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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA
3 DE MARÇ DE 2017 NÚM. 3/2018
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:
Sr. Albert Bassa i Berenguel 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. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
Sr. Manuel Álvarez i Herrera 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.
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez, regidora no adscrita
A la Roca del Vallès, essent les 12.03 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, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, a
la realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les
dotze hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, amb l’absència excusada del Sr.
Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC, a conèixer els punts de l’ordre del dia
indicats a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1 Dació de compte de la renúncia de l’alcalde
A.2 Elecció del nou alcalde
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Desenvolupament de la sessió
Sr. Alcalde.- Gràcies Clàudia. Començarem els Plens com sempre, que és fent un
minut de silenci per la violència, ja fa mesos que ho fem i avui voldria també fer-lo pel
pare del regidor Carles Fernández que ens va deixar diumenge passat, des d’aquí el
més gran dels condols. També està aquí la seva vidua i familia, per tant, el nostre
condol i avui no ens acompanya el Jordi Fortí que és regidor perquè aquesta matinada
ha mort el seu sogre i també volíem donar el condol tant al Jordi com a la Rosa. Per
tant, començarem fent el minut de silenci i després ja començarem amb el Ple amb
normalitat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, com s’ha explicat avui fem 2 parts d’aquest Ple. En el primer em toca a mi i,
per tant, vull agrair, vull donar-vos a tohom la benvinguda.
Benvinguts i benvingudes aquí a la sala de Plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
M’agradaria inicar amb unes paraules d’agraiment per la seva assistència a l’alcaldessa
i als alcaldes del Vallès que ens han volgut acompanyar, moltísssimes gràcies, i també
als regidors i regidores d’altres municipis que ens acompanyeu, així com als exalcaldes
de la Roca del Vallès que també heu volgut fer l’honor d’acompanyar-nos, veïns,
veïnes, amics, amigues, familiars, sigueu tots benvinguts avui aquí, a la Sala de Plens
de la Roca del Vallès.
Permeteu-me que abans de donar inici al protocol de la sessió plenària d’avui, faci
esment de la voluntat del perquè vam voler que avui fos el Ple, en dissabte, la voluntat
era que el Carles Fernández pogués tenir aquí a la seva família i que ho pogués fer en
un dia tan important per ell, malauradament, com ja he comentat, el Senyor
Fernández ens va deixar el diumenge passat, per tant, sabem que avui és un dia ple
de contradiccions, d’estar content i d’estar trist i, per tant, lamentem molt sincerament
aquest pèrdua i teniu tot el nostre suport i condol.
A1. Dació de compte de la renúncia de l’alcalde
Sr. Alcalde.- Ara sí, han passat 2 anys i 8 mesos des que vaig prendre possessió com
a Alcalde de La Roca del Vallès. Esquerra Republicana de Catalunya va assolir una fita
històrica i va ser la llista més votada al nostre municipi. Vull agrair la generositat i la
confiança que els meus companys i companyes de partit han tingut en mi des del
primer dia.
Ha sigut una època molt complexa i carregada de bons i de mals moments. Crec que
com alcalde he fet coses bones i d’altres no tant. L’exemple més clar és, no haver
aconseguit allò que esperava del primer pacte de govern, realitzat amb Convergència i
Unió.
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No va ser gens fàcil intentar fer possible que dos partits que suposadament havien de
treballar junts ho aconseguissin fer. El clar exponent que no vam aconseguir treballar
colze a colze, i com a govern conjunt no va ser possible mai, va ser el trencament
traumàtic del pacte al setembre de 2016, per tant, jo com a alcalde i com a màxim
responsable sento com a pròpia aquesta responsabilitat.
Els mesos de govern en minoria van ser molt durs, i des dels grups situats a l’oposició
se’ns va deixar molt clar que no podríem tirar endavant massa coses, per no dir que
fins i tot el dia a dia del consistori costaria tirar-lo endavant. Era evident doncs, que
era d’immensa necessitat trobar un nou aliat per poder assegurar l’estabilitat del
govern municipal i no posar en risc les polítiques engegades i planificades per a tots els
veïns i veïnes de la Roca del Vallès. Era una gran responsabilitat de la que no podíem
defugir.
Fruit d’aquesta situació, es van obrir converses amb el grup municipal del PSC, per
valorar la possibilitat de treballar conjuntament i tirar endavant el poble.
És evident que amb anterioritat, els dos grups polítics no havíem tingut bona relació,
però aquesta vegada l’entesa ha sigut possible perquè al capdavant de la formació
socialista no hi havia les persones amb qui havíem tingut mala relació tant política
com personal. Cal agrair la gran generositat que vam tenir tots plegats per poder
aconseguir tornar a enllaçar ponts entre les persones que formem actualment els dos
grups municipals.
Si vam ser capaços d’arribar a realitzar un pacte amb els companys de l’actual Govern,
a un bon pacte, no podia pas ser que l’únic escull que ho impedís fos el fet de
compartir l’alcaldia.
Perquè estem segurs que el futur del país es construeix des dels pobles, en termes
municipals, parlant amb tothom i escoltant a tothom. Perquè complir els acords és una
part important perquè som gent de paraula, i perquè tenim clar que un dels béns
suprems a preservar és la convivència social.
És evident que no ens posarem d’acord amb el 100% de les coses que ens ocupen els
nostres càrrecs. És evident que la nostra visió nacional és diferent. Però en aquest
govern la pluralitat, el diàleg i el respecte hi és i hi serà.
Nosaltres tenim una pacte amb els companys Carles, Cati, Assumpta, Julio i Paco. Un
pacte municipal que està funcionant amb la màxima lleialtat per part d’ambdues
formacions. Un pacte que ens porta a expressar des del balcó de la casa de la vila que
volem la llibertat dels presos polítics. Un pacte que ens reuneix cada vegada que
sortim al carrer per rebutjar les injustícies que estem patint com a poble. Un pacte que
ens conjura a defensar els drets dels nostres conciutadans.
Sovint hem de prendre decisions complexes que no són enteses per tothom. En sóc
plenament conscient. Però la presa d’aquesta decisió ha estat pausada, valorada
profundament i amb visió de futur per al nostre poble. Però sobretot, per damunt de
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tot això, la decisió ha estat avalada per unes persones que estan directament i
injustament afectades per aquesta situació anòmala que ens toca viure com a país, i
per tant, les persones més importants per a nosaltres: la família Bramona Junqueras.
Tant la Neus com l’Oriol ens han mostrat el seu ple suport a la decisió presa pel grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Les paraules de l’Oriol, en una ocasió
que li van permetre, a través de la Neus, ens deia que: “El primer és el poble” i que si
havíem aconseguit un bon pacte, l’havíem de mantenir.
Tant per ell, com per nosaltres, els ciutadans sou sempre el primer.
En una carta rebuda fa pocs dies de l’Oriol, ell ens expressava el següent:
“Endavant, perquè confiem que seguiran treballant pel poble. Perquè confiem que des
de la seva tradició política defensarem...perdoneu, però vull tirar enrere perquè si no
ara no s’entendrà. La pregunta que jo vaig fer a la família és que si ells entenien que
mantinguéssim, en la situació actual, un pacte amb els companys del PSC, però
sobretot el que repeteixo, amb aquestes 5 persones que ens acompanyen aquí al
costat i ell em va dir que sí que ho entenia. Aquí reprenc:
“Endavant, perquè confiem que seguiran treballant pel poble. Perquè confiem
que des de la seva tradició política defensaran les llibertats fonamentals i els
drets civils i polítics de totes les persones, com també de totes les persones
injustament perseguides.
Us recordo que volem ser la ròtula que permet que cada part de la nostra
societat s’articuli amb totes les altres. Us demano a tots que construïm majories
amplies i transversals al servei de les persones, de les escoles, la feina i de les
famílies.”
Com ens deia l’Oriol, és per això que avui faig aquesta crida a tothom per treballar per
la cohesió social i pel respecte mutu, entenent que des d’Esquerra Republicana de
Catalunya no deixarem de treballar per aconseguir enfortir la majoria social que vol
l’alliberament nacional i la constitució normalitzada de la República Catalana.
Tinc la gran sort de mantenir una relació personal amb la família Junqueras Bramona, i
ara en aquests moments tan difícils, per poder estar al seu costat i que ens permetin
estar al seu costat. Gràcies Neus i gràcies Oriol per la vostra enorme dignitat i
fortalesa. Espero que ben aviat pugui dir-li en persona a ell, cosa que significarà que ja
haurà sortit d’aquesta situació tan excepcional com injusta, en que el té l’Estat
espanyol.
En el moment de renuncia al càrrec més important que he ostentat mai, vull agrair la
feina i professionalitat a les treballadores i els treballadors municipals que fan possible
tirar endavant l’ajuntament d’aquest gran poble.
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També a les entitats i associacions que han volgut continuar fent la gran feina que
porten a terme des de fa anys i a les que han engegat un nou camí durant aquest
mandat.
Als companys i companyes, Alcaldes i Alcaldesses, veïns i veïnes, per la seva
col·laboració i treball conjunt amb tot allò que ens afecta com a comarca, i amb els
que he mantingut una fantàstica relació, sense excepció, indiferentment del color
polític de cadascú.
Especialment, vull tenir un record als que ja no hi son i que, de ben segur, estarien
molt contents de veure’m com alcalde. Vull recordar a en Pep Uclés i al meu germà
Xavi.
A les companyes i companys de Govern. Us agraeixo molt la feina feta.
A tota la gent d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la Secció Local i als amics i
simpatitzants del partit.
I sobretot, sobretot, a la meva família, la que sempre m’ha fet costat i que saben que
no ha estat fàcil per a mi ni aquest camí ni aquesta etapa.
Companyes, companys, seguirem lluitant per tot allò que val la pena.
Visca la Roca, visca Catalunya i visca la república!
Gràcies. Ara és el torn dels partits. No sé si volen fer algún comentari. Començaria la
Sra. Mari Carmen. D’acord, Sr. César Alcalá.
Sr. Alcalá.- Només dir que hem tingut moments en què no hem estat d’acord tu i jo i
si en alguna cosa t’he pogut ofendre, en certa part, sé que has fet bona feina. Hi ha
alguns moment en què no hem estat d’acord tu i jo i no estarem mai d’acord,
lògicament, i si en alguna cosa t’he pogut ofendre et dono, públicament, et dono les
meves disculpes, però endavant i segueix endavant que per a mi ho has fet bé.
Sr. Martín.- Hola buen día a todos. Albert, hoy, por primera vez en la Roca, hay un
acto de democracia normal, que es que un pacto político se lleva a cabo y con
tranquilidad, con normalidad, por lo tanto, tenemos que estar contentos. Albert, desde
la oposición, has sido un alcalde cercano, has sido un alcalde dialogante y has sido un
alcalde que has sabido escuchar. Evidentemente, como ha dicho el compañero César,
no tenemos la misma visió, evidentemente, pero al menos, nos hemos podido sentar,
hemos podido hablar y hemos podido llegar a acuerdos.
Yo, me gustaría no pasar por alto que en este mandato ha habido 2 etapas: una etapa
que llega hasta septiembre de 2016, una etapa marcada por un estilo de gobierno que
a nosostros, particularmente, no nos gustaba y una etapa que nace después de la
fiesta mayor de septiembre de 2016, donde se abre un momento, digamos, tú lo has
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dicho, de cierto nerviosismo en el pueblo y yo creo que iniciativa dio un paso adelante
y ayudó a ese gobierno desde la responsabilidad para el pueblo. Desde ese momento,
se abrió una etapa de diálogo que ha permitido que seamos capaces de aprobar
ordenances fiscales y presupuestos desde el diálogo y desde el pacto.
Albert, has hecho creo que un buen trabajo y, por lo tanto, creo que te puedes ir con
orgullo. Lo único que pido es que sigamos trabajando tdos con el mismo talante y con
la misma capacidad de diálogo y con la misma capacidad de llegar a acuerdos. Gracias
Albert.
Sr. Ros.- Sí, bon dia. Bé, la nostra formació, el nostre grup municipal, va començar
aquest mandat a l’equip de govern amb Esquerra Republicana de Catalunya, per tant,
és de justícia recordar que el senyor Gil va ser alcalde amb els vots de la nostra
formació. Nosaltres el vam investir alcalde en virtud d’un pacte de govern. A les
eleccions municipals del 2015, la nostra formació no va tenir un bon resultat, això és
evident, i vam assumir democràcticament, com no podia ser d’una altra manera, que
el poble continués amb la responsabilitat de govern a l’alcaldia, però sí que es va
produir una novetat important i és que vam passar de 8 regidors sobiranistes a 9, per
tant, aquest era un moment clau a 4 mesos vista de les eleccions plebicitàries de 27 de
setembre de 2015. Això no és una qüestió menor en aquest moment quan estem
encara sense formar govern a la Generalitat de Catalunya i quan hi ha hagut uns
resultats del 21 de desembre. Aquell resultat va tenir un punt clau i és que les dos
formacions més grans del municipi el PSC i Convergència que havien governat
històricament el municipi havíem perdut, el PSC va ser qui més va perdre. Va perdre
387 vots i nosaltres vam perdre 362. Tot això ho va recollir Esquerra Republicana que
va passar de 306 a 1245 i així va pujar 939 vots, per tant, es produia una situació de
canvi. En aquell moment, vam analizar la situació i vam veure dos virtuts: d’una
banda, la que ja he dit, que teníem un regidor més sobiranista al Consistori i, per tant,
el municipi de la Roca era un municipi, clarament, sobiranista. Ho continua sent, les
eleccions del 21 de desembre així de clar ho han deixat i després hi havia un factor
que també ens va permetre ser optimistes. Jo ho recordo sentat aquí a la sala abans
de pendre possessió, veure gent jove, veure renovació, veure com s’implicava gent
més jove, una regidora avui ja no hi és, va plegar arrel del trencament del pacte, però
semblava que podia haver-hi aquesta renovació important pel nostre Consistori.
També una gran preocupació que, per desgràcia, és el que hem vist que ha passat;
vam passar de 3 grups a 5. Provablement, al 2019, seran 7, per tant, la preocupació
és aquesta. Com ha dit el company d’Iniciativa, cal ser molt generós per arribar a
acords.
Nosaltres vam iniciar il·lusionats també aquest mandat i no va funcionar. No va
funcionar el nostre pacte i per diversos motius no és avui el moment per explicar-ho,
però sí que no hem vist que hagi estat un mandat tranquil. Avui encetem la quarta
etapa. Hi ha hagut una estapa de juny de 2015 a setembre de 2016, en què el govern
era d’Esquerra i Convergència, una etapa de 4 mesos, de setembre a desembre de
2016, amb Esquerra en solitari, donant-se compte que no es podia governar. Els
companys d’Iniciativa li van tirar un “capote”, el PSC votant en contra de l’ordenança
fiscal i quan Esquerra va veure que no podia aprovar ordenances fiscals, va haver de
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recorrer a la segona possibilitat de pacte, que és aquest pacte que avui es visualitza
contra natura entre un partit sobiranista independenista i un parit del grup
constitucionalista. 14 mesos després, 2017-2018, s’ha produit aquesta situació
d’Esquerra i PSC i els propers, teóricament, 14 mesos ha de ser de PSC i Esquerra. Ens
temem que hi haurà un cinquè tram i és que el PSC acabarà el mandat en solitari quan
s’acostin les elecciones del 2019. La conseqüència de tot això ha estat el boqueig i la
paràlisi municipal. Això és el que hem vist. No vull entrar-hi massa, però analitzant el
programa electoral d’Esquerra Republicana de 42 accions proposades, només se n’ha
executat una i si analitzem aquest 14 mesos de pacte entre Esquerra i PSC, de 76
accions proposades, només han executat 2, per tant, el balanç és molt i molt pobre. Ës
cert que el mandat no s’ha acabat i que queda un any que governaran en conjunt. I
finalment, també una dada molt preocupant i que ara que el senyor Gil serà regidor de
transparència, l’any 2015, vam deixar el municipi amb un índex del mapa de info
participa, de l’observatori de la transparència municipal de la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb un 51,22 % en zona verda, és un aprovat justet, teníem molt pocs
recursos, molta dificultat per gestionar la pròpia pàgina web. A l’any 2016, aquest
índex habia caigut més de 20 punts, habia caigut el 30,77 %. Un caiguda molt
preocupant amb una llei de transparència aprovada. És evident que el nostre
Ajuntament no pot estar en aquesta situació. Al 2017, s’ha recuperat fins a un 38%,
segueix per sota del aprovat i per tant, és una de les assignatures pendents, a més a
més, de moltes altres amb les quals no entraré ara a extendrem. Lamento que el
nostre pacte no funcionés i lamento a més a més que s’hagin produit situacions que no
han estat agradables, entenc que ni per vostès ni per nosaltres. Nosaltres havíem
governat junts al període 2007-2011 i les persones del nostre grup i persones que
estan avui aquí a la sala a més a més d’estar en política, que la política és una cosa i la
vida és una altra. El teníem per un amic. Per desgràcia, el que hem viscut ha estat
desagradable. Nosaltres sí hem estat aquí, i en el meu cas són ja 19 anys, és per
servei al poble i això vol dir molta dedicació, molt d’esforç i un sacrifici personal i
familiar en tots els camps, ho coneix prou bé, per tant, jo crec que la nostra formació
els esforços que va fer de treure al municipi de la situació tan lamentable en què ens
vam trobar. La nostra formació no es mereixia el tracte que vam rebre aquell any de
govern conjunt i en el darrer moment vam forçar la situació amb aquell document de
l’1 de setembre de 2016, o anavem cap a un costat o cap a un altre i vostès van
decidir trencar el pacte i fer-nos fora del govern. Nosaltres estem fora del govern. No
hem fet una oposició contundent. No l’hem feta. Nosaltres vam dir que després d’estar
8 anys al govern no faríem una oposició contundent com ja l’havíem fet anteriorment i
penso que això, fins i tot, no els ha ajudat a ser proactius perquè quan l’oposició
apreta, el govern espavila i això no ha passat. La resta de companys de l’oposició
encara han estat menys contundents que nosaltres perquè els hi voten tot a favor i,
per tant, viuen entre cotons, que és una situació còmode i agradable. Espero que hagi
estat una experiència personal per a vostè. D’aquí a un any, un any i tres mesos,
tornen a haver-hi eleccions muncipals i esperem pel bé del poble que hi hagi una
renovació important i accés al Consistori de la Roca de persones competents, amb
formació i que puguin tirar endavant aquest municipi i posar-lo a l’alçada dels
municipis propers.
Moltes gràcies
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Sr. García.- Amb la renúncia del senyor Albert Gil a l’alcaldia donem un pas més en el
compliment d’un pacte de govern signat per Esquerra Republicana de Catalunya i el
Partit dels Socialistes de Catalunya al desembre de 2016. Es tracta d’un pas
trascendental en el marc d’un mandat municipal molt complicat, com ja s’ha dit en
aquesta sala de plens, malgrat que la major part dels mandats han estat molt
complicats a la Roca des de la formació dels primers ajuntaments democràtics l’any
1979. Un pas que certifica que és possible l’enteniment i la col·laboració entre forces
polítiques ideològicament molt allunyades en certs temes quan es posen per davant els
interessos del municipi i es comparteix un mateix programa de futur per la Roca, la
Torreta i Santa Agnès.
Des del Grup Municipal del PSC vàrem començar aquest mandat amb moltes
reticències davant d’ERC i del senyor Gil, perquè veníem d’una història de
“desencontres” i enfrontaments entre les dues formacions. Des de l’oposició vam
prendre la decisió d’exercir una crítica ferma però respectuosa amb l’alcalde i amb el
govern, per tal de rebaixar les tensions i centrar la mirada en el futur i no en el passat.
L’adopció d’aquest posicionament no va ser una tasca fàcil, però va ser defensada amb
fermesa i arguments pel nostre cap de llista, el senyor Carles Fernàndez, i al final ha
donat els seus fruïts amb el pacte de govern i amb els actes de renúncia i d’elecció
d’alcalde que celebrem avui.
Un cop al govern, hem descobert un alcalde lleial a la paraula donada i als acords
signats. Un alcalde que ha posat en tot moment els interessos del municipi per davant
dels interessos de partit. Un alcalde que ha assumit decisions importants i
compromeses per solucionar problemes i per garantir la convivència ciutadana. Un
alcalde que ha practicat el diàleg i que ha donat suport a tots els regidors sense mirar
les sigles ni el color polític.
La conseqüència d’aquest diàleg és que totes les decisions s’han pres amb un acord
total dels dos grups i els deu regidors de govern hem acabat formant realment un
equip de govern. Això ens permet estar satisfets del que hem aconseguit junts durant
aquest any i ens dona forces per plantejar els reptes que encara tenim per davant.
Albert, els regidors del PSC t’agraïm la teva lleialtat, la teva honestedat i la teva
humanitat. Ens hem sentit molt còmodes sota la teva direcció i volem posar en valor la
feina que has fet durant el teu mandat com alcalde i que estem segurs que seguiràs
fent com a primer tinent d’alcalde.
Moltes gràcies, alcalde.
Sr. del Villar.- Bon dia, nosaltres no entrarem al joc que vol fer Convergència i Unió de
voler transformar, de nou, una sessió plenària en un circ, per tant, en nom de grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya volem, en primer lloc, agrair la
presència dels veïns i de les veïnes, companys i companyes, amics que avui, de nou,
ens voleu fer costat en un moment tant important per a grup municipal d’Esquerra.
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Fa més de 2 anys, des del partit, vam emprendre un nou camí desconegut per a la
majoria de nosaltres. Va ser el moment en què vam rebre el suport de 1245 roquerols
i roqueroles, cosa que ens va fer guanyar les eleccions municipals. En aquest temps,
hem estat treballant de valent perquè el poble capgirés el rumb que portava en els
darrers anys i hagi ho hem fet amb l’Albert i així ho seguirem fent amb el Carles.
Albert, no ha estat fàcil, gens fàcil, però ens has demostrat que les coses al Consistori i
al poble podien canviar. Per fi, els roquerols i roqueroles hem tingut un alcalde proper,
obert, honest, sincer i transparent. Hem passat moments molt agraïts i que sempre
ens trauran un somriure als nostres llavis. També has patit moments de molta tensió i
nervis, de nits d’insomni, d’àpats a deshora, però que ningú podrà negar que t’hi has
deixat la pell.
Des del grup municipal estem molt orgullosos i ens sentim molt afortunats de poder
compartir aquest camí amb tu. Fa uns dies, parlant de l’Oriol, recordàvem una frase
que vam utilitzar en una campanya electoral del 2011. Si hem aconseguit veure-hi més
enllà és perquè ens hem enfilat a espatlles de gegants.
Albert, seguirem enfilant-nos a les teves espatlles per veure-hi més lluny i per anar
més enllà. Ara iniciem una nova etapa en aquest mandat amb uns companys que ens
han demostrat lleialtat i compromís amb el municipi, però també ferms amb la defensa
dels drets civils i bel·ligerants amb les injustícies que estem patint la societat catalana
amb els atacs injustificats de l’Estat espanyol. Gràcies companys per ajudar-nos a ferho tot molt més fàcil. Seguirem a peu de carrer amb la ferma voluntat de ser útil pels
nostres veïns i veïnes, pels que ens han acompanyen avui, pels que han acompanyat i
avui no podran ser amb nosaltres i pels que ens acompanyaran el dia de demà.
Gràcies alcalde i salut i república.
Sr. Alcalde.- Moltíssimes gràcies a tothom. Agraeixo les paraules de tothom.
Començaré pel César, és cert que hi ha coses que ens han pogut ofendre. En l’àmbit
personal, ens coneixem fa molt anys. Quan hi ha hagut alguna cosa que he cregut que
no era bona, he comptat fins a 10 i fins a 100 si ha calgut, però com no pot ser d’una
altra manera, accepto les disculpes si ens ha pogut ofendre que alguna vegada sí que
ha estat així, però també t’honora el demanar-les i més avui que hi ha tanta gent i ens
veu tanta gent.
Dani, tota la raó amb el que has comentat, amb visions diferents. Jo recordo els anys
que ens hem passat, jo assegut al costat teu, on està ara l’Andrés, parlant de moltes
coses i dient que intentaríem canviar i que si més no, havíem de ser qui aconseguíssim
portar la pau a aquest plenari, ben bé del tot no ho hem aconseguit, però creiem que
s’ha fet bona feina.
Companys de Convergència i Unió, fins i tot avui, en un dia de retrets, us vull agrair la
feina feta per vosaltres, aquests anys que heu estat al capdavant i que segur que no
han sigut fàcils i que, evidentment, han quedat moltes coses per fer, que nosaltres ara
estem intentant arreglar, coses que ara se’ns pot fer algun retret, però fins i tot us vull
agrair el compromís pel vostre poble en tants anys. Bé, això també s’ha d’agrair, gent
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que ha disposat de temps de la vida i dedicacions que de ben segur a algú, a partir
d’ara li creixeran d’ara endavant, que haurà de posar més hores de fer política i més
tirar endavant i com no pot ser d’una altra manera, us ho agraeixo.
Companyes i companys del PSC, ha estat un honor, de veritat, treballar amb vosaltres.
Jo sempre recordaré les situacions que ens han portat a una situació personal molt
dura entre els nostres partits, fruit també de gent que ha passat pel nostre partit i pel
vostre i que no ens ho van posar gens fàcil, però que en aquell moment, vam prendre
decisions nosaltres que les hem respectat. Jo diré que la relació amb el PSC va canviar
per dues coses: primera perquè el dia que va faltar el meu germà i la gent ho va
saber, el primers dies que vaig estar ja aquí, al poble, tornant de Dinamarca, el Carles
Fernández tot i saber que jo podia reaccionar malament per la relació que havíem
tingut, es va apropar a mi i em va donar condol que vaig entendre molt sincera. En
aquell moment, tota la fortalesa que jo havia tingut en dir que jo no tornaria a parlar
mai amb cap company socialista, es va acabar i l’altre, la d’un amic, que està aquí
entre nosaltres, el Manolo que em va dir un dia: Albert, sé el què fas, sé el què
penses, seu un dia amb el Carles i feu un cafè, com a mínim, no us podeu portar
malament en l’àmbit personal. Sou dues bones persones i us heu d’entendre, per tant,
gràcies Manolo per, com a mínim, fer que jo de les poques persones o els pocs
moments en què he tingut enfrontaments personals, els canviés.
Xavi, què dir del que has escrit? Del que heu escrit, perquè us ho he dictat jo, per tant
això no té valor. Us ho agraeixo molt, de veritat, companys. Un plaer fer tants anys
que treballo amb tu. Perquè ja fa molts anys que tu i jo hem estat treballant
conjuntament. Amb la Roser i amb l’Albert molt menys temps, però estic encantat i
amb la secció local i amb la gent d’Esquerra també, per tant, només us dic una cosa:
no sé on ens portarà, dilluns ens portarà a fer un canvi de mentalitat. Jo ja deixo
d’aquí breus segons de ser l’alcalde d’aquest municipi i moltíssimes gràcies a tots.
2. Elecció del nou Alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sr. García.- Un cop que el Ple de la Corporació ha pres coneixement de la renúncia
voluntària del senyor Albert Gil i Gutiérrez del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, es passa a procedir a l’elecció del nou Alcalde en aplicació del que
disposa l’article 40 del Reial Decret 2568/1986, el qual fa remissió a la normativa
electoral per a l’elecció del nou Alcalde.
Sr. Secretari, moltes gràcies, però crec que ho deixaré aquí al costat. Gràcies.
Tot seguit es procedeix a l’elecció de l’Alcalde. Per part del senyor secretari es donarà
lectura de l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral
General.
Secretari.- Gràcies senyor President.
L’article 196 diu literalment, en la part que interessa a aquesta Corporació:
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“En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de
l'alcalde, d'acord amb el procediment següent:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe.
c) Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la
llista que hagi obtingut un nombre de vots populars més alt en el municipi
corresponent. En cas d'empat es resol per sorteig.”
D’acord amb l’article assenyalat, poden ser candidats al càrrec d’Alcalde de
l’Ajuntament els regidors que encapçalen les respectives llistes, i que en aquest
Municipi són:
La Sra. Roser Moreno Sánchez, atès que és el número 2 per la llista d’Esquerra
Republicana de Catalunya, és absent, que el número 1 és l’Alcalde que ha renunciat i,
per tant, li correspondria al següent de la llista que actualment està present aquí al
Consistori.
El Sr. Carles Fernández i Pérez, per la llista del Partit dels socialistes de CatalunyaCandidatura Progrés.
El Sr. Rafael Ros i Penedo, per la llista de Convergència i Unió.
El Sr. Daniel Martin i Oller, per la llista d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida
i Alternativa-Entesa.
El Sr. César Alcalá i Giménez, per la llista del Partit Popular.
Sr. García.- Gràcies Sr. Secretari. Ara preguntaré als diferents caps de llista si
efectivament es presenten com a candidats a l’elecció d’alcalde o si renuncien a aquest
dret. Sr. Alcalà?
Sr. Alcalà.- Renuncio.
Sr. García.- Sr. Dani Martín?
El Sr. Martín manifesta que no amb un gest
Sr. García.- Sr. Rafael Ros?
Sr. Ros.- Renuncio
Sr. García.- Sr. Roser Moreno
Sra. Moreno.- Renuncio
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Sr. García.- Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Em presento
Sr. García.- Gràcies. En conseqüència, en funció del manifestat pels regidors que
encapçalen les respectives llistes, el candidat per a l’elecció d’alcalde és el Sr. Carles
Fernández i Pérez, per la llista del Partit dels socialistes de Catalunya-Candidatura
Progrés.
Senyors regidors, comprovin tots vostès que tenen un sobre i les paperetes per poder
exercir el seu dret a vot i si és així, procedirem a la votació que cada regidor dipositarà
a la urna la papereta el seu candidat o un vot en blanc, com vulguin i jo aniré cridant
nominalment als diferents regidors, començant per la regidora no adscrita i després
per ordre invers de representació municipal. Prego als senyors regidors que passin pel
davant que tindrem aquí la urna.
Sra. Maria Carmen Diaz
Sr. César Alcalá
Sr. Dani Martín
Sr. Andrés Hidalgo
Sr. Rafael Ros
Sr. Manuel Álvarez
Sra. Marta Pujol
Sr. Carles Fernández
Sr. Julio Caña
Sra. Maria Assumpta López Roig
Sra. Caterina Palma
Sr. Albert Gil
Sra. Roser Moreno
Sr. Xavier del Villar
Sr. Albert Bassa
I ara, procedeixo a dipositar la meva papereta. Faig ús el privilegi de presidir la sessió.
Ara, amb l’ajut del Senyor secretari procedirem a l’obertura de l’urna
Sr. Carles Fernández, Sr. Carles Fernández, Sr. Carles Fernández, Sr. Carles
Fernández, Sr. Carles Fernández, Sr. Carles Fernández, Sr. Carles Fernández, Sr.
Carles Fernández, Sr. Carles Fernández, Sr. Carles Fernández, Sr. Carles Fernández,
Sr. Carles Fernández, en blanc, en blanc, en blanc, Sr. Carles Fernández.
S’han emès un total de 16 vots, corresponents a tots els regidors presents en el
plenari. Número de vots en blanc 3 i número de vots obtinguts per la candidatura del
Sr. Carles Fernández 13 vots. Aquests 13 vots constitueixen la majoria absoluta
d’aquest plenari de manera que la votació l’ha guanyat el Sr. Carles Fernández amb 13
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vots. En aquests moments, si hi ha algun regidor que vol desitjar o formular alguna
al·legació sobre aquest escrutini, aquest és el moment de fer-ho.
Atès que el Sr. Carles Fernández ha obtingut la majoria absoluta dels vots necessaris
per proclamar l’alcalde, ara requereixo al Sr. Carles Fernández per tal que presti
jurament. Sr. Secretari?
Sr. Secretari.- Gràcies Senyor president Sr. Carles Fernández, jureu o prometeu per
la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
Sr. Fernández.- Sí, ho prometo
Sr. García.- Sr. Carles Fernández, queda vostè elegit com a alcalde de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès i ara li prego al Senyor alcalde sortint que li entregui la vara de
comandament al senyor alcalde entrant.
Sr. Gil.- Moltísimes felicitats. T’ho has guanyat a més.
Sr. Alcalde.- Agafa-la, agafa-la tu, si us plau.
Bé, bona tarda a tothom. Comprendran que és un moment molt emotiu i molt especial
per a qualsevol persona que es dedica a la política municipal, doncs assolir aquesta fita
de ser alcalde del municipi és una cosa molt, molt especial. En tot cas, jo el que
començaré és donant la paraula a tots els grups per si volen expressar alguna cosa i
llavors clouré amb una petita intervenció. Sra. Maricarmen?
Sra. Díaz.- Bueno, yo darle la enhorabuena y animarle que siga trabajando mucho por
todo el municipio y nosotros desde aquí intentaremos ayudarle en todo lo que
podamos. Enhorabuena.
Sr. Alcalde.- Sr. César Alcalá?
Sr. Alcalá.- Només felicitar-te, endavant i ànims. El dia a dia ja fa masses anys que
ens coneixem tu i jo. Pel dia a dia ja saps que em tindràs i jo sé que et tindré a tu.
Sr. Alcalde.- Amic Dani?
Sr. Martín.- Carles, de todo corazón felicidades. Igual que felicitamos antes a Albert.
Exactamente igual. Llevamos casi año y medio, colaborando, hablando y demás. Desde
que yo tengo memoria, creo que es el alcalde que sale con más número de votos en un
plenario, por lo tanto, creo que deberíamos de felicitarnos todos. También me gustaría
explicar un poco el voto de Iniciativa porque voces de nuestro grupo nos dicen que a lo
mejor teníamos que abstenernos porque en junio de 2015, quiero recordar que en
junio de 2015, nosotros votamos a un alcalde que era Carles Fernández Pérez, que en
aquel momento, tuvo 7 votos. Ahora ha tenido 13, por lo tanto, algo habrá hecho bien
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este plenario desde el momento del pacto entre Esquerra y PSC. Carles, nosotros
sabemos que el trabajo que se inició en el 2016 va a seguir igual, exactamente igual
con Albert y contigo, por lo tanto, lo único esperamos es seguir así hasta 2019 y que
estas inversiones previstas, este buen gobierno.
Sr. Ros.-Sí, Carles felicitar-te per aquesta investidura. Desitjar-te tota la sort del món
per aquests 14 mesos que tens per endavant i que aquests 14 mesos siguin profitosos
pel bé del nostre poble i saps que estem aquí, que ens coneixem i que tens la
col·laboració que creguis convenient del nostre grup. Enhorabona.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Ros.
Sr. García.- En nom del Grup Municipal Socialista vull expressar la nostra alegria al
veure a un membre del nostre grup investit com alcalde de la Roca, amb un
recolzament tan ampli, com ha dit el company Dani, del Ple Municipal, com no ha
tingut mai l’elecció de cap alcalde en la història de l’ajuntament democràtic des de
1979. En Carles pren el relleu de Miquel Estapé, Salvador Illa i el sempre recordat i
enyorat Romà Planas, que va iniciar un període de govern socialista des de 1995 fins
2007.
Aquells van ser uns anys d’aggiornamento, si em permeten utilitzar aquesta paraula
italiana, de posada al dia del nostre municipi en urbanització, serveis i equipaments.
Ara les circumstàncies són molt diferents, però els reptes són tant o més importants
que llavors, perquè les exigències i els condicionaments del present són molt més
complexos que a mitjans dels anys 90.
Alguns dels presents, entre ells en Carles i jo mateix, vàrem començar la nostra
trajectòria a la política municipal de la Roca del Vallès amb en Romà Planas a principis
de la dècada de 1990 i en molts sentits vam aprendre sobre la marxa, malgrat que en
Carles ja va arribar al nostre municipi amb una llarga trajectòria d’activisme social i
polític, i amb una experiència professional que va ampliar en aquesta institució que ara
presidirà, on ha ocupat càrrecs tècnics i polítics en diverses etapes, culminant ara el
cursus honorum de la política municipal ocupant la màxima magistratura d’aquesta
institució.
L’experiència és un element essencial per a un alcalde, però no és suficient si no es
fonamenta en uns valors sòlids i profunds que transformin la fredor de la teoria en una
acció política que respongui a les necessitats dels ciutadans. En Carles té aquests
valors de llibertat, igualtat, solidaritat i justícia social, que hem heretat de la Revolució
Francesa i són el fonament del Socialisme Democràtic, que representa el nostre partit.
Experiència i valors es combinen amb un tercer factor essencial per entendre la
trajectòria que ha permès que el cap del principal grup de l’oposició al principi d’aquest
mandat hagi pres avui possessió com alcalde, com a resultat d’un pacte amb un partit
que en alguns aspectes està tan allunyat ideològicament del nostre com Esquerra
Republicana. Aquest factor és la capacitat de diàleg per establir ponts amb els que
pensen diferent, amb els que tenen projectes que no són sempre coincidents amb els
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nostres, per tal de trobar un camí per avançar junts cap a un futur millor per la Roca,
la Torreta i Santa Agnès.
Els valors del socialisme democràtic, l’experiència política i professional i la capacitat
de diàleg són els tres elements fonamentals del nostre company, que cristal·litzen en
una gran capacitat de treball per afrontar els reptes que ens esperen i els projectes
que volem desenvolupar. Per fer-ho tens al teu costat als regidors del Grup Municipal
Socialista, que treballarem amb tu per tirar endavant els projectes de govern, et
recolzarem quan s’hagin de prendre decisions difícils i, sobre tot, t’avisarem quan
creiem que el camí està equivocat, perquè el deure principal d’un amic i company no
és alabar els encerts sinó advertir dels errors.
Enhorabona Carles!
Benvingut, alcalde!
Sr. Alcalde.- moltes gràcies, Paco.
Sr. Gil.- Gràcies, avui el Company Jordi no hi ha pogut ser, per tant, em toca a mi.
Com deia la meva àvia, hem deixat moltes coses embastades, quan la veia cosir,
doncs tenir moltes coses embastades fins ahir divendres, per tant, avui dissabte ens
toca el Ple, demà diumenge ja hi ha activitats pel que diuen que serà una etapa. No,
no avui dissabte ja hi ha coses, demà diumenge un altre. Diuen que la vida d’alcalde
és una miqueta estressant. Les alcaldesses i els alcaldes que estan aquí també t’ho
podrien dir. Jo també t’ho puc dir: prepara’t. Sí que venies a molts actes i estaves en
moltes coses, però ara no podràs deixar d’estar a tot arreu. Aconsegueixes allò que és
estar a dos llocs pràcticament a la mateixa hora simultàniament, però també tindràs el
mateix bon equip que he tingut jo que feien que mentre jo no era a un lloc, qualsevol
dels companys hi era per estar en nom de l’Equip de govern i en nom de l’Ajuntament.
Serem els teus ajudants pel que puguis necessitar. Estem plenament convençuts que
el que canvia és la persona que ara liderarà aquest objectiu comú, però que com hem
treballat tots ara, seguirem treballant i seran tot decisions conjuntes que potser són
errònies, que potser són encertades. Això ens ho valorarà d’aquí un any, una miqueta
més d’un any la ciutadania. Que la ciutadania no s’equivocarà mai. NO podem
permetre dir mai, que de vegades hi ha gent que diu que el poble s’ha equivocat. Això
és mentida, el poble és sobirà i el que decideix un poble està ben decidit, per tant, si hi
ha més fragmentació perquè hi ha més partits, ens haurem de posar d’acord més
partits polítics i treballarem encara millor per trobar un fil que uneixi aquestes
necessitats, però bé això ja passarà d’aquí a un temps i mentrestant, com ens deia
abans i jo recordava, que ens deia l’Oriol, hem de seguir treballant per les persones,
per les escoles, per la família i nosaltres també diem pel país, pel poble i per la seva
gent.
Molt benvolgut alcalde, un plaer treballar al teu costat.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Albert
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Vull començar la meva intervenció tenint un record molt especial per una persona que
ha estat al meu costat els meus 58 anys i que em va deixar diumenge passat.
Diumenge passat va traspassar el meu pare, se lo content i orgullós que estava de que
el seu fill esdevingués alcalde de la Roca.
Vull manifestar el meu reconeixement per l'esforç i dedicació al que va ser l’objectiu de
la seva vida, construir i cuidar de la seva família, mostrant que tenint cura de les
petites coses, s'aconsegueixen grans resultats. Gràcies Papa
També vull dedicar unes paraules a una persona present en aquesta sala. l'Alcalde
Albert Gil. Aquest no ha estat un mandat fàcil per a tu, Albert. Però crec que ha
demostrat la seva capacitat per prendre decisions, de vegades difícils, assumint la
responsabilitat com Alcalde.
Recordo especialment que després d'un inici de mandat difícil entre nosaltres, va ser
ell qui va fer el pas per reconduir la relació. Recordo en el Ple electoral de les meses
del 27 de setembre, que jo arribava tard, l’Albert m’esperava a la porta i em va
demanar que havíem de quedar un dia i parlar i veure’ns. Aquest fet, aquest gest, que
el que buscava era reconduir relacions i evitar trencaments, jo crec que és un gest
d’alcalde en majúscules, d’alcalde que busca la concòrdia i el consens. Des d’aquell
moment, la relació amb nosaltres com a oposició va canviar, estenent la mà per arribar
a acords malgrat les discrepàncies
En el període que s'inicià després de la signatura del pacte de govern entre ERC i el
PSC he trobat un Alcalde que ha liderat un equip de govern i amb qui ha estat molt
fàcil formar part del seu equip. Ha compartit les informacions perquè les decisions
fossin consensuades i compartides. Crec sincerament que pots estar satisfet del que
has aconseguit malgrat les dificultats. I també vull manifestar les facilitats perquè
aquest canvi en l'Alcaldia es faci de forma normal assegurant així mantenir el bon
funcionament del govern. Gràcies Albert.
Vull fer també una referència al resultat de la votació d’investidura. Assolir 13 dels 16
vots. Avui ens faltava, per un fet luctuós, un els nostres companys. És una gran
responsabilitat perquè no és només la satisfacció de dir: tothom em dona suport, sinó
que tothom t’exigirà que facis la feina ben feta i així prenc aquest fet. Agraeixo també
les paraules i el vot en blanc dels membres del grup de Convergència i Unió. També
vull dir que aquest resultat és un resultat no només del Carles, és un resultat de
l’equip de govern, de l’Albert i del Carles i vull compartir aquests 13 vots que són fruit
d’un treball que hem fet conjuntament aquests mesos, per tant, si es produeix, es
produeix per la feina feta entre ambdós.
És molt habitual manifestar que estenc la mà a tots els grups. Jo crec que aquesta mà
en la major part de grups ha estat estesa en aquest període que hem estat en el
govern i intentaré fer els esforços necessaris perquè arribi aquesta estesa de mà a tots
els grups que formen el Consistori en aquests moments.
Aquest canvi en l’alcaldia de la Roca del Vallès, que certifica el compliment del pacte
signat per ERC i el PSC al mes de desembre de 2016, és materialitza en uns moments
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molt complicats per Catalunya i després d’uns mesos d’una gran tensió política i social,
que encara no tenen una perspectiva de solució malgrat el temps transcorregut des de
la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya.
En el moment de la signatura del pacte, els dos grups polítics érem molt conscients de
que defensem posicionaments ideològics molt diferents sobre el futur polític de
Catalunya i l’articulació de la relació entre Catalunya i la resta de l’Estat. Però també
érem molt conscients que els programes que vàrem presentar per impulsar el
desenvolupament del municipi són molt coincidents, i aquest fet representava, i
representa a dia d’avui, una base sòlida sobre la qual es va bastir un acord de govern i
s’han fixat les bases pel futur de la Roca, la Torreta i Santa Agnès.
No cal amagar que les tensions de la política catalana també han tingut el seu reflex
dins de l’equip de govern i ens hem vist obligats a gestionar situacions que han
generat incomoditats, a vegades per un grup, a vegades per l’altre; i hem hagut de
prendre decisions i modelar un discurs que ens ha permès presentar un posicionament
comú, un posicionament de l’equip de govern, davant el 1-O, la sessió parlamentària
del 26 d’octubre, l’aplicació de l’article 155 i l’empresonament de dirigents polítics,
sobre tot en aquest darrer cas perquè afecta directament a una família del nostre
municipi.
Aquests posicionaments han estat criticat per molts, a una i altra banda de l’espectre
polític, però ha estat possible perquè als grups que formem aquest equip de govern
ens guiava un objectiu primordial: garantir i defensar la convivència cívica, facilitant
que l’espai públic sigui un lloc de trobada, d’intercanvi de punts de vista i de idees, i de
discussió, però mai una arena de confrontació i molt menys d’enfrontament. I per
assolir aquest objectiu el primer pas necessari i imprescindible és que els partits i els
dirigents polítics demostrem en la pràctica que és possible defensar les idees pròpies,
sense renunciar als posicionaments ideològics fonamentals, mitjançant el diàleg.
El diàleg no consisteix en una successió de monòlegs que els interlocutors es llencen
els uns als altres. Al contrari, el diàleg no es basa únicament en parlar sinó
fonamentalment en escoltar, empatitzar i entendre els arguments de l’altre, sense
renunciar a les teves idees, però amb la voluntat d’arribar a acords que amb tota
seguretat ens allunyen de les nostres zones de confort, però que són l’únic camí per
avançar tots junts, sense deixar ningú enrere.
Aquest diàleg ens ha fet guanyar confiança entre els grups i ens ha enfortit com a
govern. Una confiança i una fortalesa de la que ens podem sentir orgullosos com a
equip i com a municipi, perquè a la Roca hem aconseguit el que no ha estat possible
en molts municipis de la comarca: mantenir un pacte de govern municipal que
funciona i no deixar que els temes supramunicipals condicionin l’agenda de
l’Ajuntament.
El diàleg permanent, la confiança acumulada i l’experiència creixent ens ha solidificat
com a govern i hem pogut fer la transició de dos grups polítics que comparteixen el
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govern a un equip de govern cohesionat, on tots els regidors es donen suport sense
importar el partit polític ni les àrees de responsabilitat.
Aquesta cohesió interna ens ha permès afrontar amb energia els reptes que se li
presenten a l’administració municipal com a conseqüència dels anys de crisi
econòmica, que han generat moltes necessitats socials i de serveis públics que
l’Ajuntament, com a administració més propera i moltes vegades sense competències
per fer-ho, ha d’afrontar perquè el més important és garantir la qualitat de vida de tots
els roquerols i roqueroles.
El primer repte que vàrem afrontar va ser l’aprovació del pressupost municipal de 2017
tres mesos després de formar govern i aconseguir que el pressupost de 2018 quedés
aprovat abans de començar l’any. No destaco aquest fet per haver estat el regidor
responsable dels Serveis Econòmics, sinó perquè el pressupost és l’eina essencial per
aplicar les polítiques socials i de serveis en benefici de tots els ciutadans.
En el pressupost es mostren les prioritats del govern, que en el nostre cas s’orienta
cap a l’atenció a les persones i el reforçament dels serveis públics, amb un augment de
les partides destinades a impulsar les polítiques de joventut, que ha estat un àmbit poc
cuidat en els darrers anys, i augmentar la dotació dels contractes de serveis com la
jardineria, la neteja viària, les escombraries i els parcs infantils, que es licitaran en els
propers mesos. Sense oblidar el reforçament del suport a les associacions i entitats
culturals, esportives i socials que realitzen un tasca essencial dins del teixit social del
municipi.
També hem augmentat l’esforç en els Serveis Socials, mantenint les partides
econòmiques, millorant la tarificació social i incrementant el personal del servei.
Malauradament, també hem tingut que afrontar problemes nous com és la manca
d’habitatge social d’emergència, que hem gestionat, en col·laboració amb el Consell
Comarcal i l’Agencia d’Habitatge de Catalunya, amb mesures a curt termini, però on
també estem impulsant projectes a mig termini per disposar d’alguns habitatges
d’emergència pels casos de desnonament del municipi. Casos que, afortunadament,
són pocs en comparació amb poblacions de la comarca, però que representen un
drama humà especialment colpidor.
Però els problemes generats per la crisi no es resolen únicament amb mesures
pal·liatives, sinó que cal anar a l’arrel del problema que és l’atur i la manca de llocs de
treball, de manera que hem seguit impulsant des de Promoció Econòmica línies de
treball, algunes iniciades durant el govern anterior i hem reforçat els plans d’ocupació,
a més de potenciar la col·laboració amb les empreses del municipi. Part d’aquesta
estratègia és la redacció d’un Pla de Turisme que ha de servir per potenciar l’activitat
econòmica i un aprofitament respectuós del nostre potencial històric, natural i
comercial.
La seguretat de tenir l’ajut i l’acompanyament de l’Ajuntament en moments de
dificultats es complementa amb els treballs per la redacció d’un Pla Director de Policia,
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que s’ha iniciat fa pocs dies, i la contractació d’un inspector per completar la línia de
comandament de la policia local i reforçar els seus serveis als ciutadans.
Dins d’aquesta millora dels serveis als ciutadans, també hem reforçat el manteniment
dels edificis i dels equipaments municipals, però som conscients que encara ens
trobem lluny de la situació ideal, però hem començat a posar les bases per revertir la
situació actual. Actuacions com la substitució de la gespa del camp de futbol de la
Torreta, la instal·lació d’una il·luminació nova al pavelló poliesportiu o la reorganització
del servei de consergeria de les escoles del municipi són passos per assolir aquesta
fita, que portarà temps perquè requereix inversions importants.
La millora del manteniment també es reflecteix en les actuacions puntuals de
reasfaltament d’alguns carrers del municipi i en que ens trobem en la fase final per
tancar un acord amb els veïns per resoldre un problema històric com és la urbanització
del Passatge Espanya de la Torreta, que és el primer i més urgent d’altres projectes
que anirem desenvolupant al llarg d’aquest any.
Finalment, també estem aplicant el diàleg que mencionava abans en la resolució dels
problemes urbanístics pendents. Un diàleg clar i directe amb els agents privats i la
Generalitat de Catalunya per tal de tancar els sectors que encara tenim obert després
de més d’una dècada i assentar les bases per poder afrontar la redacció d’un nou Pla
General a partir del proper mandat.
He començat aquesta visió ràpida sobre l’actuació de l’Ajuntament amb una referència
al pressupost municipal i acabaré amb una reflexió sobre la situació econòmica de
l’Ajuntament de la Roca i dels ajuntaments en general. L’administració local ha estat el
sector que menys ha aportat al deute públic de l’Estat, ha estat el sector que millor ha
gestionat els diners públics i més ha estalviat durant els anys de crisi i ha estat el
sector més controlat per l’Estat. Això ens ha permès consolidar l’augment d’uns
ingressos estables que no podem traduir en millors serveis als ciutadans, per una
legislació que en obliga a aplicar conceptes com la regla de despesa que ens limita a
augmentar les despeses malgrat que tinguem capacitat financera pròpia per cobrir
aquest augment, i tenim bloquejat el creixement en el Capítol 1 del personal, de
manera que no podem incorporar personal nou per cobrir els serveis ni millorar la
remuneració dels treballadors municipals.
A la Roca, aquest estalvi ens ha permès liquidar el deute del pavelló municipal.
Aquesta liquidació ha permès alliberar poc menys de 500.000 euros anuals de capítol 2
que hem incorporat al pressupost ordinari i hem destinat a incrementar les partides
que anteriorment he mencionat amb anterioritat.
Reivindiquem, des d’aquí, que no es carregui sobre els Ajuntaments la contenció del
dèficit públic quan no és l’administració local la que el genera, i que puguem
augmentar la despesa en funció dels ingressos que hem anat consolidant en els
darrers anys.
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Per acabar, voldria també fer un esment especial a l’equip humà que integra
l’Ajuntament format tant pels regidors del Consistori com pel conjunt de treballadors i
treballadores . És el capital humà de l’Ajuntament, la combinació del capital humà i el
capital econòmic el que permet assolir la millora del nostre municipi. Vull fer un
reconeixement especial als treballadors de la nostra institució per la seva entrega, la
seva dedicació i el seu esforç per tirar endavant aquests projectes.
Vull també introduir una nota més personal. Porto molts anys a la política, des dels
anys de la transició, des de febrer de 1981, fa ja uns quants anys, procedent dels
moviments socials i juvenils a la meva ciutat de Badalona. També fa molts anys que
participo de la política municipal de la Roca del Vallès, ocupant càrrecs tècnics i
polítics, el que m’ha proporcionat un coneixement profund de l’administració local i,
sobre tot, del conjunt de persones que formen aquesta institució perquè, en el fons,
les organitzacions valen tant com les persones que les integren i aquí comptem a un
magnífic equip humà.
Durant tots aquests anys d’activitat municipal he presenciat i, a vegades protagonitzat
èxits i alguns errors. Els primers m’han alegrat i dels segons he intentat aprendre.
Espero que durant el meu mandat pugui presentar un balanç amb més èxits que
errors, però segurament alguns cometré, perquè són consubstancials a tota activitat
humana. Intentaré que siguin els mínims i puc prometre que m'esforçaré en no repetir
els errors propis i aliens que he vist durant tots aquests anys.
Treballaré amb totes les meves forces i tots els meus coneixements per millorar els
serveis, agilitzar les decisions i, sobre tot, per fer que la Roca, la Torreta i Santa Agnès
siguin llocs encara millors per viure amb més serveis i una qualitat de vida encara més
alta. Aquesta és la fita que em proposo com alcalde i que ens proposem com a equip
de govern.
Vull acabar, fent un agraïment especial al suport que he tingut des que vaig començar
a liderar l’agrupació del PSC de la Roca, tant als companys de l’agrupació, als
companys de la candidatura que em van acompanyar durant les eleccions i al llarg
d’aquest període, a tots els membres de l’equip de govern i molt especialment a la
meva família, al meu fill, la mare, el germà, la tieta, els cosins. Moltes gràcies a
tothom i com deia el nostre lema: sempre al servei del poble. Visca la Roca i visca
Catalunya.
Bé i quan són les 13 i 19 minuts donem per acabat aquest Ple, agraint a tothom la
seva assistència i encoratjant-nos a seguir treballant pel nostre municipi. Moltes
gràcies.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les
13 hores i 19 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Carles Fernández Pérez

Antoni Peralta Garcerá
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