de l’Ajuntament 
en 5.700 €, resultat del càlcul de 19 infants x 300 € any, però cal tenir en 
compte que l’empresa va presentar una oferta, quan es va licitar el servei, 
de 54,42 € per infant/any, sent el total de l’aportació municipal de 1.033,98 
€. Així doncs, si totes les altres partides són correctes, el dèficit presentar 
seria de -42.249,36 € (no de -37.583,34 €).

Així doncs, es proposa a l’òrgan competent la conveniència de valorar la 
possibilitat de modificar el contracte segons les especificacions següents:

Primer. Que l’ajuntament es podria fer càrrec durant el curs acadèmic 
2016-17 de la despesa següents: 

Subministraments fins a 12.000 € *
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* Es fa esment que aquests imports, es podrien proveir de la manera 
següent, si la Intervenció municipal així ho considera:

- Subministraments, fins a 12.000 € i proveït mitjançant les aplicacions 
pressupostàries econòmiques 22100 i 22102.

Segon. L’Ajuntament podria fer l’aportació de la totalitat màxima que tenia 
consignada per al curs 2016-17: 24.600 €, independentment dels alumnes 
matriculats i del preu infant/any que pertocaria.

Tercer. L’empresa renunciaria durant el curs acadèmic 2016-17 als seus 
beneficis empresarials pressupostats.

Quart. En cas que, un cop esmenat el contracte realitzat en base als infants 
pressupostats, hi haguessin més infants matriculats durant el curs i un cop 
restats els costos corresponents al manteniment d’aquests infants, en cas 
que hi hagués superàvit l’Ajuntament determinarà si aquest s’haurà de 
retornar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, un cop realitzat el tancament 
del curs amb el pressupost efectivament executat del curs 2016-17.

Per tot això, s’emet aquest informe proposant a l’òrgan competent la 
conveniència d’iniciar el corresponent expedient de modificació contractual.”

El 18 de gener de 2017 s’emeten els informes de la Intervenció municipal i de la 
Secretaria en relació a la modificació proposada.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de 
conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.

Es proposa a la Comissió informativa el dictamen sobre els següents:

ACORDS:

Primer.- APROVAR la proposta de modificació del contracte signat en data 22 
d’agost de 2013 entre Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL i l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès per a la prestació del servei públic d’escola bressol de la 
Torreta, adjudicat pel Ple municipal el 25 de juliol de 2013 consistent en que:

 Per al curs acadèmic 2016-17, l’ajuntament assumeixi la despesa 
següent: 

Subministraments fins a 12.000 € *
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 L’Ajuntament aporti la totalitat màxima que tenia consignada per al curs 
2016-17: 24.600 €, independentment dels alumnes matriculats i del 
preu infant/any que pertocaria.

 El contractista renuncia durant el curs acadèmic 2016-17 als seus 
beneficis empresarials pressupostats.

 En cas que, un cop esmenat el contracte realitzat en base als infants 
pressupostats, hi haguessin més infants matriculats durant el curs i un 
cop restats els costos corresponents al manteniment d’aquests infants, 
en cas que hi hagués superàvit l’Ajuntament determinarà si aquest 
s’haurà de retornar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, un cop realitzat 
el tancament del curs amb el pressupost efectivament executat del curs 
2016-17.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa derivada de la modificació 
contractual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08 321 48003 – Ajuts 
Escoles Bressol Municipals del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès vigent actualment.

Tercer.- NOTIFICAR al contractista aquest acord i informar-lo que se’l citarà 
per a la formalització de la modificació del contracte. 

Quart.- PUBLICAR en el perfil del contractant la modificació del contracte. 

Cinquè.- COMUNICAR les dades bàsiques de la modificació del contracte al 
Registre Públic de Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 
333.3 del TRLCSP.

Sisè.- COMUNICAR aquest acord a la intervenció municipal i a les àrees que 
correspongui.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passarem al següent punt. El següent punt és el B.5, l’aprovació de la 
modificació del contracte signat el 23 d’agost del 2013 entre Serveis per la Infància 
Créixer Junts, SL i l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Té la paraula la Roser Moreno.

Sra. Moreno.- Sí, gràcies, alcalde. Doncs, sí, portem a aprovació la proposta de 
modificació del contracte signat, com ha dit l’alcalde, amb data de 22 d’agost del 2013, 
entre Serveis per la Infància Créixer Junts, SL, i l’Ajuntament de la Roca, per a la 
prestació del servei públic de l’Escola Bressol de la Torreta, adjudicat pel ple municipal 
del 25 de juliol del 2013, i que consisteix en què per al curs 2016-2017, l’ajuntament 
assumeixi la despesa següent: el subministraments fins a 12.000 €, que l’ajuntament 
aporti la totalitat màxima que tenia consignada per al curs 2016-17, de 24.600 €, 
independentment dels alumnes matriculats i del preu infant/any que pertocaria.
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El contractista renuncia durant el curs acadèmic 2016-17 als seus beneficis 
empresarials pressupostats, i en cas que, un cop esmenat el contracte realitzat en 
base als infants pressupostats hi haguessin més infants matriculats durant el curs, i un 
cop restats els costos corresponents al manteniment d’aquests infants, en cas que hi 
hagués superàvit, l’ajuntament determinarà si aquest s’haurà de retornar a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, un cop realitzat el tancament del curs amb el 
pressupost efectivament executat del curs 16-17.

Sr. Alcalde .- Gràcies. Alguna pregunta, alguna intervenció? Senyor Martín?

Sr. Martín .- Sí, simplemente, brevemente, entiendo que es la operación que es la 
que hacemos cada año, tanto con l’escola bressol de la Roca i l’escola bressol de la 
Torreta, ¿no? Lo único que constata es que a lo mejor cualquier dia de estos 
deberíamos de sentarnos todos los grupos políticos y empezar a plantearnos qué 
hacemos. Porque, ¿qué tenemos, quince niños en l’escola bressol de la Torreta? 
¿Diecisiete…? Diecinueve. En una escuela con diecinueve, para lo que estaba pensado, 
evidentemente no es viable. La Roca también está…, este año ha mejorado, pero la 
perspectiva es la que es, o sea, quiero decir… Yo lo único que digo es que, a ver, 
evidentemente de acuerdo, evidentemente, pero la propuesta de Iniciativa sería –
evidentemente votaremos que sí– sentémonos, demos un par de vueltas, pensamos un 
poco el tema de qué queremos que sean nuestras escuelas bressol en este municipio. 
Nada más, simplemente era esto.

Sra. Moreno.- Sí, totalment d’acord, Dani, comparteixo la proposta.

Sr. Alcalde .- Gràcies. Alguna intervenció més? Sí, senyor Álvarez?

Sr. Álvarez .- Sí, gràcies, senyor Gil. Jo crec que ens hem de felicitar, perquè al final, 
portem a aprovació una cosa que ha costat molt, i ho sabem perquè al mes de 
setembre no es podia fer, i al mes d’agost alguns van marxar amb preocupació perquè 
la situació era per preocupar-se. I després d’uns quants mesos, doncs, bé, s’ha pogut 
desencallar el tema, per tant, jo crec que ens hem de felicitar i veure que el que s’ha 
fet fins ara ha estat amb l’ànim de no tancar l’escola, de donar un servei al barri de la 
Torreta, que en principi nosaltres creiem que s’ha de donar, per això es va fer l’escola 
en el seu moment. A més, si la Roca està quasi plena, això és un canvi de tendència 
respecte als anys anteriors, que era d’una davallada constant, per tant, això ens pot 
animar, jo crec que ens hauria d’animar, perquè aquest canvi de tendència que s’ha 
produït a la Roca igual es produeix també a la Torreta, no? En qualsevol cas, és un 
servei públic, perquè així ho hem volgut, i com a tal, doncs, jo crec que val la pena 
això que fem cada any, que intentem entre tots agafar la responsabilitat que ens 
pertoca i que aquest contracte tiri endavant. 

No sé com ha sigut aquest canvi d’opinió per part dels tècnics, però en qualsevol cas 
benvingut sigui aquest canvi d’opinió, i que duri, perquè realment tot és molt complicat 
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i val la pena que la gestió es faciliti, sobretot amb aquestes coses que són, jo crec que 
en opinió de tots, un bé per al municipi. Gràcies.

Sr. Alcalde .- Gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs, llavors jo, agafant les 
paraules d’agraïment, i les comparteixo, és veritat, al mes d’agost patíem una 
barbaritat per la situació en què estava i en què ens trobàvem. Després també 
compartir la reflexió que feia el company d’Iniciativa, en el sentit que això sí que és 
una cosa per la qual hem de seure, i probablement vegem aquesta realitat d’aquest 
any, i tant de bo l’any que ve les xifres siguin millors, perquè el que sí que tenim a dia 
d’avui és una realitat de la gent que tenim a la Torreta, que són poquets, a part, una 
part són de Granollers, i n’hi ha, em sembla, algun de Cardedeu i Canovelles. Per 
tant... De les Franqueses em sembla que també n’hi ha un. Bé, és una realitat que 
hem de valorar.

El que sí que s’havia parlat en el seu moment és que hi ha la possibilitat també, si 
arribava el punt de què passava si no hi havia preinscripcions suficients. Perquè clar, 
quin és el mínim per mantenir aquella escola oberta? I això era molt perillós. De fet, es 
va demanar, i també per tenir aquestes dades, s’ha demanat també informació, em 
sembla, fa uns dies, al departament, del que representava el conveni que s’havia 
signat i la clàusula de la devolució, en cas que aquell espai no fos escola bressol. 
Perquè el que també es deia és, home, si hem de tornar 400 o 500.000 euros, depèn 
del que haguem amortitzat, bé, d’això també hem de ser conscients. I probablement 
també hem de veure si ens trobéssim mai en aquesta situació, que tant de bo no passi 
mai però amb un número tan reduït, que no fos viable tenir-la oberta, què en fem d’un 
espai així, no? També es podria utilitzar per a altres coses, no ho sé, però crec que 
això és una cosa que sí que ens pertocaria decidir-la entre tots els partits polítics i els 
afectats, no només nosaltres, sinó que és una decisió que s’hauria de parlar realment 
en el barri, perquè la gent realment sàpiga aquesta realitat. Perquè hi ha gent que com 
que no la fa servir i veu nanos, bé, ja ho valora bé, sense saber ni els nanos que hi 
van ni si són del barri o no són del barri. És una realitat que hauríem de conèixer tots i 
que, per tant, quan tinguem més informació, jo sí que treballaria conjuntament entre 
tots els grups, per poder veure cap a on hem d’anar o si seguim així, o quina actuació 
fem.

No sé si algú té alguna... Doncs, llavors passaríem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)  

Votacions:

S’aprova per unanimitat

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B-6 Aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora de la ubicació 
dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat 
al terme municipal de La Roca del Vallès.
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Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de19 de gener de 2017, amb el contingut següent: 

“Atès que el Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària realitzada el 
passat dia 11 de juliol de 2016, va aprovar inicialment l’ordenança municipal 
reguladora de la ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions 
d’exercici de la seva activitat al terme municipal de la Roca del Vallès.

Atès que l’article 49 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local estableix 
que en cas de presentar-se al·legacions al text aprovat inicialment d’una 
ordenança cal resoldre-les i procedir a l’aprovació definitiva pel Ple.

Atès que des de el dia 27 de juliol de 2016 fins al dia 6 de gener de 2017, 
l’acord ha estat exposat al públic en el taulell d’anuncis de l’ajuntament.

Atès que l’acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 10 d’agost de 2016.

Atès que l’acord es va publicar al diari El Punt el dia 2 d’agost de 2016.

Atès que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat al·legacions, 
concretament el dia 13 de setembre de 2016, per part d’Omar Nieto, Boutique 
Legal, S.L.P.U;

Vist l’informe emès per part del secretari de data 16 de gener de 2017 relatiu a 
les al·legacions presentades, que en la part que interessa diu:

“ En data 13 de setembre de 2016 , dintre doncs del termini d’informació 
pública, Omar Nieto, Boutique Legal, S.L.P.U., va formular una sèrie 
d’al·legacions al respecte.

En relació a aquestes al·legacions, s’informa el següent:

AL·LEGACIÓ PRIMERA. No ens trobem davant un acte administratiu discrecional 
tal com s’afirma, sinó davant una disposició de caràcter general. S’inclou a més 
una exposició de motius on s’expliquen les finalitats de l’Ajuntament per 
promoure aquesta proposta de regulació. Una altra cosa, ben diferent, és que 
hom no comparteixi aquests motius. Però, en tot cas, estem davant d’un judici 
d’oportunitat, no jurídic.

D’altra banda en cap cas es limita el dret d’associació tal com s’afirma a l’escrit 
d’al·legacions presenta, donat que no és això el que es regula, sinó la ubicació 
del clubs de cànnabis al terme municipal de La Roca. No hi ha doncs cap raó per 
justificar la nul·litat de ple dret, ja que no es vulnera cap dret 
constitucionalment protegit. Cal, des del punt de vista de l’Ajuntament, garantir 
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que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs Socials de 
Cànnabis reuneixen les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat 
i higiene per a les persones usuàries.

SEGONA. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Règim Local atorga competència a les entitats locals en matèries com ara 
urbanisme o medi ambient urbà. En el mateix sentit es recull a l’article 66 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. No es dona, per tant el vici 
d’incompetència esmentat a l’al·legació, ja que és en exercici d’aquests títols 
competencials que la corporació impulsa aquesta normativa.

TERCERA. Se’n fa una interpretació errònia, al nostre parer de l’article 4.5 de la 
Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives, donat que el que queda exclòs de l’àmbit d’aplicació 
de la Llei són, tal com s’assenyala oportunament a l’escrit d’al·legacions són, 
“les activitats dutes a terme en exercici dels drets fonamentals de reunió i 
manifestació”, i no és aquest el cas donades les diferents implicacions d’una 
activitat d’aquest caire, que
va molt més enllà del mer exercici del dret d’associació. En aquest sentit, l’ús 
que es farà d’aquest espai és plenament assimilable a un ús recreatiu.

QUARTA. Pels motius exposats anteriorment, no es poden admetre aquestes 
esmenes a l’articulat.

CINQUENA. No consta l’existència de cap club d’aquest tipus al municipi només 
la instància d’un ciutadà demanant el règim aplicable a aquest tipus d’activitat.

CONCLUSIONS: Es pels motius exposats que es proposa al ple rebutjar les 
al·legacions presentades i aprovar definitivament la proposta d’ordenança.”

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per Omar Nieto, Boutique 
Legal, SLPU, a l’ordenança municipal reguladora de la ubicació dels clubs socials 
de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal 
de la Roca del Vallès.

SEGON.- Aprovar definitivament la ordenança municipal reguladora de la 
ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva 
activitat al terme municipal de la Roca del Vallès.

TERCER.- Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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QUART.- Notificar aquest acord als interessats.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B.6 és l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora 
de la ubicació dels clubs socials de cànnabis. Té la paraula el senyor Paco García.

Sr. García .- Gràcies, senyor alcalde. Al ple ordinari del mes de juliol de l’any passat 
es va aprovar inicialment per unanimitat d’aquest ple la proposta d’ordenança de 
regulació de la instal·lació de clubs cannàbics dintre del municipi. Durant el període 
d’exposició pública d’aquesta ordenança s’han presentat un total de cinc al·legacions, 
hi ha hagut un únic al·legant, un despatx d’advocats que es presentava com a defensor 
dels clubs cannàbics, que ha presentat una sèrie d’al·legacions, molt tècniques des del 
punt de vista jurídic, que bàsicament el que plantegen són dos temes principals. Un 
d’ells és que l’ajuntament no és competent en la regulació d’aquest tipus d’activitats, i 
la segona, que la regulació que plantegem atempta contra el dret d’associació.

Evidentment, l’informe que han fet els nostres serveis jurídics, el senyor secretari, 
evidentment desmunta totalment aquestes al·legacions. L’ajuntament és perfectament 
competent per regular aquest tipus d’activitats, i evidentment, no atemptem contra 
cap dret constitucional, perquè el que es regula és la implantació d’aquest tipus de 
clubs, i no que es puguin formar.

Hi ha una cinquena i darrera al·legació d’aquest despatx d’advocats, que ens diu que 
no hem regulat un sistema transitori per als clubs ja establerts en el municipi. 
Evidentment, com està clar, en aquest municipi no n’hi ha cap club cannàbic establert, 
hi ha hagut una consulta per part d’un particular sobre quina és la regulació existent, i 
no hi ha cap club, de manera que no fa falta cap disposició transitòria per regular 
aquest fet.

En conseqüència, el que es proposa al ple és, en primer lloc desestimar totes aquestes 
al·legacions; en segon lloc, aprovar definitivament l’ordenança municipal; i en tercer 
lloc, publicar l’acord definitiu al text íntegre de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la 
Província. Gràcies.

Sr. Alcalde .- Gràcies, senyor Lorenzana, García Lorenzana, sempre em salto el 
García. Si no et dic Paco García, me’l salto. Disculpa. 

Alguna intervenció? D’acord. Doncs, passaríem a votació.

(Els regidors emeten el vot.) 

Votacions:

S’aprova per unanimitat
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Mocions

B-7 Moció presentada pel grup municipal d’ERC en defensa de la titularitat 
catalana de les vies que es construeixin al Vallès.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de19 de gener de 2017, amb el contingut següent: 

“Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de 
juny la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, 
tramo Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60), popularment coneguda com 
Quart Cinturó, amb l’objectiu de “definir y comparar las diferentes alternativas 
de trazado, de conexión y de explotación para el tramo de autovía considerado, 
a efectos de que el estudio informativo sirva de base al expediente de 
información pública y al trámite de evaluación de impacto ambiental, con objeto 
de poder seleccionar la alternativa más adecuada” amb un cost de gairebé 1,9 
milions d’euros.

Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de 
Catalunya i que, malgrat connectar vies de caràcter interregional i de 
competència estatal, compleix funcions intercomarcals de mobilitat a la regió 
metropolitana de Barcelona.

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament 
mitjançant comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
data 28 de juny “que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per a 
resoldre la mobilitat entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental”.

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016 
ha licitat l’assistència tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al 
Vallès, amb la participació del propi Govern, dels Ajuntaments, de ciutadans i 
de representants de la societat civil que analitzarà la funcionalitat de les 
infraestructures viàries i ferroviàries existents i servirà per determinar i 
planificar com hauran de ser en el futur.

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i 
seguretat viària”, punt 1, “Els poders públics han de promoure polítiques de 
transport i de comunicació basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la 
utilització del transport públic i la millora de la mobilitat....”.

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures 
del transport i de les comunicacions”, punt 5, “Correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, i també la participació en la gestió de la xarxa de l’Estat a 
Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta 
competència inclou en tot cas: a) L’ordenació, la planificació i la gestió 
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integrada de la xarxa viària de Catalunya. b) El règim jurídic i financer de tots 
els elements de la xarxa viària dels quals és titular la Generalitat. c) La 
connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells 
o amb altres infraestructures del transport o altres xarxes.”

Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els 
trànsits des de la frontera francesa cap al centre d’una banda i d’una altra cap 
al Llevant i sud peninsulars, i a l’inrevés, al seu pas per la conurbació de 
Barcelona no està fefaentment acreditada –com reiteradament ha posat de 
manifest, entre altres, la Campanya Contra el Quart Cinturó des de 1992-, 
sobretot des de l’entrada en funcionament de l’Eix Transversal pel que es 
refereix al corredor central i per la inexistència de previsió per a la construcció 
del corredor litoral des de la frontera fins a Granollers ni d’Abrera cap a 
Tarragona i més enllà i encara menys quan estan a punt de caducar les 
concessions de l’autopista de peatge AP-7.

Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat 
indicatiu, però recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer 
en el procés de consulta pública que cal estudiar en els informes previs.

Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre 
municipi i, en general, al Vallès, en benefici de la mobilitat de persones i 
mercaderies amb origen i destí majoritàriament a la mateixa comarca o a les 
comarques veïnes.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, proposa l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Instar al Govern de l'Estat Espanyol a anul·lar la licitació de la redacció 
de l’estudi informatiu de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers).

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes 
accions polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la 
Autovia Orbital de Barcelona B-40, tram Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60).

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat 
espanyol la competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat 
al Vallès com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya.

Quart. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya a comptar amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i a convidar a 
la Campanya Contra el Quart Cinturó i a altres entitats, en el procés de redacció 
del Pla específic de mobilitat del Vallès.
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Cinquè. Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els 
municipis del Vallès Oriental, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i tots els 
seus municipis a donar suport a aquests acords.

Sisè. Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, 
al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a tots els municipis vallesans i a la 
Campanya Contra el Quart Cinturó.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passaríem al punt de mocions. En aquest cas, la moció B.7. És la moció 
presentada pel grup municipal d’Esquerra per la titularitat catalana de les vies que es 
construeixin al Vallès.

Sr. Fortí.- Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, abans de tot, aquesta moció ens va arribar 
a través de diferents municipis –Rubí, Montornès, i també del consell comarcal. De la 
transcripció ens ha quedat l’últim paràgraf, abans dels acords, on diu que «per aquests 
motius, el Grup Comarcal d’Iniciativa...», doncs, Iniciativa EUIA – Entesa «al consell 
comarcal del Vallès Oriental, proposa l’adopció dels següents». Llavors, aprofito per 
demanar-los, si els sembla, que canviem, evidentment, de grup comarcal, per posar 
«Grup Municipal d’Esquerra Republicana de la Roca», «Esquerra Republicana de 
Catalunya de la Roca del Vallès», i convido evidentment els grups que ho creguin 
convenient, a formar part d’aquesta moció, si ho creuen així, escaient. Més que res 
perquè ara ho estava repassant, jo malauradament no vaig poder estar a la comissió 
informativa, i per això em va ser impossible comprovar-ho.

Us exposo el que diu la moció presentada pel nostre grup, en defensa de la titularitat 
catalana de les vies que es construeixin al Vallès.

Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de juny la 
licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, al tram comprés 
entre Terrassa i Granollers, popularment coneguda com Quart Cinturó, amb l’objectiu 
de definir y comparar las diferentes alternativas de trazado, de conexión y de 
explotación para el tramo de autovía considerado, a efectos de que el estudio 
informativo sirva de base al expediente de información pública y al trámite de 
evaluación de impacto ambiental, con objeto de poder seleccionar la alternativa más 
adecuada amb un cost de gairebé 1,9 milions d’euros.

Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de Catalunya, i 
que malgrat connectar vies de caràcter interregional i de competència estatal compleix 
funcions intercomarcals de mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona.

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament, mitjançant 
comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 28 de juny, 
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que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per resoldre la mobilitat 
entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

El mateix Departament de Territori i Sostenibilitat, amb data 2 d’agost de 2016, ha 
licitat l’assistència tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al Vallès, amb 
la participació del propi Govern, ajuntaments, ciutadans i representants de la societat 
civil, que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries 
existents i servirà per determinar i planificar com hauran de ser en el futur.

Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu en el seu article 48, Mobilitat i seguretat 
viària, en el punt 1, «els poders públics han de promoure polítiques de transport i de 
comunicació basades en criteris de sostenibilitat que fomentin la utilització del 
transport públic i la millora de la mobilitat». 

I atès que el vigent Estatut de Catalunya diu en el seu article 140 que les 
infraestructures del transport i de les comunicacions, en el seu punt 5, correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial 
de Catalunya, d’acord amb la participació en la gestió de la xarxa de l’Estat a 
Catalunya, d’acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta competència 
inclou l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària, el règim jurídic 
i financer de tots els elements de la xarxa viària, dels quals és titular la Generalitat, la 
connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya, i entre ells o 
amb altres infraestructures del transport o altres xarxes.

Per tots aquests motius, i per no esplaiar-me més en tot el que queda de la moció, 
passarem als acords dient que lògicament, a través del Grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya de la Roca del Vallès, insta el govern de l'Estat Espanyol a anul·lar la 
licitació de la redacció informativa de la B-40. 

Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i 
jurídiques per aturar la licitació d’aquest estudi de la Orbital B-40.

Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’Estat espanyol la 
competència plena sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès, com es 
desprèn del vigent Estatut de Catalunya.

Insta el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a 
comptar amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, i a convidar a la Campanya 
Contra el Quart Cinturó i a altres entitats al procés de redacció del Pla específic de 
mobilitat del Vallès.

Finalment, convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els 
municipis del Vallès Oriental, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i tots els seus 
municipis a donar suport a aquests acords.
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I es va arribar aquest acord lògicament al Ministerio de Fomento i als diferents 
departaments, al de Territori i Sostenibilitat, al Parlament, Diputació, consell comarcal i 
municipis vallesans, i a la Campanya Contra el Quart Cinturó.

Aquesta és la que volem portar, aquesta moció, en nom d’Esquerra, i creiem que amb 
tota la base que n’hi ha aquí, cal reclamar i cal ser sentits per tal que, a l’hora de 
prendre aquestes decisions sobre territori hi siguem tots compromesos, els primers els 
que tenim afectats. Res més, gràcies.

Sr. Alcalde .- Gràcies, senyor Fortí. Algun torn de paraula? Sí, el senyor Álvarez.

Sr. Álvarez.- A veure, com no pot ser d’una altra manera, nosaltres estem d’acord 
amb tota l’exposició de motius pràcticament, i ens afegiríem si traiem un motiu, que és 
precisament al que no ha arribat el senyor Fortí, que és el que fa referència al Quart 
Cinturó. Nosaltres estem en contra de com s’està portant a terme tota la gestió del 
Quart Cinturó, però no estem en contra del Quart Cinturó. I de fet, en altres moments 
en què s’ha presentat aquesta opció al ple, el que hem proposat, fins i tot des del propi 
ajuntament, propostes perquè el recorregut no trinxés el territori com en principi 
estava previst fer-ho. I s’han fet aportacions positives en aquest sentit. 

Creiem que el Quart Cinturó, com normalment o col·loquialment anomenem a aquesta 
B-40, és necessari per al territori. És necessari perquè hi ha un col·lapse brutal en la 
C-58, en la AP-7, o no sé si és l’A-7, perdoneu però no..., l’autopista que ens porta a 
Sabadell i a Girona, per entendre’ns, eh? L’AP-7? Doncs, l’AP-7. Aquí hi ha un col·lapse 
diari que impedeix, bé... I que a part, comporta una quantitat de diners perduts molt 
important. Per tant, nosaltres ens afegim en tot cas a tot el redactat, a tot, però 
demanem que aquest paràgraf es tregui, i podríem votar a favor sense cap problema a 
la moció, i si no, doncs, no votarem en contra, evidentment, però sí que mostrarem un 
vot diferent. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Digui’m? No ha entès 

Sr. Martín.- El párrafo

Sr. Alcalde.- El paràgraf? Jo entenc que és «atès la necessitat de la via de 
funcionalitat», correcte?

(Veus de fons.)

No, el que... Digui’m, digui’m.

Sr. Álvarez .- Clar, jo tinc el document que se’ns va donar a la comissió informativa. 
Curiosament, amb el document que se’ns va lliurar a la comissió informativa, el 
comentari...

Sr. Alcalde.- Sí, sí, l’error estava ben arreglat. A la que vam passar pel ple, va ser 
quan hi va haver l’error.
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Sr. Álvarez.- Doncs, concretament el punt que nosaltres demanem que es tregui és el 
que comença per «atès que la necessitat de la via amb funcionalitat de 
descongestionar el trànsit des de la frontera francesa...», tal, tal, i que acaba amb 
«...l’autopista de peatge AP-7». 

Sr. Alcalde.- Perfecte. 

Sr. Álvarez.- Aquest és el que d’alguna manera diu que es posiciona en contra 
d’aquesta via, i nosaltres no ens posicionem en contra d’aquesta via, creiem que és 
necessari per al territori, però que es faci ben fet, evidentment. I que sigui de 
titularitat catalana? Doncs, evidentment. I que sigui el Govern de la Generalitat qui 
gestioni tot això? Evidentment. Però són dues coses diferents. Estem lligant dos 
conceptes que poden ser, que de fet són coses diferents, no? Per una banda estem 
d’acord, i per l’altra banda no estem d’acord amb el «no» al Quart Cinturó 
explícitament. Tot es pot arreglar, no?

Sr. Alcalde .- Perfecte. Senyor Martín?

Sr. Martín .- A ver, esta moción, como bien ha dicho Jordi cuando la estaba leyendo, 
es una moción tipo que estamos presentando en todos los ayuntamientos, consells 
comarcals y demás, los grupos de Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP e 
Iniciativa per Catalunya Verds – Entesa. Normalmente ningún ayuntamiento ni consell 
comarcal ni nada hemos pactado nada con nadie. ¿Por qué? Porque ya llevamos años 
diciendo «no» al Cuarto Cinturón. No es necesario ni está justificado desde el punto de 
vista económico ni desde ningún tipo de punto de vista.

Si vamos hacia lo que Manel nos comentaba, que es la unión entre los dos valleses, 
¿qué vamos a hacer, otra carretera de cuatro carriles por banda, otra frontera más? 
Nosotros creemos que no es necesario. 

Evidentemente, la moción en el Ayuntamiento de la Roca la presenta Esquerra 
Republicana de Catalunya, y ellos son los que tienen que decir qué aceptan o no. 
Desde luego, nosotros creemos que es un párrafo importante y es un párrafo que tiene 
su enjundia. Os toca a vosotros. Si lo hubiéramos presentado nosotros, no 
aceptaríamos que se quitara el párrafo.

Sr. Alcalde .- Gràcies. Perdó, senyor Fernández.

Sr. Fernández.- No, no, no passa res, escolta, no passa res. L’únic, que abans que 
respongueu, doncs... A veure, nosaltres pensem que cal, per una banda, d’acord amb 
el tema de la titularitat de les vies. D’acord amb què la titularitat de les vies i la 
mobilitat a Catalunya sigui catalana, sigui de la Generalitat. El que sí que entenem, és 
a dir, nosaltres no som contraris a millorar la mobilitat entre els dos vallessos, és una 
necessitat econòmica. En aquest moment, la C-17 està col·lapsada, no a punt del 
col·lapse, està col·lapsada, i l’AP-7, en l’enllaç entre..., o sigui, en el punt de divisió 
entre l’AP-7 i la C-33, doncs està també col·lapsada pràcticament diàriament, i els que 
l’hem d’utilitzar per qüestions de feina en som patidors. Per tant, entenem que una 
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solució s’ha de donar, que s’ha de fer ben feta, però nosaltres no som contraris a una 
solució d’aquest tipus, diguem-li Quart Cinturó, diguem-li com li diem. Diguem-li 
Ronda Vallès o dient-li de la manera que sigui. Per tant, nosaltres, davant d’aquesta 
moció, la nostra posició serà abstenció.

Sr. Alcalde.- Gràcies. En aquest cas nosaltres, entenent el que comenten, i fent-ho 
nosaltres al revés, si s’hagués presentat una moció en què hi hagués això, 
probablement nosaltres potser instaríem exactament el mateix. El que crec és que sí 
que està en el tema de motius, és un motiu, no canviaríem cap dels acords, però sí 
que voldríem mantenir-lo perquè creiem que és molt, molt evident, i molt contundent 
el que diu i el que nosaltres sempre hem defensat, la no necessitat d’aquesta via, 
probablement amb altres coses.

Sí que és veritat que nosaltres en el seu moment, quan sempre hem parlat de les 
desgràcies que se’ns volia fer amb el Quart Cinturó, quan arribaven al nostre terme 
municipal, és que si no hi ha la possibilitat d’aturar-lo, evidentment que intentem que 
sigui el menys..., o sigui, amb el menor impacte possible, i havíem estat d’acord amb 
diferents opcions que s’havien presentat. Si nosaltres no tinguéssim cap altra opció, 
evidentment buscaríem aquesta solució que vostè ha comentat, com no pot ser d’una 
altra manera, d’algunes propostes que vostès havien fet, però en aquest cas, el que 
creiem és que és un posicionament polític, i aquí ha d’estar aquest redactat.

El tema de presentar-lo com a Esquerra, simplement no ho vam presentar a la 
comissió informativa, i a més, sincerament no vaig caure jo a dir-los si la presentàvem 
conjuntament. Si ho volen, encara hi som a temps, eh? Vull dir que això es podria fer, 
i que la presentéssim. Però bàsicament la mantindríem tal i com està, i la passaríem a 
votació si així els sembla. 

Algun comentari més? Doncs, passaríem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per 7 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5) i d’ICV-EUIA (2) i 10 abstencions manifestades dels regidors dels grups municipals 
del PSC (5), de CIU (4) i del PP (1)

B-8 Moció presentada pel grup municipal del PP per declarar la Roca del 
Vallès municipi solidari amb l’alzheimer.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 19 de gener de 2017, amb el contingut següent: 
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“Conscients que l’Alzheimer es el tipus de demència més prevalent que, en 
l’actualitat afecta a Espanya a 3.5 milions de persones entre els que la pateixen 
i llurs familiars cuidadors.

Conscients de que l’Alzheimer es un problema de caràcter social sanitari, el qual 
es desenvolupa principalment en l’àmbit familiar.

Conscients de que encara no existeix tractament efectiu ni prevenció adequada 
que permeti pal·liar els efectes de la malaltia.

Conscients de que la prevalença de la malaltia es veurà duplicada en els propers 
vint anys degut, fonamentalment, a la major esperança de vida de la població.

Conscients dels costos directes i indirectes que genera l’Alzheimer entre les 
famílies supera els 30.000 euros anuals.

Conscients de la escassa dotació de recursos social sanitari específics amb que 
es compta per a afrontar les necessitats de les persones i famílies afectades.

Conscients de que, malgrat les diferents recomanacions formulades des de el 
Parlament Europeu, la Comissió Europea i, més recentment, l’Organització 
Mundial de la Salut a Espanya no existeix un pla específicament dirigit a pal·liar 
els efectes de la malaltia.

Coneixedors que a La Roca del Vallès hi ha malalts i famílies afectades per 
aquesta malaltia, molts d’ells amb manca de recursos específics, al que han 
d’afegir, també, les
dificultats derivades de la situació de llunyania amb respecte a àrees urbanes de 
major
dimensió.

Coneixedors de que la població de La Roca del Vallès esta envellint i que això 
comporta importants riscos a l’hora d’adquirir o patir una demència (sobre tot 
tipus Alzheimer).

L’Ajuntament de La Roca del Vallès vol fer constar la seva preocupació cap a 
aquest problema de primera magnitud declarant-se “Municipi Solidari amb 
l’Alzheimer”.

D’aquesta forma, l’Ajuntament de La Roca del Vallès vol, amb aquest gest 
institucional, servir d’exemple a altres municipis i recolzar a la sensibilització i 
conscienciació de la societat, institucions i polítics sobre aquest problema social-
sanitari de primera magnitud.
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Declarant-nos “Municipi Solidari amb l’Alzheimer”, l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès recolza l’iniciativa liderada per CEAFA que reivindica la posada en marxa 
d’una política d’Estat d’Alzheimer.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, el grup municipal del Partit 
Popular proposa a l’Ajuntament de la Roca del Vallès l’adopció dels següents 
acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de La Roca del Vallès vol fer constar la seva preocupació 
cap aquest problema de primera magnitud declarant-se “Municipi Solidari amb 
l’Alzheimer”.

SEGON.- L’Ajuntament de La Roca del Vallès vol, amb aquest gest institucional, 
servir d’exemple a altres municipis i recolzar a la sensibilització i conscienciació 
de la societat, institucions i politics sobre aquest problema social-sanitari de 
primera magnitud.

TERCER.- Declarant-nos “Municipi Solidari amb l’Alzheimer”, l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès recolza l’iniciativa liderada per la Confederación Española de 
Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias 
(CEAFA) que reivindica la posada en marxa d’una política d’estat d’Alzheimer.

QUART.- Fer arribar aquest acord a la COnfederación Española de Asociaciones 
de Familiares de personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA) y a 
l’Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona – Delegació del Vallès 
Oriental (AFAB).”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B.8 és la moció presentada pel Grup Municipal del PP per 
declarar la Roca municipi solidari amb l’alzheimer. Ens la comenta el senyor Alcalá.

Sr. Alcalá .- Gràcies. Bona nit de nou. Aviam, la malaltia d’alzheimer –no les llegiré 
totes, més que res pels acords, perquè jo crec que són la base– afecta uns 3,5 milions 
de persones que el pateixen, i no només els malalts sinó també les persones que els 
cuiden i les seves famílies, no? 

Llavors, els acords que presentem és, el primer, que seria que l’Ajuntament de la Roca 
vol fer constar la seva preocupació cap aquest problema de primera magnitud 
declarant-se Municipi Solidari amb l’Alzheimer. El segon punt, l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès vol, amb aquest gest institucional, servir d’exemple a altres municipis i 
recolzar la sensibilitat i conscienciació a la societat, institucions i politics sobre aquest 
problema social-sanitari de primera magnitud. Declarar-nos Municipi Solidari amb 
l’Alzheimer –el tercer punt. L’Ajuntament de la Roca del Vallès recolza l’iniciativa 
liderada per la Confederació Espanyola d’associacions de familiars de persones amb 
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alzheimer i altres demències –CEAFA– que reivindica la posada en marxa d’una política 
d’estat d’alzheimer. I quart, fer arribar aquest acord a la Confederació Espanyola 
d’associacions de familiars de persones amb alzheimer i amb demències, i a 
l’Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona – Delegació del Vallès Oriental –
AFAB. Gràcies.

Sr. Alcalde .- Gràcies, senyor Alcalá. Algun comentari? Doncs, entenc que tothom 
estem d’acord amb aquesta moció. 

Passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per unanimitat

B-9 Moció presentada per l’equip de govern de suport al Pacte Nacional per a 
una Societat Digital a Catalunya.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de19 de gener de 2017, amb el contingut següent: 

“Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n 
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors 
estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les 
Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la 
millora de la qualitat de vida de les persones.
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al 
coneixement haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per 
construir una Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de 
conjugar conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de 
la informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en 
l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.

Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol 
risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, 
pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions 
Públiques, la ciutadania i les empreses.

Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i 
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el 
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Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci 
Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 
d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.

Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats 
Municipalistes es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les 
institucions públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn 
de cinc àmbits bàsics d’actuació:

- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a 
tots els territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.

- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús 
de tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb 
l’objectiu de fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.

- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i 
donant suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de 
referència internacional.

- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en 
la nova societat digital.

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital 
humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les 
infraestructures necessàries.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents:

Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb 
data 24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de 
Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a 
col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.

Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya.”

Deliberacions: 
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Sr. Alcalde.- Be, el punt B.9 és una moció presentada per l’equip de govern, en 
suport al Pacte nacional per una societat digital a Catalunya. Aquesta moció es va 
entrar en la comissió informativa del ple, és una moció que ens havien presentat des 
de la Federació Catalana de Municipis i de l’Associació Catalana de Municipis, i per tant, 
la vam portar, diguem-ne, per urgència. De tota manera, és com l’anterior. Si els 
grups polítics s’hi volen afegir, pot ser una moció presentada per diferents o per la 
totalitat del plenari, si així s’escau. Sí, senyor del Villar?

Sr. del Villar.- Gràcies, senyor alcalde. Continuant amb els meus punts de societat 
digital i tecnologies, faré un breu resum del que diu la moció.

Actualment, el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, 
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la 
capacitació que tenen les persones que les utilitzen han esdevingut factors estratègics 
per assegurar l’eficiència i l’obertura de la societat de les administracions públiques, la 
competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les 
persones. 

L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i el coneixement 
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una administració 
més intel·ligent, que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara el 
govern obert, la transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o 
seguretat, que impacten transversalment en l’accés a la prestació i millora dels serveis 
públics.

Com que tots aquests reptes han d’estar, han de ser impulsats de manera compartida i 
coordinada pel conjunt de les administracions públiques de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el consorci Localret i les entitats 
municipalistes, que van signar amb data 24 d’octubre del 2016, amb aquest pacte 
nacional el Govern, les diputacions i les entitats municipalistes es comprometen a 
treballar de manera coordinada amb totes les institucions públiques i els actors socials 
que s’hi vulguin afegir, entorn a cinc àmbits bàsics d’actuació. 

El primer és el desplegament i la gestió coordinada de les infraestructures 
tecnològiques i de les comunicacions electròniques. El segon, l’impuls d’una nova 
administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de les tecnologies digitals, 
aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració 
més oberta, més àgil, senzilla i eficaç. El desplegament de l’estratègia de territori 
intel·ligent del Govern català. L’adopció de les mesures i d’eines tecnològiques 
conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i 
de les empreses en la nova societat digital. l també el desenvolupament de la indústria 
4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància de la disrupció que pot provocar 
al mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i 
promovent les infraestructures necessàries.
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Vist l’informe favorable de la comissió informativa, es proposa al ple l’adopció dels 
següents acords:

Primer, donar suport al Pacte Nacional per una Societat Digital, signat amb data 24 
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la 
Diputació de Tarragona, Diputació de Lleida, la de Girona, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les 
accions necessàries per col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.

I en segon lloc, comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor del Villar. Algun comentari? Sí, senyor Álvarez.

Sr. Álvarez .- En la línia de l’ordenança que hem aprovat fa uns quants punts, en 
aquest mateix ple, i recordant, ara ens venia al cap un acte que es va fer a Granollers 
amb l’alcalde Mayoral, de Granollers, amb el Pere Navarro, en aquell moment alcalde 
de Terrassa, l’alcalde de Canovelles, el senyor Josep Orive, i el nostre alcalde en aquell 
moment, el Rafael Ros, en el que es presentaven les conclusions de l’estudi que havia 
fet Granollers quant a les necessitats informàtiques i de noves tecnologies en general, 
va sortir un concepte que és interessant i que val la pena que ho tinguem en compte, 
perquè la tendència que tots tenim, jo crec que tots els que estem aquí estem 
acostumats a treballar amb eines informàtiques, i habitualment a més a més tots 
portem el mòbil, tots estem connectats, tots tenim un ordinador, una tauleta o el que 
faci falta, no?, i estem contínuament al Twitter, al Facebook i a totes aquestes xarxes 
socials. Alguns més que d’altres, no? 

Hi ha molta gent que no està en aquest món. Hi ha molta gent que no està en aquest 
món. I en aquest moment, em sembla que vas ser tu, que va fer el comentari sobre 
una cosa que és evident i que s’està produint en la societat, i que hem de tenir molt en 
compte, perquè tots els canvis van en aquesta línia, però hi ha molta gent que no ha 
entrat en aquest món, i que per tant, hi ha una esquerda digital. I si no ho tenim en 
compte, el que ens pot passar és que aquesta gent quedi al marge, per tant, hem de 
fer, hem de continuar amb tot això, evidentment, hem de tenir i hem d’aprovar tot el 
que faci falta perquè tot això és positiu, però no ens podem oblidar, no ho hem de fer, 
de tota aquella gent que no hi té accés, pels motius que sigui, perquè no ha tingut la 
formació adequada, perquè té una edat i no s’ha introduït en aquest món, tot i que hi 
ha molta gent que, tingui l’edat que tingui, doncs, ha entrat, i tenim exemples a la sala 
que així ens ho demostren, no? Però hem de tenir en compte també tota una bossa de 
gent més gran, més jove, que no té accés a aquest món, i que d’alguna manera alguna 
cosa haurem de fer, perquè també governem per a ells, no?
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Avui escoltava a la ràdio que més de 4.500 milions de persones al món no tenen 
connexió a internet. No saben què és això. Excepte alguns, que tenen mòbil, d’aquests 
4.500 milions. També es curiós, no? Hi ha gent que ha fet el salt, no ha passat per les 
etapes intermèdies que hem passat tots, i hi ha 4.500 milions de persones que no 
tenen accés a internet, i tots parlem d’internet com si fos una cosa que 
majoritàriament, o a què tots tenim accés. De la mateixa manera que hi ha 1.500 
milions de persones que no tenen accés a aigua potable obrint una aixeta, i són molts 
milions de persones. Només com a comentari, no? Que tinguem en compte que tot el 
que fem, tot el que aprovem, tot aquells canvis que estem fent amb l’Administració 
electrònica i amb tot aquest món, que ja no és nou sinó que ja és vell, perquè a més a 
més, tot corre molt ràpid i molt de pressa, no?, doncs, hi ha gent que no s’està 
agafant al carro. I que si no els tenim en compte, doncs, quedaran al marge, i 
segurament no ens ho podem permetre.

Sr. Alcalde .- Gràcies. Algun comentari més? Senyor del Villar.

Sr. del Villar .- Sí, estic completament d’acord. Les noves tecnologies, que ja no són 
tan noves per a molts però per a altres persones sí que continuen sent noves, per a 
alguns continuen sent desconegudes– sí que és veritat que el món tecnològic va a una 
velocitat extremadament ràpida. El que penso que també és obligació de les 
administracions, o el deure que tenim amb la ciutadania, és apropar-les, formar-les i 
intentar que també vagin adaptant totes aquestes tecnologies al seu dia a dia. 

Evidentment, hi haurà gent que no hi entrarà, per tant, els haurem de tenir en compte 
per poder tenir aquesta comunicació amb aquestes persones, o aquest tracte o el dia a 
dia d’aquestes persones, amb els canals més tradicionals de comunicació que hi puguin 
haver.

Sr. Alcalde .- Ningú...? Doncs, passem a votació. 

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per unanimitat

Proposta d’urgència de desestimació del recurs de reposició presentat pel 
grup municipal de CIU contra la convocatòria  del ple extraordinari i urgent de 
22 de desembre de 2016

Sr. Alcalde.- Bé, el darrer punt de l’ordre del dia és una proposta al ple que entraríem 
per urgència. Senyor secretari, si és tan amable... Tenim les còpies per repartir. És 
una proposta al ple. La urgència real de portar-la avui al ple és la petició del Grup de 
Convergència i Unió, que amb data 20 de gener de 2017 ens van entrar per... Un escrit 
per presentar-nos un recurs, per interposar recurs de reposició contra la convocatòria 
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de la sessió extraordinària i urgent de la convocatòria del dia 22 de desembre, i contra 
els acords adoptats en aquella mateixa sessió.

Bé, s’ha fet un informe per part del secretari. La voluntat de fer-ho ha sigut per poder-
los contestar, perquè és en el lloc on els hem de contestar, i s’ha de passar a votació. 
És el plenari. Per tant, s’ha cregut que era la millor manera de poder arribar a temps 
de poder-los contestar avui, i no haver d’esperar al proper ple, o bé ordinari o si se’n 
fes algun d’extraordinari. Per tant, hem avançat el contingut d’aquesta resposta a 
aquest migdia, per tal que la poguessin conèixer els representants dels diferents grups 
i es pogués valorar, i en tot cas, si els sembla, amb tota aquesta explicació, diguem-
ne, que fa el secretari, amb un informe i sobretot amb tot el que ell ens anomena, 
segons els reials decrets, etcètera, si els sembla, clar, l’acord és desestimar el recurs 
interposat.

Si els sembla, obrim el debat, en parlem, i llavors... Perdoni.

(Veus de fons.)

Bé, jo anava a fer el debat, i si de cas, després votem la urgència, i si no s’aprovés, 
doncs, no es passa a votació. Si els sembla, ja que ho hem dit, potser fem el debat i 
en tot cas, si no fos aprovada la urgència, doncs ho retirem.

Doncs, no sé si algú dels membres de... Doncs, senyor Álvarez? El senyor Álvarez té la 
paraula.

Sr. Álvarez.- Sí, gràcies, senyor Gil. Primer dir que el senyor Rafael Ros i jo mateix 
vam presentar un recurs de reposició a la convocatòria del ple extraordinari i urgent 
que es va celebrar el dia 22 de desembre de l’any passat, fa, per tant, un mes 
aproximadament, vam presentar un recurs de reposició a la convocatòria, crèiem que 
no s’ajusta a dret, ho continuem creient, i a més a més, com que la convocatòria no 
s’ajusta a dret des del nostre punt de vista, doncs, els acords que es van prendre en 
aquell ple són nuls de ple dret. L’escrit es va presentar en un format que crec que no 
tenim en la proposta que se’ns ha entregat, aquí hi ha un resum del contingut. Era un 
escrit d’unes tres o quatre planes, com a mínim, jo crec que bastant ben argumentat 
jurídicament, i que ha servit per guanyar en altres situacions similars. 

L’argumentació principal d’aquest recurs de reposició és un tema d’un dret que tenim 
com a regidors, un dret, a més a més, constitucional, i que és que tenim dret a accedir 
a la informació que va a un ple, amb uns terminis estipulats per la llei, i que és la 
garantia que tots, quan venim al ple, doncs, tinguem la informació suficient com per 
poder votar, que és la feina que en principi fem aquí, a part de debatre, no? 

Aquest termini legalment estableix que han de passar dos dies naturals entre la 
convocatòria i la celebració del ple per un ple ordinari. En aquest cas, no parlem d’un 
ple ordinari sinó que parlem d’un ple extraordinari i urgent. En el cas del ple 
extraordinari, crec recordar que també és el mateix període, són dos dies també, però 
en tot cas, la figura de l’alcalde té la potestat de convocar, quan ell ho cregui oportú, o 
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bé un mínim de regidors del plenari també té aquesta possibilitat de demanar la 
convocatòria d’un ple extraordinari.

No estem parlant d’un ple extraordinari només, sinó que estem parlant d’un ple 
extraordinari i urgent. I la llei, des del nostre punt de vista, el que diu és que la 
urgència s’ha de motivar. I la motivació d’una urgència no és que uns regidors votin a 
favor de la urgència, això no és motivació de la urgència. La urgència s’ha de motivar 
explicant per quina raó aquell ple és extraordinari i urgent. Quan un ple és 
extraordinari i urgent, llavors aquest termini de dos dies ja no té raó de ser, i la llei diu 
que es poden convocar plens extraordinaris i urgents gairebé, com aquell que diu, d’un 
minut per l’altre. 

La llei diu que els regidors, per poder impugnar un ple d’aquest tipus, han d’assistir al 
ple, perquè si no, no tindries la possibilitat d’impugnar-ho. Has de votar en contra de 
la convocatòria, i has de votar en contra d’aquells punts que després impugnaràs. Si 
votes a favor o votes abstenció, no tens dret a impugnar. Totes aquestes condicions es 
van donar el dia 22 de desembre. Nosaltres vam votar en contra de la urgència, vam 
manifestar amb una qüestió de procediment que crèiem que el ple no s’havia convocat 
correctament, i vam votar en contra d’aquesta urgència i vam votar en contra dels 
punts que vam decidir que així ho faríem. Aquest va ser motiu de discussió, en el ple 
del 22 de desembre. 

Hi ha un tema important que s’ha de tenir en compte i que en una lectura que hem fet 
en diagonal del document que ens ha passat secretaria, no ens diuen res, i és, sigui 
urgent, sigui normal, sigui extraordinari o no sigui extraordinari, el ple s’ha de 
convocar. I nosaltres no estàvem convocats. Hi ha un concepte que hem de tenir molt 
en compte: les notificacions les fem a través d’un servei que ofereix l’Administració 
Oberta de Catalunya, que és el servei e-Notum. El servei e-Notum és un servei 
electrònic que consisteix en què l’ajuntament diposita uns documents en un repositori, 
en un magatzem de dades, i trasllada un avís a un regidor en aquest cas, dient-li: tens 
a la teva disposició una informació en aquest repositori, en aquest cas l’e-Notum. 

Aquesta notificació electrònica substitueix la notificació manual que s’havia fet sempre, 
i que la nova llei, les noves lleis, la 39 i la 40, el que diuen és que les notificacions que 
es fan als regidors concretament, a d’altres col·lectius també però als regidors, han de 
ser a través d’aquest sistema, un sistema electrònic. Ja no es poden fer en paper i de 
manera presencial, sinó que s’han de fer de manera electrònica. Però els terminis de la 
notificació estan molts clars a la llei. Per molt que es dipositi el document en el 
repositori, tu no estàs notificant fins que no obres aquell document, o fins que 
transcorregut deu dies, tu no has obert aquell document. En aquest supòsit, la llei el 
que considera és que tu refuses la notificació, i a tots els efectes l’expedient 
administratiu pot continuar. Això no s’ha donat en aquest cas. Està bé que es dipositi 
la informació a l’e-Notum, però si un no accedeix a l’e-Notum abans del ple, no està 
notificat. Aquest és un argument, eh? Aquest és un argument amb el que lògicament el 
senyor secretari estarà d’acord o no estarà d’acord. 
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Escolti, jo haig de felicitar, per altra banda, el senyor secretari, perquè en aquesta 
ocasió s’ha fet la feina com s’havia de fer. Nosaltres vam presentar el recurs de 
reposició dissabte a les 10 o les 11 de la nit. Ho vam fer com s’havia de fer, que és per 
mitjans electrònics. Hi ha una cosa, perquè consti en acta una altra vegada, ho torno a 
dir, el servei que fem servir per entrar una instància electrònica no permet més de 
4.000 caràcters, i en aquest cas, la impossibilitat, perquè el document és extens, hi ha 
una impossibilitat física d’introduir en 4.000 caràcters tot el que havíem de dir. Per 
tant, has d’adjuntar un document, que es pot fer, eh?, i el document estava adjuntat. 

Però és cert, i amb tot això que estem parlant durant tot el dia d’avui, la gent pot 
entrar un document, ho faig com a comentari i com un kit-kat en tota la meva 
exposició, qualsevol pot entrar un document en nom de qualsevol, perquè l’e-Tram, 
que és el servei que fem servir per entrar una instància, no demana firma, val?, no 
demana la firma, i això és una cosa incongruent, sobretot en temes com els que estem 
parlant, no? Nosaltres fem la nostra feina, que és presentar el recurs, perquè creiem 
que tenim raó. El senyor secretari, suposem que a instàncies de l’equip de govern, fa 
la seva feina, que és informar dient que això no és correcte i que, per tant, el que es 
va fer era correcte. Chapeau. Chapeau. Això és el que s’ha de fer, i això és el que ha 
de fer una administració, contestar un recurs. S’entra un recurs, i en temps i termini 
s’ha de contestar. I normalment el que contestarà l’ajuntament és en contra del 
recurs. Normalment. Per tant, no esperàvem una resposta positiva.

No han contestat al que vam presentar fa tres mesos. Estan fora de termini, i ja ha 
passat tot, i ja es trobaran amb el contenciós, val? Però aquell no l’han contestat. Però 
aquest sí, i, per tant, jo felicito l’Administració local, perquè ha funcionat com ella ha 
de funcionar.

Els arguments eren bàsicament els que he dit. Nosaltres creiem que la urgència no 
està motivada. Dèiem en la nostra explicació que va ser el senyor Carles Fernández –
ho dic perquè ho vam posar explícitament, vam posar el seu nom– que va dir que la 
urgència l’havien demanat ells, ho van posar perquè la setmana següent marxaven de 
mancances. No va dir això literalment, és cert, i ens han passat la transcripció i va dir 
una cosa semblant, però no va dir «marxàvem de vacances», és cert. Per tant, aquí 
vam dir una cosa que no havíem de dir. Però el que era cert és que el Grup Socialista, 
segons es va manifestar en aquell ple, va demanar la urgència perquè hi havia 
companys del grup que la setmana següent tenien compromisos, i, per tant, no 
podrien accedir a un ple. 

Ens va venir d’un dia –ens va venir d’un dia– i ho vam dir en aquell ple: «El ple està 
mal convocat per un dia.» Si l’haguessin fet un dia després, o el dimarts de la setmana 
següent, doncs, no hagués passat res, nosaltres ens haguéssim quedat sense 
arguments, en quant a jurídics, per poder impugnar la convocatòria. Però no es va 
voler fer. Les presses, el motiu que sigui, per motius que des del nostre punt de vista 
no estan suficientment argumentats, de fet, no estaven argumentats, no hi ha cap 
document a l’expedient que digui que això es presenta per tal motiu, i l’únic que hi ha 
és una votació dels regidors. 
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Creiem, hem trobat sentències que fins i tot arriben a tombar l’aprovació d’un 
pressupost. Arriben a tombar l’aprovació d’un pressupost que s’havia fet en un ple 
extraordinari i urgent. I si l’hem trobat nosaltres, estic segur que el senyor secretari 
també la trobarà. L’hem trobat nosaltres, val? Per tant, la urgència ha d’estar molt 
motivada, i ha de ser una cosa que tingui una raó de ser. Una raó de ser no és que un 
company ha de marxar perquè té un compromís. Quin compromís tenia? No estava 
justificat. Els compromisos s’han de justificar. Per tant, des del nostre punt de vista, 
tenim arguments suficients com per presentar aquest recurs.

Celebrem que l’ajuntament hagi respost i hagi funcionat com ha de funcionar, ha de dir 
el que ha de dir, el cas és que no s’admet, lògicament. Aquí la gent votarà el que hagi 
de votar, nosaltres lògicament votarem que no. Votarem que no perquè creiem que 
tenim raó, i tirarem endavant amb allò que puguem, amb aquest i amb l’altre. I això té 
les seves conseqüències, o pot tenir les seves conseqüències, tant en un com en l’altre 
–tant en un com en l’altre. Perquè els acords, si al final algú ens dóna la raó, els 
acords són nuls. I si algú ens dóna la raó i els acords són nuls, poden passar moltes 
coses. I nosaltres anirem fins el final, si podem. Això ens costarà diners, eh? Per tant, 
no sé si arribarem o no arribarem, dependrà de la disponibilitat econòmica, i això no 
ens ho pagarà l’ajuntament. Per tant, no li podrem demanar al senyor ajuntament que 
ens ho pagui, lògicament no ho farem, eh? Però per poc que puguem anirem fins el 
final, perquè creiem que les coses s’han de fer ben fetes, perquè en aquest cas no era 
ni el primer ni el segon cas, perquè ja ens havia passat amb antelació, perquè hem 
estat notificats malament en diferents ocasions, perquè tenen instàncies, concretament 
meves, que jo rebia notificacions amb un DNI que no era el meu. Això ha passat. Però 
això ha passat de fa tres mesos cap aquí. 

Per tant, aquestes circumstàncies que s’han donat, nosaltres creiem que les hem de 
denunciar, i les denunciem. Tenim dret a fer-ho, i ho fem. I l’ajuntament farà el que 
cregui oportú i convenient. Per poc que puguem, anirem fins el final, i això no és cap 
amenaça ni molt menys, o sigui que no es prengui així. Però creiem que tenim uns 
drets com a regidors, i que aquests drets estan reconeguts, i hi ha sentències. O sigui, 
és un dret fonamental el que s’ha inculcat –és un dret fonamental el que s’ha inculcat. 
Per tant, val la pena que ho tinguem en compte.

Demanàvem que la convocatòria del ple, com que al nostre entendre no era correcta, 
que es convoqués un ple i que s’aprovés una altra vegada en temps i forma. És 
únicament això. Això què comporta? El que comporti –el que comporti– però siguem 
conscients tots que ens podem trobar amb un problema, i que nosaltres, en el nostre 
dret, tirarem endavant. És el que ens queda. Tenim dret a fer-ho, i per tant així ho 
farem.

Crec que no em deixo res. Deixi’m repassar... Ah, sí, hi ha un tema important, perquè 
nosaltres al·legàvem també, i això no és un motiu menor, una cosa que el senyor 
secretari diu que es tracta d’un error material. La informació que vam rebre alguns de 
nosaltres per correu electrònic, de la convocatòria de la comissió informativa, també 
extraordinària i urgent, en el punt B.2, que era el punt de les designacions, de les 
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hores i dels imports que cobrarà cada regidor, nosaltres –i ho hem presentat amb la 
documentació adjunta al recurs de reposició– tenim un document que ha sortit de 
l’ajuntament, amb un import, que en aquest cas, com que això s’ha aprovat i és públic 
jo crec que puc dir-ho, en el cas del senyor Carles Fernández i el senyor García 
Lorenzana, per una dedicació d’unes hores que no recordo, 28 i mitja, eren 30.000 
euros i escaig. Parlo de memòria, eh?, però els 31.000 segur que són. Per una 
dedicació de no sé quantes hores, el senyor Fortí tenia 23.000 euros crec recordar. Per 
una dedicació, aquesta era nova, del senyor Xavi del Villar de 10 hores i mitja a la 
setmana, tenia una dedicació que doblava allò que estava cobrant fins aquell moment. 
Això, quan es porta a ple, resulta que s’ha canviat, i que els 31.000 euros no són 
31.000 euros i escaig, sinó que són 34.000 euros i escaig, d’acord? I les dedicacions 
del senyor Fortí no són les hores que eren, sinó que són menys hores, per tant, vostè 
ha tingut, no es sorprengui, un increment en el seu sou, no sé si ho sap però l’hem de 
felicitar entre tots, cobra el mateix per fer menys hores, per tant, ha tingut un 
increment. Ja dic que no és un motiu menor –ja dic que no és un motiu menor. Són 
coses que estan per escrit, eh? I el senyor del Villar, doncs, que passava d’un import al 
doble del que tenia. 

El senyor alcalde va dir en la introducció d’aquest punt –al ple, eh?, això és l’acta que 
vostès han aprovat avui, eh?: «El punt número B.2 és l’establiment del règim de 
dedicació dels membres de la corporació, retribucions, indemnitzacions», tal. Era 
literalment el que deia el punt. I vostè va afegir: «Aquí, l’aportació als grups polítics 
municipals era de la mateixa manera que hi havia, aquí el que hi ha són unes 
assignacions que canvien.» Això és el que va dir vostè, està a l’acta, eh? Per tant, jo 
entenc que el que vostè està dient és que els imports són els mateixos, però que 
vostès es reparteixen les hores. Cap problema. El que sí és cert és que el senyor 
Carles Fernández va comentar també –i està a l’acta, l’ha llegit– que lògicament hi ha 
un import més perquè hi ha un regidor més, i això era lògic. L’import del regidor més 
són 7.000 euros i pico. Segons els nostres càlculs, la diferència no són 7.000 i pico, 
són 21.000 euros. 

Després de tots els canvis, podem estar equivocats, crec que no però podem estar 
equivocats. Demanarem la informació a Intervenció, eh?, però podem estar 
equivocats, però els nostres càlculs són que no hi ha una diferència de 7.000 euros, 
que seria lògica perquè hi ha un regidor més, res a dir, sinó que la diferència és de 
21.000 euros. Clar, això també és un tema que nosaltres exposem al recurs de 
reposició. Tenim una informació que diu una cosa, i s’aprova una cosa que és diferent. 
Que ho tinguem en compte, nosaltres creiem que és important que es digui, i per això 
ho diem.

I poca cosa més. Trobo a faltar en tot cas en aquesta proposta el contingut literal del 
nostre recurs, no sé si era necessari, jo la trobo a faltar, eh? No sé si és necessari 
jurídicament, i en tot cas votarem... En tot cas, clar, la motivació de la urgència d’avui, 
no sé, no trobem cap document. Ha intentat justificar el senyor alcalde, constarà en 
acta, i que sigui el que Déu vulgui, eh? Però evidentment defensarem els nostres drets 
fins allà on puguem. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció? Val, senyor Carles Fernández.

Sr. Fernández .- Tres coses. La justificació de les urgències: durant vuit anys no hi ha 
hagut cap justificació de les urgències, i ja està bé, ja està bé. I s’han convocat plens 
per urgència, i plens, un dia per al mateix dia. Per tant, home, siguem una mica 
conseqüents, si us plau. No anem a buscar coses que després... Al final, un té un 
aguante, però també tot no ho aguanta. 

Ha dit una cosa que m’ha preocupat molt. Vostè posa en qüestió el sistema de 
notificació e-Notum, quan va ser vostè el que el va posar en marxa en aquest 
ajuntament, i el defensava abastament. Vostè en aquests moments diu que fins que un 
regidor no obre, no es dóna per notificat. Per tant, un regidor pot bloquejar la 
convocatòria d’un ple. Està dient això? Està dient això? És a dir, després sentirem 
literalment, podrem llegir el que s’ha dit. Per tant, un regidor està notificat en el 
moment en què li arriba la notificació, obri o no obri. És com quan li portaven el sobre 
a casa, vostè signava la recepció, i el sobre podia no obrir-lo. És el mateix. Agafar els 
documents del receptori i descarregar-los és el mateix que obrir o no obrir el sobre que 
ens portaven a casa. Per tant, compte amb el que diem, perquè llavors estem posant 
en dubte un sistema que és el que s’està utilitzant a tot Catalunya. Per tant, aquí crec 
que estem cometent, en aquest cas estem cometent un error.

Amb el tema de les urgències, estem cometent jo crec que..., estem oblidant la 
història. Tothom ha convocat plens d’urgència, tothom, al llarg de tots els anys, vostès 
també, i la urgència la justificaven verbalment per les seves raons, per les raons que 
fossin. A vostè li poden semblar unes, en tot cas és opinable aquí, en tot cas és 
opinable, però tothom ha convocat plens d’urgència, i per tant, ara que s’està a 
l’oposició, qüestionar els plens d’urgència o qüestionar les motivacions, quan s’estava 
en el govern les que es presentaven eren sempre adequades, independentment del 
que penséssim els altres... Hem de mesurar a tothom per la mateixa vara. Per tant...

L’error que hi havia a la comissió informativa es va explicar a la comissió informativa, i 
es van donar les explicacions a la comissió informativa, i les vaig donar jo. Per tant, a 
la comissió informativa es van presentar uns documents amb un error, es va 
solucionar i es va explicar allà, i la documentació que es va passar a ple és la 
documentació que es va dictaminar a la comissió informativa. Si no és així, està posant 
en dubte la feina del secretari com a fedatari públic. Per tant, compte amb això també 
–compte amb això també. Si qüestionem la feina del secretari com a fedatari públic, 
posem en dubte tot el que fa aquest ajuntament, i ho posem en dubte no ara sinó 
sempre. Per tant, compte quan fem segons quines afirmacions. 

Sí que és cert que la documentació que es va facilitar en la convocatòria de la comissió 
informativa tenia un error, com ha passat moltes vegades, o algunes vegades, en tots 
els governs. I a la comissió informativa se soluciona i s’aprova, o quan hi ha o es 
presenta una proposta, hi ha una esmena, s’accepta, i el que s’envia a dictaminar, el 
que es dictamina, és diferent del que es presenta. Per això hi ha la comissió 
informativa. O bé per solucionar errors, o bé per acceptar esmenes i fer modificacions. 
S’aproven i es dictaminen unes coses, i el que es passa a ple és el que es dictamina, 
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no sempre el mateix que s’ha passat a la comissió informativa. Això és un tema de 
procediment i vostè, senyor Álvarez, ho coneix bé. Per tant, compte amb el que s’està 
dient –compte amb el que s’està dient. Hi havia un error pel càlcul de les hores, per 
com estaven calculades, en funció de les dedicacions que vostès tenien, que hi havia 
hagut un error. Això es va explicar i es va solucionar a la comissió informativa.

Per tant, a partir d’aquí, vostès tenen, evidentment, faltaria més, tot el dret a fer els 
procediments que considerin oportuns. Però no està de més, i ara també els ho dic 
sense cap tipus d’acritud, recordar com se sentia un quan estava aquí, o com se sentia 
un quan estava allà. A partir d’aquí, jo ja els vaig dir que en aquest nou període no 
tenia ganes d’entrar en segons quines polèmiques, i la veritat, no em ve gens de gust. 
El que passa és que, home, sí que volia matisar algunes qüestions. 

I a partir d’aquí, evidentment tothom som responsables, i les paraules que s’han 
manifestat, home... És a dir, jo no me les vull prendre com una amenaça –jo no me les 
vull prendre com una amenaça– però a vegades, entre les advertències i les amenaces 
hi ha una línia tan fina que no saps exactament on et trobes. I bé, potser no és la 
manera d’intentar entendre, solucionar i afrontar les coses que tenim per davant, però 
bé, evidentment cal respectar els drets i les decisions que cada grup prengui en cada 
moment.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció? Sí, el senyor Álvarez.

Sr. Álvarez.- Gràcies, senyor Fernández, pel to, crec que el meu també ha estat 
correcte, i per tot el que ha dit. Crec que... He pres nota d’algunes coses. Jo crec que 
ja està prou justificat, eh?, però en tot cas és cert, com vostè ha dit, que jo mateix 
vaig incorporar el sistema e-Notum a les notificacions de l’ajuntament. Va costar 
moltíssim, encara ho recordo, i la veritat és que és un canvi important. Va ser un canvi 
important en aquell moment, i ha servit perquè tot aquest canvi legal que ens ha 
vingut a sobre, doncs, jo crec que sigui més fàcil, eh? Però l’e-Notum, que és un 
sistema de notificació, que funciona i que jo no poso en dubte que funcioni, fa la seva 
funció, i la fa tenint en compte que hi ha una llei al darrere, que regula com ha de 
funcionar aquest servei, i la llei existeix. Avui mateix, en l’ordenança que hem aprovat, 
sortia el tema de les notificacions. Jo me l’he llegida, l’ordenança, i vostès s’ho poden 
mirar, i diu el que diu. I tu no estàs notificat fins que no fas el que jo he dit. Ens agradi 
més o no, eh?, però la realitat és aquesta. Això com a primer punt.

Jo no poso en dubte, mai he posat en dubte, i això és un tema recurrent i és un recurs 
que fem servir sovint tots per defensar-nos quan algú diu una cosa a la que té dret de 
dir, i és dir: escolta’m, si dius això t’estàs posant en contra el tècnic. No, jo no poso en 
dubte la feina de fedatari públic del secretari. Mai. A més, és una persona amb la que 
he treballat, la conec, i sé que és honesta. No ho crec, ho sé. Per tant, no posaré mai 
en dubte això. Però vostès saben la quantitat de contenciosos administratius que hi ha 
al llarg de l’any per temes només d’ajuntaments? I hi ha un secretari pel mig. Resulta 
que tots estem posant en dubte la feina de fedatari públic del secretari? No. El que 
estem dient, i a més, jo l’he felicitat, i ho faig de tot cor perquè crec que la feina en 
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aquest cas s’ha fet correctament, és que el secretari fa la seva feina, i nosaltres farem 
la nostra. I no poso en dubte en cap moment, mai ho he fet, això. 

No consta a l’acta, no consta a l’acta de la comissió informativa, cap esmena ni cap 
modificació del tipus que vostè comenta. No consta a l’acta. I l’acta es va aprovar a la 
comissió informativa a la que jo vaig assistir l’altre dia, i me l’he llegida. Si s’ho mira 
ho podrà comprovar. 

Diu: «Compte amb el que s’està dient.» I tant. Tenim tanta compte que no només ho 
diem, ho hem escrit. És que creiem que tenim raó. I som curosos i ens defensem. 
Tenim tot el compte del món, i estem..., bé, creiem que tenim raó. 

«Durant vuit anys, cap justificació per urgència.» Miri, aquest any passat han passat 
coses que no havien passat mai –mai. Mai l’Ajuntament de la Roca havia passat un any 
sense aprovar un pressupost. Mai. Mai l’Ajuntament de la Roca, a l’equip de govern de 
l’Ajuntament de la Roca li havien tombat unes ordenances. Mai. Mai no s’havia trencat 
un pacte de govern d’una manera tan traumàtica com s’ha trencat. Mai. Mai. Ara hem 
de tenir nosaltres compte amb segons quines coses? Defensem els nostres drets. 
Tenim dret a defensar-ho, tenim arguments, podem fer-ho i ho fem. Gràcies.

Sr. Alcalde .- Senyor Fernández, no...? Val. 

Bé, demanarem els números al senyor interventor també perquè en aquestes 
diferències que es van aprovar a la comissió informativa, i allà es va explicar també, la 
diferència era evidentment d’un regidor més, i després, la dedicació del senyor del 
Villar. 

De la mateixa manera que vostès saben que hi ha moltes dedicacions en què es fan 
moltíssimes més hores, sempre ha passat, en alguns altres casos, moltíssimes menys, 
això no ha passat gaire sovint però sí que ha passat, i en canvi, es cobraven totes. La 
diferència –una percepció meva, eh?– en aquest cas, aquestes diferències que, per 
exemple, el senyor Fortí suposadament per fer menys hores cobri el mateix, és perquè 
aquí vam haver de fer uns números que en el seu moment no es van fer, i era amb 
relació a un petit problema, i és que vostès cobraven més del que és el 50 % del sou 
de l’alcalde. Suposo que això sí que ho recordaran. I és aquest petit problema. S’havia 
de fer sobre la base del que es va agafar perquè el senyor Rafael Ros, dels 46.000 i 
escaig euros aprovats, pel 100 % que ell no feia, perquè tenia una dedicació inferior, i 
en base a aquells, perquè sortís el sou del senyor Rafael Ros. A partir d’aquest sou del 
senyor Rafael Ros, es va fer els de les mitges jornades, que no són el 50 per cent del 
sou de l’alcalde, perquè si ho miréssim així, tots els regidors, des del primer dia en què 
jo vaig prendre possessió, tots haurien estat cobrant més diners, i es va fer amb 
aquesta voluntat, amb voler mantenir el sou. Jo vaig mantenir el sou del senyor Ros, el 
que passa és que ell no arribava al 100 per cent de dedicació i jo sí. Per tant ara, quan 
s’ha volgut arreglar aquest petit problema, bé, aquesta manera, sortia que per l’import 
relacionat amb un sou, havíem de modificar o el sou o s’havia de modificar la 
dedicació. D’aquí aquesta diferència. Per tant, no en vam parlar en aquell ple perquè 
tampoc ho van comentar, però per això els ho comento.
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Per altra banda, ja han respost una part de les situacions, i l’altra és que, evidentment, 
hi ha moltes coses que no han passat, però bé, tots hem fet, hem hagut de venir a 
plens extraordinaris i urgents. I probablement amb coses tan importants com no 
perdre una subvenció, perquè s’arriba l’últim dia de termini, perquè si no, no 
arribarem, etcètera. Però potser subvencions que portaven tres, quatre o cinc anys 
donades i concedides. Per tant, era una situació que també, en aquell moment, es 
posaven en dubte les urgències. Bé, com vostè va dir l’altre dia a la comissió 
informativa, hauran de canviar les urgències. Això ho va comentar vostè.

No sé què votaran ara, amb la urgència d’aquest punt, però entenc que després 
d’haver felicitat, tant en la feina de rapidesa que ha pogut tenir el senyor secretari, 
perquè vostès entren la notificació aquesta, com vostè diu, el vespre de cap de 
setmana, i el senyor secretari la veu el dilluns. Per tant, han passat hores dintre d’unes 
jornades que tots sabem la feina que cadascun té dintre d’un ajuntament. Per tant, 
evidentment felicitar-lo per la feina i per haver pogut acabar a temps per tal de voler 
passar-ho avui i no d’aquí a dos mesos en un ple ordinari, o si s’escau, en un ple 
extraordinari, si així es fa. Per tant, bé, són, com no pot ser d’una altra manera, és el 
seu dret, vostès estan evidentment legitimats per fer això i tot el que vostès 
convinguin i creguin oportú i, per tant, res més que acceptar-ho i entendre el seu 
posicionament.

Passaríem a votació la urgència.

 (Els regidors emeten el vot.) 

Aprovada per 13 vots favorables i 4 «no». 

S’aprova la urgència de la moció per 13 vots favorables, manifestats pels regidors dels 
grups municipals d’ERC (5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 vots negatius, 
manifestats pels regidors del grup municipal de CIU.

I passaríem a votació la proposta.

(Els regidors emeten el vot.) 

Aprovat per 10 vots favorables, 3 abstencions i 4 «no». 

S’aprova la proposta per 10 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups 
municipals d’ERC (5), del PSC (5), 4 vots negatius pels regidors del grup municipal de 
CIU i 3 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals d’ICV-EUIA (2) i 
del PP (1) 

C)Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de la resolució d’alcaldia, mitjançant la qual es resol la 
modificació de la distribució dels escons de la Sala de plens.
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Sr. Alcalde .- El següent punt de l’ordre del dia, el control de la gestió municipal. No 
sé si tenen algun... Bé, perdó, dació de compte de la resolució d’alcaldia que els vam 
fer arribar en el seu moment, per la situació en què avui ens trobem asseguts en el 
ple, per tant, així com és preceptiu perquè això és una decisió, diguem-ne, que ha de 
prendre o que qui la pren és l’alcalde, es va passar el dibuix de la distribució en aquest 
sentit. Ningú ens va dir res, ens va parlar el senyor Manel Álvarez a la comissió 
informativa que sí que hi ha un punt que diu que és prèvia consulta, per això vam fer 
la consulta als diferents portaveus i ningú va contestar, i abans de signar-la, vam 
esperar a què hi hagués la comissió informativa i, per tant, allà tornar a preguntar-ho. 
Ningú va comentar res i, per tant, a posterioritat s’ha fet la resolució d’alcaldia en 
aquesta distribució.

No sé si tenen algun... Sí, perfecte. Senyor Álvarez.

Sr. Álvarez.- Un petit comentari. Nosaltres entenem que l’equip de govern ha canviat 
i, per tant, és lògic que el canvi, això és una potestat de l’alcalde i té tot el seu dret a 
fer el que sigui, el comentari va ser o va anar en la línia que la llei que vostès fan 
servir i que és la que s’ha de fer servir, diu que els canvis s’han de fer i és el que jo li 
vaig comentar, prèvia consulta dels portaveus, i només va ser això. 

Nosaltres no hem volgut dir res, perquè hem recordat un comentari del senyor Dani 
Martín ...(rialles)..., en el sentit que ell no és partidari i demana no seure mai 
d’esquena a la porta. Va per aquí? Alguna vegada ho has dit. (Veu de fons.) Sí? Bé, 
doncs, jo pensava que era teva, eh? Val. Doncs, no hem volgut fer... I entenem que el 
canvi és normal i, per tant, cap comentari més que això, que intentava ser graciós.

Sr. Alcalde .- Gràcies. 

C-2 Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal 
sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 
corresponent al període 2016-4T

Sr. Alcalde.- Passem al punt C-2, dació de compte de l’informe de Tresoreria. Té la 
paraula el senyor Carles Fernández.

Sr. Fernández .- Bé, com és habitual, hi ha l’informe dels terminis de pagament i del 
compliment de la llei de..., compliment de morositat. En aquests moments, el període 
mitjà de pagament entre l’aprovació de la factura i el pagament de la factura és 
d’11,46 dies, quan el màxim és de 30 i el període entre la presentació de la factura i el 
pagament és de 43,20 dies, quan el període màxim és de 60. Per tant, estem dintre 
dels terminis que fixa la llei. 
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Sr. Alcalde .- Gràcies. Alguna consideració? 

Sr. Álvarez.- Felicitar l’equip econòmic de l’ajuntament, encapçalat pel seu nou 
regidor, i sobretot també...

Sr. Fernández .- Sobretot per l’interventor.

Sr. Álvarez .- A nivell tècnic, per l’interventor.

Sr. Fernández .- Sobretot per l’interventor, que són la gent que fan al feina.

Sr. Álvarez.- Aquesta feina sabem que costa i que s’està..., tot i que és complicat i 
que en el seu moment vam dir que l’ajuntament igual no tindria capacitat per pagar en 
aquests dies, i es va demostrar i ens van demostrar que ens havíem equivocat i que sí 
que ho podien fer. Felicitats.

Sr. Fernández .- Agraeixo la felicitació i la faré arribar a tot l’equip.

Sr. Alcalde .- Gràcies. 

C-3 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- El punt C-3 són resolucions d’Alcaldia. No sé si volen algun... Sí? 

Sr. Alcalá.- Bona nit. Començo per un prec, que seria que quan ens les envieu, les 
mireu abans perquè han vingut totes tallades. O sigui, les frases queden tallades, no 
es pot llegir la resolució sencera. Les que són molt curtes sí, però les que són una mica 
llargues, queden tallades i no es poden llegir. 

La segona seria demanar que si les resolucions d’Alcaldia ens les podríeu fer arribar i 
debatre-les a la comissió informativa, és a dir, tenir-les per a la comissió informativa, 
poder-les mirar, i si de cas, les que surten, diguéssim, que ara tenim algun dubte, en 
comptes de quedar pendents, ens les poguéssiu explicar allà, en el ple. És a dir, tenir-
les a la comissió informativa per comentar-les allà, i el dia del ple tenir la resposta. Per 
exemple, de les que queden tallades, hi ha la 2016/1.172, que diu que són els diners 
per a una empresa que es diu NEROLA LINE SL, però no se sap per què. Jo ho he estat 
mirant i és una empresa de distribució de begudes i tot això, però... Tenia un dipòsit i 
se’ls ha tornat.

Sr. Alcalde .- El número m’ha dit, perdoni?

Sr. Alcalá.- 1.172.

Sr. alcalde .- 1.172. 

Sr. Alcalá.- Està a la primera pàgina. 
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Sr. Alcalde.- Val. 

Sr. Alcalá.- L’altra seria la 1.234, que també queda tallada, que hi ha una reclamació 
de responsabilitat patrimonial, però no posa res més, o sigui, queda bastant la cosa 
penjada.

I una altra és la 2017/14, que és una empresa, SOLÉ ROMANS ARQUITECTES SL, que 
també se li retornen uns diners per una unitat d’actuació que no posa ni número ni 
quina és ni res. Era més que res per saber aquesta empresa quines feines havia fet, 
quina era la unitat d’actuació, que queda tallada, i el retornament. Gràcies.

(Remor de veus.)

Sr. Alcalde .- Bé, prenem nota, ho mirarem. En alguns d’aquests casos, si vol, el 
tema de NEROLA LINE és un tema recurrent ja de fa temps, però potser aquí hauríem 
de donar una informació que no sé si s’ha de donar públicament i, per tant, faré la 
consulta i ho parlaríem.

La unitat d’actuació a la que es refereix aquesta és al barri Sant Jordi. Són la gent que 
va fer el projecte del barri Sant Jordi, i aquí el que hi havia és uns diners que 
evidentment estaven dipositats per part d’aquesta empresa, i aquesta empresa, doncs, 
fins que no fes tota la feina pertinent, no se li havia de fer la devolució. Això ja va ser 
una cosa que vam estar parlant amb l’antic equip de govern i amb els tècnics, i al final 
els tècnics van dir el mateix que havien dit en el seu moment, quan jo ho vaig 
preguntar, que era que no era culpa d’aquesta empresa no haver-ho tirat endavant, 
sinó que l’empresa havia fet tota la feina, el que passa és que quan havia quedat aquí, 
a l’ajuntament, no s’havia volgut tirar endavant aquest projecte i, per tant, no podíem 
estar nosaltres indefinidament sense retornar un aval si aquesta empresa havia fet la 
feina, i el que quedava per fer, que és respondre les al·legacions en cas que se’n 
presentin, tindria una lògica de ser si s’hagués tirat endavant el projecte, però en no 
tirar-se endavant i per voluntat municipal, doncs, es va fer una reunió tècnica –més 
d’una reunió tècnica– tothom estava d’acord i per això s’ha fet aquesta devolució.

Algunes altres li hauré de consultar, i llavors li farem... Responsabilitat patrimonial... 
Hauré de mirar exactament de què és, i... (Veu de fons.) D’acord. Doncs, si li sembla, 
nosaltres ens les mirarem i li respondrem exactament. Gràcies.

Sí, senyor Martín.

Sr. Martín.- Martín no, Dani. Nosotros también nos adherimos a lo que ya ha dicho 
varias veces CIU, y ahora ha dicho también el representante del PP. A ver, las 
resoluciones de Alcaldía, para pasarlas cortadas más vale no pasarlas. Yo me las miro 
habitualmente, suele pasar, pero es que esta vez son bastante interesantes. Es que 
esta vez estas cuatro páginas de resoluciones de Alcaldía estaban para que 
estuviéramos aquí hasta la 1 hablando. Y por lo tanto, tal vez hubiera sido interesante 
–tranquila, Cati– que las hubiéramos podido discutir en comisión informativa. 
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Son tan interesantes como por ejemplo que muchas de ellas, no diré los números, 
hacen referencia a acuerdos del pleno de septiembre del año 2016, que fue 
precisamente con el voto favorable de Iniciativa con el que salieron adelante, y a 
nosotros nos hubiera gustado que nos hubierais dicho algo. Parque de la tirolina, 
armero de la policía, etcétera, etcétera. 

Hay otras que también son bastante interesantes, como algunas contrataciones del 
CEM, que también a lo mejor hubiera estado bien que nos lo hubierais comentado. 
Etcétera, etcétera, etcétera. 

Y también nos hemos enterado a través de una resolución de Alcaldía de que por fin 
hemos recepcionado el carrer Catalunya, porque está la… ¿Es así? La 1.227, donde se 
devuelve la fianza a la empresa. No sabemos qué tramo es el que se ha realizado, 
porque lo corta, pero también en ese espíritu nuevo que hemos estado hablando 
siempre, de tener un diálogo y de tener un buen entendimiento entre todos, el carrer 
Catalunya es un tema que en este plenario ha dado lugar a alguna, no mucha, 
polémica, y tal vez hubiera sido bueno comentarlo. En este mandato además ya ha 
dado lugar a polémica en este pleno. Yo, que recuerde, una vez con el representante 
del Partido Popular, César, sobre el tema de las vallas indicativas, otra vez fue 
conmigo, sobre el tema de que un señor mayor se había caído, etcétera, etcétera. Es 
decir, cuando estas resoluciones de Alcaldía son de tanta enjundia, no estamos 
hablando de multas, son de enjundia, tal vez en la comisión informativa previa al pleno 
deberíamos de comentarlo. 

Y luego, un ruego. Ya sé que no estamos en la parte de ruegos, pero un ruego. 
También en las resoluciones de Alcaldía hemos visto que por fin se ha iniciado, se ha 
repuesto, no lo he entendido bien, el tema de la tirolina del Parc de la Torreta. Nos 
gustaría también que el parque que está entre la calle Industria y Prat de la Riba de la 
Roca pueda disfrutar de su tirolina en breve. Gracias.

Sr. Alcalde .- Gràcies. Acabem, si un cas. 

Sr. Ros .- Sí, un comentari i un prec, abans de preguntar. El comentari és que crec 
que les resolucions s’apuren fins el dia de la convocatòria de ple, i per això no poden 
anar a comissió informativa. Però en tot cas, i llavors vaig al prec, jo abans d’ahir vaig 
entrar una instància, avui he rebut resposta del secretari, amb molt poca disponibilitat 
de temps tot plegat, però la instància anava d’aquí a futur. Per què no se’ns envien 
totes les resolucions? No un llistat, per mitjans telemàtics? Perquè és que és molt més 
senzill. Tenim accés a totes, les podem llegir senceres, sabem exactament què s’ha 
fet, com s’ha fet, i és una informació de transparència a la que tenim dret tots els 
regidors, no cal que les estiguem demanant. Llavors, dintre de la informació que 
s’envia, en comptes d’un llistat, que s’enviïn les resolucions. I a partir d’aquí, cadascú 
analitzarà les que més l’interessin, i segurament generarem menys dubtes.

Jo tenia anotades quatre, en dos hem coincidit, per tant, li faré algun comentari. 
Començo per les més modernes, la 28/2017, que és la contractació d’un tècnic de 
Transparència i Participació. Abans també s’explicaven les contractacions a part. 
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Després, el tema del retorn d’aquesta fiança als tècnics redactors de la unitat 
d’actuació número 11, barri Sant Jordi, que aquesta també la tenia anotada. Jo m’he 
hagut de reunir moltes vegades amb aquests senyors, i m’ha sabut molt greu no 
poder-los tornar la fiança, fins i tot com a col·lega i com a coneixedor del tema. Què ha 
canviat? Perquè en algun moment els tècnics ens van dir: «O s’aprova o es desestima, 
es renuncia, però la junta de govern ha d’aprovar alguna de les dues coses. O aprovar 
una urbanització que els veïns no volen fer i no poden afrontar, o renunciar a aquest 
projecte, desestimar i llavors li podeu tornar la fiança.» Aquest era el criteri. 

De cop i volta, aquest criteri canvia, ho celebro, i celebro que aquesta gent hagin 
recuperat la seva fiança després de pràcticament gairebé deu anys. Perquè els temps 
no estan per tenir fiances por ahí deixades. Però tot està igual de quan se’ls contestava 
que no se’ls podia tornar. No s’ha fet aprovació, no hi ha al·legacions, per tant, no 
s’han complert les condicions del plec de contractació, un plec que no va redactar el 
nostre govern, perquè encara venia d’abans del 2007. Aquest és un projecte que vam 
trobar licitat, encarregat i entregat. Llavors, clar, amb la fiança dipositada, 
evidentment. Van anar a concurs i van ser els guanyadors del concurs. I quan les 
decisions van ser «no podem aprovar aquest projecte perquè els veïns no poden 
afrontar aquest cost», doncs, o s’oficialitza o no s’oficialitza. Què ha canviat?

La responsabilitat patrimonial, la 1.234/16, també la demanava. I tinc també curiositat 
per l’aclariment de la 1.209/16, que és –1.209/2016– llum del camp de futbol de 
Santa Agnès. Hi havia problemes, què es concretament això? Perquè tampoc es veu.

Sr. Alcalde .- Sí. Dani, bé, ara et contesta el... Avui hem començat també a apretar 
també ABSIS, i sembla que ens en sortirem.

Sr. Fernández.- A veure, ja fa un parell de setmanes que estem treballant amb 
l’empresa ABSIS per poder crear un sistema que permeti l’accés dels regidors a 
aquella informació a la que es pugui tenir accés, dels diferents expedients municipals. 
Havíem parlat en alguna ocasió, tant de les juntes de govern, de les convocatòries i les 
actes de juntes de govern. S’havia parlat també de les resolucions d’Alcaldia. El tema 
de les resolucions d’Alcaldia, avui a última hora ens han donat un sistema per poder-
ho fer fàcilment, i es farà fàcilment també. Bé, no està de més dir que per primer cop 
intentarem que les resolucions d’Alcaldia les vagin tenint periòdicament, evidentment 
hi haurà un tram final que arribarà pel ple. Però si més no, hi haurà la possibilitat que 
periòdicament, amb una periodicitat relativament àgil, es vagin rebent, no diàriament 
però potser setmanalment, això ja acabarem de veure quin és el filtratge que podem 
fer, es puguin tenir les resolucions, es puguin consultar bé, no tallades sinó fins i tot 
penso que tota la resolució, per tant, avui, a última hora del migdia, ens han explicat, 
o havien explicat als tècnics, com poder fer això de forma àgil.

Evidentment, tal com deia el senyor Ros, les que vagin entre la comissió de govern i el 
ple, estaran pel ple. Però bé, si més no, hi haurà un temps abans per mirar-ho, i totes 
aquelles que estiguin a la comissió informativa, si es volen aclariments a la comissió 
informativa, doncs, es podran dir, es podran demanar i serà molt més àgil. Val a dir 
que això no s’ha fet en aquests anys enrere també. També s’ha demanat i també 
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estem mirant que es pugui fer de forma ràpida també, l’accés al registre d’entrada, 
com s’ha demanat també en aquesta informació. Per tant, jo espero que en un breu 
termini, si tot el que puguem a través d’ABSIS, directament, si no, buscarem un 
sistema pont, que ens permeti fins que ABSIS ho pugui fer i, llavors, pugui ser molt 
més fàcil.

Hi ha alguna altra administració, administració comarcal, que utilitza un sistema on els 
consellers comarcals dels plens només rebem la convocatòria, l’ordre del dia, la resta 
ho tenim en un dipositari, al que tenim accés nosaltres. Està allà dipositat, tu entres en 
una mena de núvol, en el que el consell ens posa, cada regidor té un petit 
compartiment, i això està, aquests regidors que només estan al ple reben només el 
que és del ple, i és que estan a ple i a comissió informativa, les dues coses, i els que 
estan a ple, comissió informativa i junta de govern, doncs, tenen aquest dipòsit. Per 
tant, pot ser una solució intermèdia mentre no puguem, perquè l’objectiu seria utilitzar 
el sistema d’ABSIS, però quan se’ls va demanar van dir primer que sí, però quan es va 
intentar fer alguna cosa, doncs, el «sí» no era tan àgil com semblava.

Per tant, això estarà a disposició de tothom. Ja et dic, el tema de comissions, 
possiblement el comencem la setmana que ve. El tema de les resolucions el comencem 
la setmana que ve. I el tema de les juntes, entre la setmana que ve i l’altra també 
estigui disponible. I el mateix amb el tema del registre d’entrada.

Sr. Alcalde .- Gràcies. Ja ha quedat una part contestada en aquest sentit. Aquestes 
les haurem de veure, les de la reclamació patrimonial, perquè ara mateix desconec si 
hi ha hagut darrerament alguna, i ara no voldria dir que aquesta fos una de les que no 
és. Per tant, la mirarem i els contestarem.

En el tema de què ha canviat? Doncs, no ho sé, perquè jo, quan vaig parlar amb els 
tècnics, precisament jo els deia que això no podia ser. Mirin, no sé què ha canviat, 
però els tècnics van dir que el que no podíem estar nosaltres, que aquesta gent també 
ens podien denunciar per enriquiment –no me’n recordo– il·lícit, perquè nosaltres 
estàvem tenint uns diners d’ells, i quan érem nosaltres que no desbloquejàvem i no 
havíem desbloquejat en força anys aquesta situació. Bé, no ho sé. En aquest cas a mi 
no se’m va comentar, però entenc que si la solució era o tirar-lo endavant o 
desestimar, si no es pretenia tirar endavant, i en aquest cas li donaven les dues 
opcions, probablement a nosaltres ens hagués tocat valorar si realment el que havíem 
de fer era desestimar aquest projecte. Però clar, el que tampoc té una raó de ser és 
això, perquè al final a nosaltres també ens toca, això, reunir-nos, però també és 
d’aquestes coses que uns anys després, ara hem resolt. 

Dani, ens deies que hi havia unes resolucions que no havíem comunicat la contractació 
i ho havíeu votat. Sí, disculpa’ns, perquè al final és el fet de dir... És veritat, o sigui, 
agafem el fet de dir que ara anem, després d’haver-ho aprovat, anem a fer-ho. Per 
tant, era una urgència que teníem, i escolta, ens hem...m jo m’he oblidat de trucar-vos 
i fer-vos partícips d’una decisió que vosaltres també vau prendre. El parc de la tirolina 
és una situació que tenim per poder resoldre, i aquí... (Veu de fons.) Bé, em comenta 
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el Jordi, si vols ho expliques tu, el tema dels parcs, però estava... Jo sabia que era ja 
però no sabia que... Doncs, ho explica en Fortí.

Sr. Fortí .- Sí. Un parell de temes sobre el que ha dit el Dani. La tirolina de la Torreta. 
Encara està per col·locar perquè s’està «fraguant» la base on ha d’anar subjecta. O 
sigui que el temps desgraciadament no ens ha vingut gaire favorable. Però en tot cas, 
la setmana que ve ens ha dit l’empresa que estarà resolt.

Un segon tema, el de la tirolina del parc del carrer Indústria. Justament aquesta 
setmana ho estàvem parlant amb els nostres companys. Hem estat mirant les fitxes de 
control que ens fa HBC, l’empresa, i hem vist que allà hi ha dos aparells en aquells 
moments que estan en una situació molt delicada, i estem mirant els recursos. S’ha fet 
una valoració i s’estan mirant els recursos per poder intentar tornar a tenir el parc en 
condicions, en tots els seus jocs.

Un tema sobre una resolució, la 1.227, que ha dit el Dani, sobre el tema de 
recepcionar el carrer Catalunya. Jo no sé si el retorn de la fiança a l’empresa vol dir 
que s’hagi recepcionat el carrer Catalunya, tinc aquest dubte, eh? Ho mirarem, i 
evidentment ho respondrem.

El senyor Ros ha parlat de dubte sobre el llum del camp de futbol de Santa Agnès. 
Portem uns mesos que tenim problemes amb el camp de futbol de la Roca i el de 
Santa Agnès en tema d’enllumenat, amb diverses torres. En el cas de Santa Agnès, ha 
sigut una situació greu, ens va quedar un camp de futbol, la meitat del camp de futbol 
es va quedar a les fosques durant un partit, fins i tot el club de futbol Santa Agnès la 
setmana següent, o al cap de quinze dies, va haver de jugar un partit de futbol de lliga 
aquí, a La Roca, per la tarda, el dissabte, degut a què havíem d’arreglar els focus que 
en aquests moments estan molt delicats. Era un problema que cablejat, era un 
problema de vidres trencats... 

Bé, l’estat d’aquells focus, per l’edat que tenen i pel consum que tenen, de 2.400 de 
potència, em sembla, cadascun, ens ha fet veure que igual que la Roca, igual que La 
Torreta, estem preveient i s’estan fent estudis per part d’empreses per intentar 
canviar-los tan aviat com puguem a nivell econòmic, quan tinguem recursos, perquè 
ens dóna moltes i moltes, cada vegada més incidències, més problemes, sobretot el de 
Santa Agnès. El de la Roca crec recordar que la mitjana, cada temporada estem 
canviant nou làmpades. Nou làmpades, cada cop que hem de pujar a dalt i tot plegat, 
em sembla que són 300 i pico d’euros de mitjana, el cost que ens suposa cada 
làmpada. En el cas de Santa Agnès, que són diferents focus, són 450 euros. La 
cistella... Bé, és molt fotuda la situació que tenim ara, actualment, de manteniment. I 
per això s’estan buscant situacions, i no és descartable que tinguem encara, durant un 
periple de temps fins que no busquem una solució definitiva, quan ho puguem portar a 
terme, problemes amb aquests dos enllumenats. Per la resta, no tinc res més a 
comentar, em sembla. 

Sr. Alcalde .- Aquestes que ens han consultat i no sabem el d'això els contestarem... 
La contractació d'un tècnic, és el mateix tècnic que ha estat fent la feina de substitució 
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de la baixa de maternitat de la tècnica de Cultura, que es va aprofitar també, pels seus 
coneixements i tot, per una necessitat que és el tema de la transparència. Podem estar 
sense tècnics de diverses coses, però aquest obligatòriament l'hem de tenir, i més 
quan hem parlat que hem d'aprovar, estem aprovant tot el dia i l'ordenança, hem 
d'aprovar l'ordenança, estem aprovant tot el dia funcions que van lligades al tema de 
transparència, i és un fet que és necessari.

És una contractació de sis mesos màxim, i amb la voluntat de mirar de convocar una 
plaça en aquest sentit, perquè és un lloc que no podem estar sense tècnic, perquè a 
més, qualsevol persona, i això ho sabem bé, amb un simple smartphone des de l'altra 
punta del país, sigui aquest o sigui l'altre, et pot col·lapsar una institució, no? I això és 
un tema amb què ja ens hem trobat, de feines i d'alguna gent que ens han fet algunes 
peticions i t'ho col·lapsen tot, i la voluntat és això, posar al dia, amb màxima celeritat i 
amb plena seguretat aquest tema.

Sr. Ros .- És la tercera contractació del mateix tècnic sense un procediment obert, de 
pública concurrència i transparent. 

Sr. Alcalde .- Sí.

Sr. Ros .- D'acord.

Sr. Alcalde .- Gràcies. A les dues anteriors hi era vostè també. Gràcies.

Sr. Ros .- Sí, sí, érem al govern i vostè alcalde, sí senyor.

Sr. Alcalde .- Sí, sí. Gràcies. Alguna...? 

C-4 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Doncs, passaríem al següent punt, informes d'Alcaldia. Aquí teníem el 
que ja els havíem...

C-5 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Passaríem a precs i preguntes. Aquí ja hi ha unes preguntes que va 
enviar el senyor Alcalá, en nom del PP. Les formula vostè?

Sr. Alcalá .- Bé, no llegiré tot el d'això, però la primera era: tenint en compte que en 
una de les reunions de la comissió informativa que vam tenir, que s'havia fet una 
auditoria sobre els comptes de l'ajuntament, i que s'estava pendent de rebre els 
papers i tot això, i tenint en compte també el que es va dir en aquella reunió, era 
saber com estava el tema, si s'ha pogut parlar amb la Diputació, si hi ha alguna solució 
per solucionar el ràtio d'endeutament que té el nostre municipi, i què es pensa fer. 
Aquesta seria la primera demanda, el tema aquest de l'auditoria.
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La següent demanda és el tema de Vilalba, és a dir, m'ha arribat la notícia que la junta 
de compensació, que han vingut aquí, a l'ajuntament, com a mínim s'han reunit una 
vegada, la que jo sé, i era per saber com estava el tema de les parcel·les de Vilalba, si 
es donaran llicències de construcció, com està el tema i com estan, diguéssim... Si no 
me'n recordo jo malament, nosaltres érem propietaris de sis parcel·les. Si encara les 
tenim, i si aquestes parcel·les podrien servir per vendre i poder tapar una mica el 
deute aquest que hi ha. 

Després, com està el tema de la parcel·la de Santa Agnès.

I l'última pregunta està referida al pavelló vell. Sé que hi ha hagut alguna reunió farà 
un parell o tres de mesos, en la qual es van reunir amb el mossèn i amb la gent de 
l'església, i van arribar a l'acord de poder signar un conveni a 30 anys de lloguer, 
rebaixant el preu del lloguer. D'aquesta manera es podria demanar tota una sèrie de 
subvencions, però per una altra banda, el pacte que van signar Esquerra Republicana i 
PSC diu de la necessitat que es faria un segon pavelló esportiu. Era saber com acabaria 
el tema del pavelló vell, i on hi ha la intenció de construir, si aquesta és la intenció, 
construir, aquest segon pavelló. Gràcies.

Sr. Alcalde .- Gràcies. Sí?

Sr. Ros.- A veure, seré breu. Moltes de les preguntes que tinc preparades van 
focalitzades en el senyor García Lorenzana. No s'ho prengui malament, simplement, 
com l'anterior regidor del seu ram, d'Urbanisme i Medi Ambient, tenia una sèrie de 
projectes iniciats, i voldria saber com estan. Si no em pot respondre avui no cal que 
em respongui, però jo recordo de l'any 95, quan vostè també va ser regidor 
d'Urbanisme, era una persona organitzada, i que, com a mínim, podia entomar temes 
que el govern d'Esquerra havia estat incapaç, i que a més, en el pacte aquest que 
acaba de llegir el senyor Alcalá, vostès han donat autonomia de gestió a les regidories, 
i no tindran ingerències. Aviam si és veritat, tenen sort.

Aviam, la primera, com a regidor d'Urbanisme, és: al mes de juliol de 2015, la direcció 
general del Cadastre va traslladar a la Intervenció municipal l'existència de 400 
immobles, aproximadament, en situació d'irregularitat tributària, dels quals, unes 200 
eren piscines. Aquests immobles han passat a formar part del padró de l'IBI, però 
l'Administració havia de comprovar si disposaven de llicència. Havíem començat 
aquesta feina amb els serveis tècnics municipals, n'hi havia que en tenien, n'hi havia 
que no, n'hi havia que estaven prescrits, i bé, la pregunta és com està aquesta tasca, 
quants immobles per regularitzar, i si s'han obert expedients de disciplina urbanística, 
associats als immobles que s'hagin detectat, que a més de no estar donats d'alta 
cadastralment, tampoc havien tramita les preceptives llicències urbanístiques quan 
tocaven.
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La segona: a la unitat d'actuació número 5, que està anul·lada judicialment, ha 
aparegut ja fa uns quants mesos un rètol publicitari en el pàrquing del centre 
comercial, del CAPRABO, per entendre'ns, que ha de ser objecte de llicència, 
lògicament. Aquell sector està anul·lat i no se'n poden donar, de llicències. Llavors, 
demano que, o ens faciliten la llicència, còpia de la llicència, o ens facilita còpia del 
corresponent expedient de disciplina urbanística per restaurar la legalitat urbanística 
alterada. 

Llavors, tinc una sèrie de preguntes. Una és coincident amb la que ha fet el senyor 
Alcalá, del decaïment judicial en què ens vam trobar entre els anys 2007-2011, i 2011-
2015. Vam agafar el compromís de tirar endavant la resolució. L'ajuntament, com a 
tal, ha de tenir el planejament endreçat i donar-hi resposta. Llavors, vam aconseguir 
resoldre el planejament al Pla de les Hortes, inicialment a Vilalba, després van caure 
tres sentències més, i vam resoldre figures urbanístiques com les del sector de Can 
Massaguer i Can Font de la Parera. I vam aconseguir també la protecció del sector de 
Maiols – Mas Planas. 

Ens quedava pendent la unitat d'actuació número 5, que estava programada, i que a 
més, disposa ja de projecte de cooperació, i que estava pendent d'analitzar per part 
dels serveis tècnics, i veure què passava. El sector de Vilalba el juliol de 2015 la junta 
de compensació va presentar el nou projecte de compensació que s'havia de tramitar, i 
que en un any i mig no ha rebut resposta municipal, tot i les nombroses reunions fetes 
i reunions de junta, a les quals vaig assistir jo en alguns moments, i convocatòries fins 
i tot fetes per l'alcalde, amb reunions amb el sotsdirector d'Urbanisme, traslladant 
després, fa gairebé un any, em sembla que va ser pels volts de Setmana Santa de 
l'any passat, en què s'havia trobat la gran solució, i estem allà mateix.

Llavors, la pregunta és, ja me la respondrà si no pot avui, quan pugui, com es pensa 
afrontar la restauració del planejament a Vilalba, al sector de Vilalba; com es pensa 
restaurar el sector de la unitat d'actuació número 5; com es completaran les 
obligacions urbanístiques en el Pla de les Hortes, i com es completaran les obligacions 
urbanístiques a Can Massaguer.

En el Pla de les Hortes – és una quarta pregunta- ens preocupa també que hem vist en 
una resolució d'Alcaldia, que no he preguntat perquè la tenia aquí, que és la 
2016/1201, que la Diputació de Barcelona ha atorgat 75.000 € per a les nous seccions 
del nucli antic. Aquest és un projecte que estava al nostre programa electoral, que 
teníem intenció que es fes, però tenim el precedent de la unitat d'actuació número 13a 
de Santa Agnès, on el criteri jurídic dels tècnics de l'Àrea de Territori era que no es 
podia posar una subvenció pública en una unitat d'actuació o en un sector del 
planejament que no estigués resolt. S'havia de recepcionar primer, s'havia d'aixecar 
els assentaments registrals, i a partir d'aquí es podria fer l'actuació. Llavors, la 
pregunta és si ha variat aquest criteri jurídic, o si ha variat la legislació urbanística, 
que jo crec que no, però en tot cas ho pregunto, i si aquesta subvenció s'aplicarà 
abans o després de completar les obligacions urbanístiques, com s'ha hagut de fer a 
Santa Agnès.
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Com a regidor de Medi Ambient, li trasllado que a l'alçada del punt quilomètric 15.5 de 
la carretera 1415, de Parpers, a l'estiu i a la tardor del 2015 es va produir una tala 
d'arbres i obertura de camins. Jo vaig arribar a comprovar que no tenien pla tècnic de 
gestió forestal, que no tenien llicència de cap tipus. Vam parlar amb el Parc Serralada, 
vam parlar amb els centre gestor forestal, i després de fer totes les comprovacions, el 
juny-juliol de 2016, la Policia local va anar allà i va aixecar acta, hi ha unes fotos on 
fins i tot hi ha grans troncs acumulats en unes piles enormes a la llera del torrent, i 
molt a prop de la corba de la carretera, i no es va arribar a fer cap actuació. 
Corresponia, evidentment, una actuació de restauració de la legalitat alterada, un 
expedient de disciplina. Que jo no tinc constància que hi hagi llicència. En tot cas, si hi 
ha llicència, també li demano que me la traslladi. El més greu és que al setembre vaig 
poder comprovar personalment que a més es van tallar aquests arbres, a l'estiu, quan 
no es poden fer treballs forestals.

Bé, tot això, amb el trencament del pacte de govern, el seguiment que estava fent jo 
d'aquest tema ha quedat in albis, i m'agradaria que es reprengués perquè és un tema 
molt delicat. He tingut ocasió de parlar amb el president de l'Associació de Propietaris 
Forestals, que ha fet una finca..., o sigui, ha gestionat forestalment la seva finca, que 
queda una mica més amunt, i ell mateix ho diu, «és que la veig allà sota, hi ha una 
desventrada brutal quan a mi la Diputació m’ha obligat a treballar de tal manera». Per 
tant, jo crec que l’ajuntament aquí hem de ser resolutius i hem d’actuar d’una vegada 
per totes.

També, en la resolució d’Alcaldia, segona pregunta de Medi Ambient, la resolució 
d’Alcaldia 2016/1.288, hem pogut constatar que s’ha clausurat una activitat de 
xurreria, amb tot el que això comporta quan es fa una clausura, en aquell moment en 
què la Llei d’agilització d’alguna manera facilita molt a la gent obrir establiments. 

Tenim problemes amb un bar, a la Torreta, amb un forn de pa a la Roca, amb una 
peixateria a la Roca. Problemes similars. Vull saber com estan aquests temes. 

Llavors, un tema que serà més per a l’alcalde, les tres últimes preguntes són per a 
l’alcalde, però n’hi ha una que també l’afecta com a regidor d’Urbanisme, i és... Em 
sap greu treure el tema, perquè és un tema no personal però semipersonal, és un 
client meu. I ha sortit avui el tema també, amb l’Administració electrònica. El 29 de 
desembre va venir un client meu, que li vaig entregar un projecte, va venir a entrar-lo 
presencialment en paper. És un particular, per tant, la Llei d’Administració electrònica, 
no és empresa mercantil, no és entitat, no és Administració, per tant, és d’aquells 
supòsits en què es pot presentar en paper, i se li va negar. Per tant, se li van conculcar 
els seus drets. Aquest senyor no va poder entrar-ho, no és un professional col·legiat 
tampoc, no va poder entrar la documentació, i a més, les noies, les funcionàries, van 
informar malament, no és culpa seva, evidentment, però jo crec que haurien de tenir 
la informació correcta, li van dir que no podien agafar-lo, no podien admetre’l, i que 
necessitaven que estigués en format digital, en format electrònic. En tot cas, és feina 
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seva escanejar-lo si a dalt no volen papers, si a Territori ara no volen paper. Aquest és 
un tema.

El següent tema és que l’endemà, des del meu ordinador, es va entrar tot digitalment, 
o com ha dit abans el meu company, el Manel Álvarez, vaig entrar-ho jo en nom d’ell, 
perquè el titular de la llicència serà ell, no seré jo, jo només sóc el tècnic redactor. No 
vaig tenir cap dificultat per posar el seu nom, el seu DNI, la seva adreça, etcètera. No 
em va demanar cap autentificació el sistema. Clar, això és un tema greu, perquè això 
vol dir que, evidentment, jo estic complint d’alguna manera l’encàrrec d’un client, com 
a professional, però això vol dir que algú pot agafar les meves dades des d’un altre 
ordinador i entrar alguna cosa per a la qual jo no he donat autorització. Això s’ha de 
resoldre crec que immediatament. He comprovat altres ajuntaments propers a la zona, 
i tenen sistemes de control. Per tant, no s’entra per l’e-Tram, això és un colador fins a 
la cuina.

(Veu de fons.)

Com sempre, sí, exactament, però la Llei d’Administració electrònica va entrar en vigor 
l’1 d’octubre del 2016. Abans no hi era, abans era una qüestió voluntària. Llavors, en 
aquest moment tot ha canviat, i ara hi ha certificats digitals que abans no hi eren, i ara 
ens hem de posar al dia amb això. 

Referent al tema electrònic també, vaig rebre un e-Notum, que a més, vaig trigar a 
obrir, i la resposta és aquesta. Jo crec que això no és transparència. Referent al ple del 
24 de novembre, se’m diu: «Caldrà que s’adreci amb un llapis òptic a l’àrea d’Alcaldia 
de l’ajuntament a buscar la informació.» És aquesta la carta, eh? El problema és que 
això ho he descarregat fa un parell de setmanes, no gaire més. No sé si són les 
respostes del senyor Manel Álvarez d’aquell ple, no ho crec. Per tal com va anar la 
conversa abans, no ho crec. Però aquest no és el sistema, evidentment. Si hi ha 
mitjans electrònics i si a un particular se li diu que ho entri des de casa, evidentment 
que els regidors, com ens ha explicat abans el senyor Carles Fernández, hem de 
poder-ho rebre des de casa.

I per acabar, vull fer esment d’un tema molt delicat que va succeir el dia de la 
cavalcada de Reis, el 5 de gener, que és la manca de presència policial als carrers 
cobrint la cavalcada, i veient com cobrien el servei voluntaris, voluntaris del poble, 
com han fet moltes vegades, de suport, però en aquest cas atribuint-se les funcions 
d’autoritat pública, cosa que no poden fer, que només pot fer la Policia local. Jo 
concretament vaig trobar el senyor García Lorenzana cobrint la cruïlla de la carretera 
d’Òrrius, un regidor, juntament amb el president de la secció local d’Esquerra 
Republicana, que avui no ha vingut, el senyor Francesc Giménez, posant barreres, 
tallant el trànsit del carrer Catalunya, i tal. L’autoritat pública és l’autoritat pública, i no 
són els regidors ni són càrrecs polítics que no exerceixen, és la Policia local. Per tant, 
qui només pot tenir potestat sobre la via pública és la Policia local.

També es va veure un servei de seguretat, no sé si privada, em sembla que eren 
quatre o cinc persones. no he sabut veure a les resolucions d’Alcaldia la contractació. 
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Volíem saber, doncs, qui era aquesta gent, quines atribucions tenien, quines funcions 
podien fer, quant va costar aquest servei, i bé, qüestionar-me que no sé si és 
conscient que el que ha passat és molt greu. És molt greu, i que això no pot tornar a 
passar. Llavors, també voldríem saber com està el conflicte amb la Policia local, com es 
pensa afrontar, i què s’està fent al respecte. I això és tot. Gràcies.

Sr. Fernández.- Bé, hores d’ara, encara no ens ha arribat el resultat de l’estudi 
econòmic financer que es va encarregar a la Diputació. Per tant, Diputació va fer 
unes..., és a dir, vam fer, diríem, no una prèvia sinó que ens han enviat un seguit de 
qüestions que ells consideraven prèvies, perquè l’ajuntament pogués, els serveis 
tècnics de l’ajuntament, poguessin fer els comentaris adients. Es van respondre, i 
estem a l’espera que ens facin l’entrega definitiva d’això. Malgrat aquest comentari, sí 
que és cert que l’ajuntament en aquests moments té via financera, via el sistema de 
contracte amb pagament ajornat, té dos contractes importants en aquest sentit; un 
d’un valor més important encara, que és el del pavelló, i un altre el de l’enllumenat 
públic. Per tant... I a part té un deute financer, amb uns préstecs concertats al llarg 
d’un temps. 

Fins ara, el deute diguem-ne no financer, no computava fins el 2015. A partir del 
2015, sembla que computa..., des de gener de 2015. Per tant, s’està treballant en 
aquest tema per tal d’intentar, en el proper pressupost, començar ja a proposar 
solucions per a la reducció d’endeutament. El fet que l’any passat no pogués haver un 
pressupost suposo que va ser també... Sense entrar en cap altre element que la dada 
objectiva, l’any passat no va haver-hi pressupost, per tant, no es va poder fer res en 
aquest àmbit. Per tant, bé, aquest any intentarem començar a treballar per donar-hi 
solució. Esperem tenir pressupost ràpidament i, per tant, poder fer front a això. Quan 
tinguem elaborat el pressupost, quan tinguem la liquidació de 2016, quan tinguem 
l’informe econòmic financer de la Diputació combinant aquests tres elements, 
presentarem ja propostes concretes, val? Però hores d’ara...

Pel que fa a la parcel·la de Santa Agnès, una parcel·la que ha portat molta controvèrsia 
en aquest plenari durant un seguit d’anys, bé, en el moment en què torni a ser tota de 
titularitat de l’ajuntament, doncs, l’equip de govern valorarem i decidirem el què. En 
aquests moments, no està a la venda perquè la manera de posar a la venda una 
parcel·la és obrir un concurs i, per tant, en aquest període no hi ha hagut cap concurs. 
Per tant, en aquests moments aquesta parcel·la no està a la venda. 

Si es decideix vendre es pot servir per eixugar el deute? Sí. Si es decideix vendre, es 
pot fer servir per a altres coses? També. Per tant, si es decideix vendre, doncs, al ple 
hi arribaran, primer, una primera proposta d’obrir un concurs de venda, i en segon 
lloc, què fer amb aquests diners. Però com que això en aquests moments no està en 
aquesta situació la parcel·la no està en venda, i en aquests moments, hores d’ara, 
ningú ha fet cap plantejament sobre què fer amb aquesta parcel·la. Aquesta és la 
situació que hi ha en aquests moments, no hi ha cap qüestió... I vostès ho sabran 
immediatament, perquè qualsevol moviment que es faci sobre aquesta parcel·la 
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necessitarà ser passat pel plenari. Per tant, aquesta és la informació que li puc 
manifestar.

Aquestes eres les dues preguntes que vostè em feia. Sí que vull comentar un tema, 
perquè jo, per la meva vida personal, també estic organitzant activitats que comporten 
un tall de carrers que no té res a veure amb el que es fa aquí, a la Roca. És d’un abast 
molt més gran, i sóc el responsable d’una activitat que organitza la comarca, que té un 
abast de tall de carrers molt més important. I el fem voluntaris. Amb el suport de la 
policia, també hi havia policia aquí –també hi havia policia aquí. Per tant, el tall de 
carrer el fan voluntaris, i no s’atorga a cap dels voluntaris, ni als de l’activitat que jo 
organitzo ni als que vam estar aquí, ens atorguem cap autoritat de res, ni fem de 
policies. Senzillament, hi ha una tanca, i estem per informat el ciutadà que no pot 
passar per allà perquè hi ha una activitat determinada. És l’única funció que van 
realitzar els voluntaris la nit de Reis, i és la que en moltes ocasions en el nostre 
municipi, que s’organitza, com vostè bé sap, moltes activitats que comporten 
momentàniament talls de carrers. Aquí també s’organitza una mitja marató, i qui 
realitza el tall de carrers i qui està físicament en el tall de carrers, amb les tanques, 
són voluntaris, majoritàriament.

(Veu de fons.)

Qui està... Perdoni, senyor Ros, sóc el responsable del circuit de les Franqueses i la 
Garriga de la mitja marató, i qui realitza el tall de carrers són dos-cents voluntaris. Hi 
ha un suport d’ix agents en cruïlles puntuals –en cruïlles puntuals– però la funció que 
es fa és una funció informativa –és una funció informativa– no de regulació de trànsit. 
És una funció informativa. La regulació de trànsit la va fer en aquesta cruïlla d’aquí la 
Policia municipal. L’agent que hi havia, en aquesta cruïlla la va fer, la regulació de 
trànsit la va fer l’agent municipal. Per tant, l’únic que es va fer és això.

I evidentment, sí que hi ha una situació de preocupació per la situació de la Policia. Per 
què s’arriba a aquesta situació? Potser tots ens hauríem de preguntar quina 
responsabilitat tenim en què s’arribi a aquesta situació.

Sr. Alcalde .- Gràcies. Seguim contestant-li al senyor Alcalá. (Veu de fons.) Com 
vulguis. Doncs, el senyor Albert Bassa li contesta.

Sr. Bassa.- Hola, bona nit. El tema pavellons. Sí, el tema pavelló vell s’està treballant 
el conveni amb la parròquia. Pretenem que sigui el més breu possible, en una reunió 
aquesta setmana que ve o l’altra, a veure si podem tancar el tema perquè ja que el 
conveni que tenim actualment se’ns acaba el gener del 2018, per tant, tenim un dèficit 
d’espais. Tot i fent aquest conveni, el dèficit d’espais ens segueix..., el seguim tenint. 
Estem treballant també això, muntar un altre, buscar la localització per muntar un 
pavelló pressuritzat, que se’n diu, a veure on el podem posar, a veure on ens va millor 
a tots, perquè la necessitat d’espai per a les entitats, perquè puguin créixer elles i 
perquè puguin aparèixer de noves, la necessitem. 
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Sr. Alcalde .- Bé, li allargo una miqueta. En base a això, la proposta que s’ha 
traslladat a la parròquia és que nosaltres, si invertim uns diners en el pavelló, aquests 
diners es descomptin de la quantitat, diguem-ne, que a dia d’avui estan cobrant, per 
tal que encara que nosaltres invertim la quantitat que vam preveure com a inversions 
en l’aprovació, si ho fem així, que això al cap dels anys s’hagi revertit, en cas que 
realment estiguem molts anys amb el lloguer del pavelló.

El que sí que es descartaria totalment és la possibilitat de fer el conveni com s’havia 
previst amb la creació d’uns locals parroquials i uns vestuaris amb dues plantes. Això 
no, en aquest cas això no, i s’ha fet aquesta proposta. Si aquesta proposta no és 
acceptada, doncs, ho sabrem, ho hem de saber en breu, perquè llavors ja hem d’anar 
a buscar una altra solució, perquè ens quedaran uns mesos per estar allà, però no ens 
pot tornar a passar el que ens ha passat reiteradament, i que no ha de passar, que és 
que arribi el dia i ens quedem sense aquest lloguer. Llavors, la possibilitat aquesta 
existeix, i llavors hauríem de veure si pot existir aquesta que ens comenta el senyor 
Bassa, que és una possibilitat que hi ha. Aquí, a la comarca, hi ha algun més, i 
després, si no, potser la cobertura d’alguna de les pistes exteriors d’algun dels llocs 
que tenim, per tal de poder començar a preveure això. Perquè no només és una 
necessitat, sinó que si cada vegada volem que la societat segueixi més i faci més 
esport, i el que sigui, cada vegada qualsevol que abans feia un esport a l’aire lliure, 
doncs, ara demana que es pugui fer a l’interior per no haver de pensar en la 
climatologia, o aquestes afectacions.

Em sembla que amb això ja li hem contestat a tot. Quina li falta? Ah, Vilalba. Sí, perdó. 
El senyor Lorenzana.

Sr. García.- Bé, amb el tema de Vilalba, el mateix que amb la resta de plans parcials i 
unitats d’actuació, el que volem fer, ja que diu «què pensen fer amb Vilalba», doncs, 
tirar-ho endavant, desbloquejar els temes pendents, i aconseguir, en la mesura de les 
possibilitats, que tots aquests planejaments arribin al seu final. 

Amb Vilalba, amb els que ha mencionat el senyor Ros, la unitat d’actuació número 5, el 
Pla de les Hortes no era de la meva època, o Can Massaguer. Els tècnics de la segona 
planta ara ja estan farts de sentir-me dir que he rejovenit vint anys, perquè em 
recorden de l’any 95, que també n’hi havia tots aquests temes. No estic fent cap tipus 
de judici de valor, vull dir, simplement que les coses s’han allargat i han arribat fins 
ara, però bàsicament la qüestió és que estem treballant per intentar desbloquejar tots 
aquests temes. 

No li puc dir res sobre el tema de les sis parcel·les de l’INCASÒL, perquè la veritat, no 
me’n recordava que hi havia cinc parcel·les de l’INCASÒL a Vilalba. I evidentment, si 
són...

(Veu de fons.)

Sí. Si encara són nostres? La veritat, no ho sé. M’ho miraré i ho preguntaré. I el que sí 
li puc dir és el mateix que ha passat amb la parcel·la de Can Font de la Parera. De 
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moment, no tinc notícies que ningú s’hagi interessat per elles. Vull dir, de la mateixa 
manera que ha dit el meu company, en el moment en què hi hagi algun interès i 
nosaltres, si són realment nostres i prenem una decisió de venda, doncs, utilitzarem el 
procediment que ha marcat el senyor Fernández.

Sr. Alcalde .- Si no estic..., em sembla que les parcel·les són de l’INCASOL, eh? Les 
sis parcel·les són propietat de l’INCASOL, a canvi d’un dels convenis que es van fer fa 
anys. Per tant... 

(Veu de fons.)

No, no.

Sr. Ros .- Si vol, els ho explico, eh?

Sr. Alcalde .- Si vol explicar-ho, però els propietaris són l’INCASOL. 

Sr. Ros .- Són onze parcel·les, no sis, són onze parcel·les. Es van cedir, va ser un 
d’aquells convenis, a l’INCASOL. L’INCASOL les va vendre a Filatures Llaudet, de Sant 
Joan de les Abadesses, a canvi d’una operació urbanística que feien allà, però llavors, 
va decaure el planejament, i en decaure el planejament, Filatures Llaudet va amenaçar 
l’INCASOL amb una responsabilitat patrimonial. Van arribar a un acord, i les parcel·les 
que s’havien venut van retornar a l’INCASOL. L’INCASOL en aquest moment les té, les 
neteja. En té crec que són dinou més en el Solell, també fruit del mateix conveni, per 
tant, l’INCASÔL té unes trenta parcel·les en total, que havien estat fruit de 
l’aprofitament mitjà d’aquests planejaments, els de Vilalba i del SPR3 del Solell.

INCASÒL no ha fet massa cosa més. Crec que ha posat en venda algunes del Solell 
ara, recentment. Això és d’aquest any passat. I les altres no les pot moure perquè 
estan en una situació de nul·litat judicial.

Sr. Alcalde .- Les parcel·les de l’INCASÒL sí que les ha intentat vendre, les té, de fet, 
les de Santa Agnès a la venda, menys les del sector del Molí, perquè va quedar sense 
resoldre la part de baix, després de molts dibuixos i moltes... Ho dic perquè hem estat 
reunits aquesta setmana amb l’INCASÒL i, per tant, ens han tornat a dir: «Ostres, ja 
està bé, no sé quants anys i no s’ha arreglat.» Bé, és un tema d’aquests que també 
tenim afegit. 

I les parcel·les de la part del Solell les tenen a la venda, el que passa és que a dia 
d’avui són més cares les parcel·les de l’INCASOL que les de l’operador privat, perquè 
l’INCASOL no pot baixar sota preus de mercat i fer..., o sigui, dintre d’un preu de 
mercat, com ens van explicar, ells estan en el cantó baix, però dintre del preu de 
mercat, per intentar vendre-les, però no poden vendre-les sota preu de mercat perquè 
estarien fent la competència deslleial als privats.

Sr. García .- Molt bé, continuo amb les preguntes del senyor Ros. En primer lloc, 
agrair-li els elogis per la meva organització. Almenys ho intento. Però com pot 
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imaginar, amb escassament un mes que porto en la regidoria, difícilment puc controlar 
tots aquests temes de moment.

Per altra banda, tampoc no em sorprèn, ja m’ho esperava, que tindria una bateria de 
preguntes bastant llarga per a mi en aquest ple, i suposo que en els següents en tindré 
més, però en tot cas, prenc nota de tot el que m’ha dit. Evidentment, hi ha alguns 
temes que sí m’han arribat, perquè evidentment els tècnics m’han explicat sobretot 
alguns problemes que tenim d’activitats, d’activitats que han generat problemes amb 
els veïns i tenim en alguns casos processos de disciplina urbanística, en altres casos 
hem començat una miqueta a mitjançar per veure si podem solucionar el problema 
d’una manera pacífica. I en tot cas, el que li puc dir és que l’informaré d’aquests temes 
i li contestaré, si és necessari, per escrit, o en una propera comissió de Territori que 
puguem convocar.

Sr. Alcalde .- D’aquests que parlàvem, d’aquests locals, si els sembla, li explicarem 
en privat, perquè tampoc seria... Algunes d’aquestes coses que hauríem d’explicar 
potser no són potser pertinents fer-ho públicament, perquè està en un tràmit com 
està, i algunes són de pocs mesos, altres són de fa anys, però vaja, s’ha hagut de 
prendre alguna decisió diguem-ne una miqueta més contundent, com és això, perquè 
després de tots els requeriments que han fet els tècnics, no hi ha hagut manera que 
aportessin documentació, que fessin cap de les coses, i en alguns casos, s’ha arribat a 
empitjorar moltíssim les relacions veïnals i bé, fins i tot a punts de violència. Per tant, 
bé, s’han hagut de prendre decisions que no són gens agradables, i més amb la 
situació actual, però que també ens toca prendre-les i així ho hem fet. 

L’empresa que vostè comenta, jo li passaré, els farem arribar la informació de quina 
empresa és, i el cost que ha tingut. Però és una empresa que treballa per exemple per 
a l’Ajuntament de Barcelona en totes les rues de Carnaval, de Nadal, de Reis. És una 
gent que estan acreditats pel propi Ajuntament de Barcelona, i, per tant, ells 
compleixen totes les normatives, coneixen perfectament en aquest cas el d’això. No 
eren quatre o cinc, ja veurà quan li passem que eren bastants més el nombre 
d’efectius que hi havia aquí. 

Evidentment, la situació a què s’ha arribat amb la Policia no és només resoldre el 
conflicte, com ha dit, amb la Policia, sinó que hem de treballar amb tots els 
treballadors i, per tant, davant d’aquesta situació s’ha treballat en aquest sentit. 

Aquell dia vam patir una indisposició per part d’uns agents, que és als que els tocava 
fer el torn d’aquestes cavalcades i, per tant, haguessin hagut més agents. Altres no 
volien fer hores extres i, per tant, la situació estava prevista de fer amb els voluntaris i 
bastants més agents, que això ens permetia potser que vostè no hagués de veure uns 
regidors i un president d’un partit polític en un encreuament. Però aquesta gent, igual 
que els altres, ens vam posar en què aquesta situació l’havíem de resoldre com fos, 
havíem de donar una seguretat a la cavalcada de Reis, perquè no parlem de qualsevol 
altre acte, parlem de la cavalcada de Reis i de la situació que malauradament, amb 
aquesta indisposició de diferents agents, miri, ens sap greu que es trobessin 
malament, però havíem de resoldre-ho d’alguna manera, i l’última cosa que podíem fer 
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era deixar el poble de la Roca sense cavalcades. No pels grans, eh?, perquè a mi em 
va fer molta il·lusió rebre el rei ros a casa. Tot i que sóc republicà, li vaig obrir la porta 
i el vaig deixar passar encantat, però és pel que ho fèiem, no? La situació aquesta 
mereixia que prenguéssim una decisió, com vam haver de prendre aquell mateix dia.

Em sembla que hem respost. Si ens hem deixat alguna pregunta...

(Veu de fons.)

Ah, sí, el tema de l’Administració electrònica. Sí, això és una cosa que és el que li 
dèiem. Hem de lligar-ho també a totes aquestes peticions que hem de fer, igual que 
amb l’Administració electrònica també tenim problemes perquè, escolti’m, l’AOC culpa 
ABSIS, ABSIS culpa l’AOC... Al final, nosaltres estem allà al mig, hi ha moltes coses 
que no funcionen, altres coses en què no tenim un filtre. Això és una situació que hem 
reclamat que treballin per posar aquest filtre, i encara que ens van dir «bé, estem en 
alguns llocs fins que no acaba de funcionar tot posen molt més problemes, i vosaltres 
ja aneu amb prou problemes». Si com bé diu vostè, qualsevol pot presentar en nom 
d’un altre, doncs, evidentment és una cosa de la qual prendrem nota, i a més amb la 
persona, amb les diferents persones, segur que podrem treballar per resoldre-ho.

De totes maneres, nosaltres informarem a les companyes de l’OAC, perquè elles, bé, 
potser generalitzem i potser va ser una que es va confondre, perquè són... (Veu de 
fons.) Es van trucar entre elles... No, miri... Això no m’ho crec. (Veu de fons.) Senyor 
Ros, no m’ho crec. No em crec que la consigna fos no rebre una documentació d’un 
particular. No, d’un particular, segur que no és ni la consigna ni... Això no m’ho puc 
creure. Per tant, ho sento, és que no m’ho puc creure. 

(Veu de fons.)

Sr. Ros .- Jo he vist amb els meus ulls això, eh?

Sr. Alcalde .- Li estic dient que dono més validesa, en el meu cas, a creure que no pot 
haver funcionaris d’aquest ajuntament que decideixin no rebre una documentació que 
han de rebre. Puc creure que algú es despistés, que algú no sabés el que estava, però 
que es fessin trucades entre ells i això, no, no m’ho puc creure. 

(Veu de fons.) 

D’acord. Doncs, ja em dirà amb qui va parlar vostè fora, en tot cas, i llavors...

(Veu de fons.)

D’acord –d’acord– però això no... Bé, doncs, si no ho sé, no m’ho creuré. 

(Veu de fons.)
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Sí. Bé, aquesta, per exemple, és el que resoldrem ara, perquè si vostès ens demanen 
en format electrònic unes instàncies, doncs, les hem de donar una seguretat. Nosaltres 
sabem que vostès les reben, i en aquest cas, doncs, miri, ens van aconsellar això i és 
el que vam fer. El que passa és que de la mateixa manera, si no estic errat, en 
aquesta ocasió també se li va fer arribar al seu correu electrònic particular, i per... Sí, 
bé, miri, tornarem al mateix: jo ho vaig preguntar a les persones que li havien enviat, 
em van afirmar que ho havien..., que havien enviat la documentació, si parlem de la 
mateixa, eh?, que crec que sí... 

(Veu de fons.)

Doncs, ho mirarem. Ho mirarem, però de tota manera, sé que una documentació se li 
va enviar i al cap d’uns dies vostè la va consultar, i fins al cap d’uns dies no, però 
igualment em van dir si li enviaven al seu correu, que és el que tenim en cas d’haver-li 
de consultar alguna cosa, i entenc que li devia arribar. Si no és així, doncs, tampoc ha 
funcionat el correu electrònic, i em sap greu. De tota manera, revisarem això perquè 
clar, no m’agrada posar-ho en dubte. Però és que clar, tampoc m’agrada posar en 
dubte l’altra gent. Vull dir, esbrinaré què ha passat amb això.

Donem per finalitzat el ple quan són les 23 hores 45 minuts. I passaríem al torn de 
precs i preguntes del públic, si hi ha algun prec, alguna pregunta. Bé, doncs, gràcies 
per haver vingut. Ens veiem en el proper ple, i gràcies per haver aguantat fins 
aquestes hores. Gràcies.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 23 
hores i 45 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

Diligència:

Es fa constar que el secretari de la Corporació el 26 de gener de 2017 i, per tant, el 
secretari que va assistir el ple transcrit en aquesta acta, va ser el Sr. César Romero 
García. L’elaboració de l’acta correspon al Sr. Romero, secretari de la Corporació 
fins al 15 de març de 2017. Segons com va estar elaborada, fou aprovada pel Ple de 
la Corporació, en sessió de 30 de març de 2017. De la qual cosa se’n dona fe.
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