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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA
10 D’OCTUBRE DE 2019 NÚM. 10/2019
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC-AM
Regidors:
Sra. Yolanda Guarinos i Micó del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Ainoa Herrera Sanabria del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de JUNTS
Sr. Daniel Valls i Alsina del grup municipal de JUNTS
Sra. Laura Álvarez i Estapé del grup municipal de JUNTS
Sr. Jordi Bacardit i Martínez del grup municipal de JUNTS
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas del grup municipal de JUNTS
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC-CP
Sra. Emilia Sánchez-Cortés Lorente del grup municipal PSC-CP
Sra. Anna Raymí i Marata del grup municipal de CS
Sr. Carlos Marín Espejo del grup municipal de CS
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal LREC-ECG
A la Roca del Vallès, essent les 20.07 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
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,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la Sessió
Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, amb l’absència excusada del regidor Francisco
Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC-CP, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre
del dia indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Serveis Econòmics
A.1- Aprovació inicial de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2020
A.2- Aprovació de la liquidació de l’any 2018 dels resultats econòmics del conveni de
transport de viatgers per carretera
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Mocions
A.3- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans la Roca del Vallès (Cs) referent a
la falta d’efectius policials al municipi
A.4- Moció presentada pel grup municipal ciutadans la Roca del Vallès (Cs) referent als
serveis de neteja del nostre municipi
A.5- Moció presentada pel grup municipal del PSC en resposta a les amenaces d’Endesa
a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les
famílies vulnerables
A-6 Moció presentada per l’equip de govern per penjar una pancarta amb el lema “som
gent de pau, llibertat presos polítics” a la façana de l’ajuntament
Sr. Fernández.- ... excusar al nostre company, Paco Garcia, que per motius personal no
podrà..., no pot tampoc assistir.
Sr. Alcalde.- D’acord, doncs gràcies, que quedi constància, senyor secretari, de que el
senyor Garcia Lorenzana, no pot assistir per motius personals.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sr. Alcalde.- Ara sí, comencem, com és habitual, amb el minut de silenci per totes les
víctimes de tot tipus de violència, i fem aquest minut de silenci, si us plau.
Gràcies!
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Serveis Econòmics
A.1- Aprovació inicial de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any
2020
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general
de 3 d’octubre de 2019, amb el contingut següent:
Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15
a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
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Atès que l’article 16.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les
ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Atès que quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributaria, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària i l’article 12 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
possibiliten que les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, redactada a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnics-econòmics (en els casos que procedeix) a què es
refereix l’article 25 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es
posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, el cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme el que preveu l’article 24.2 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
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Vista la Memòria de l’Alcaldia-Presidència, l’Informe de la Intervenció municipal i
l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
PRIMER. – APROVAR provisionalment per a l’any 2020 i següents i, en cas de no
presentar-se reclamacions en el termini d’informació pública, definitivament les
modificacions de les següents ordenances fiscals:
Ordenança fiscal número 01
Ordenança fiscal número 02
Ordenança fiscal número 03
Ordenança fiscal número 05
Ordenança fiscal número 06

Ordenança fiscal número 09

Ordenança fiscal número 12

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Reguladora de la Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme.
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici
de l’activitat, els controls periòdics i les revisions
periòdiques.
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus sòlids urbans.

SEGON.- L’acord de l’aprovació inicial de les modificacions de les ordenances fiscals
per a l’any 2020, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un diari de major difusió de la província, als efectes de que els
interessats legítims puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions, per donar
compliment al que s’estableix a l’article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
TERCER.- Exposar al públic en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’acord de
l’aprovació inicial de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2020,
durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Durant el període d’exposició pública de les modificacions de les ordenances fiscals
per a l’any 2020, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes
previstos a l’article 18 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual

4
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
22/01/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

23/01/2020

ALCALDE

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

09316a0e4c41468d9272cae0f6ddcdd3001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 25/11/2019
Estat d'elaboració: Original

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

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
QUART.- Els acords definitius, en matèria de derogació, d’aprovació i de modificació
de les ordenances fiscals per a l’any 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
CINQUÈ.- Les modificacions de les ordenances fiscals entraran en vigor a partir del
dia 1 de gener de 2020 i es mantindran vigents fins la seva modificació o derogació
expressa.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Bé, donem inici a..., de les àrees de dictàmens propostes i mocions
resolutòries. El punt número 1 és l’aprovació inicial de les modificacions de l’ordenança
fiscal de l’any 2020. Doncs té la paraula la Regidora d’Hisenda, la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Bé, com tots sabeu, o si no ho sabeu, us ho
explico, les ordenances fiscal és aquella norma que regula els impostos, les taxes i els
preus públics d’un ajuntament, que són les eines que tenim a l’ajuntament per recaudar
diners que van en el pressupost ordinari en forma d’ingressos. Les ordenances que es
passen a aprovació, que es porten a aprovació avui, són les ordenances que entraran en
vigor el dia 1 de gener de 2020. Aquest any, les ordenances són pràcticament iguals que
les de l’any 2019 amb alguns petits canvis, i si us interessa, per no allargar-nos massa, us
explicaré els canvis que hi ha tant en els impostos, en alguna taxa, i en els preus públics,
no hi ha cap.
Començarem amb l’IBI, que és un dels impostos, l’impost de bens immobles, que els
principals canvis que es produeixin són: El primer, el 3% d’increment del valor cadastral,
que aquest ve determinat per l’Estat, per tant, aquest nosaltres no el podem moure.
Després, el tipus que aplica l’Ajuntament de la Roca del Vallès augmenta un 1%, que és
igual..., no augmenta un 1% respecte a l’import total, sinó que augment un 1% del 0,752,
o sigui, l’any passat es va aplicar un 0,752, i l’1%, per l’any 2020, representarà que és el
tipus 0,759, i en el tipus diferenciat per aquells habitatges d’ús diferent del residencial, a
l’any 2019 era 0,827 i aquest any, amb l’augment de l’1% serà del 0,835, o sigui que
augmentem el 3% que ens ve determinat per l’Estat, i aquest percentatge respecte al tipus
que era d’un 0,759 en l’habitatge, perdó, un 0,752 en l’habitatge residencial i el 0,827 en
el que és d’ús no residencial.
Llavors la llei 7/2019 referent a mesures urgents en matèria d’habitatge de lloguer,
estableix que si un ciutadà posa a llogar un habitatge en renda limitada, d’acord amb la
norma jurídica, se li pot aplicar una bonificació màxima del 95% de l’IBI. Nosaltres,
sabedors de la necessitat d’habitatge social que tenim en el municipi, aplicarem el 95%
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de bonificació en tots aquests habitatges que surtin a lloguer. I hem trobat una norma a
aplicar en aquest cas, perquè en principi, la dificultat que teníem era establir que s’entén
per preu d’habitatge social, llavors, si no teníem aquesta eina, era molt difícil aplicar
aquesta bonificació, perquè evidentment 700€, 800€, que és el preu de mercat, no és un
lloguer social, llavors havíem de tenir uns paràmetres on regir-nos, hem trobat aquesta
norma, per tant aplicarem un 95% de bonificació de l’IBI, que és el màxim que es pot
aplicar a totes aquelles persones que posin a lloguer un habitatge en renda social.
I d’altra banda, es modifica la base imposable a l’IRPF de les famílies nombroses que
puguin, que tinguin dret a una bonificació de l’IBI. Fins ara, aquesta bonificació es va
iniciar a l’any 2012, i des del 2012 no havia patit cap tipus de modificació. Aleshores,
nosaltres el que hem fet ha sigut aplicar l’IPC acumulat des d’aleshores i això suposa un
augment del 4,4%. Llavors, la base, per exemple, en el cas de famílies nombroses de 3
membres, perquè la base imposable canvia en funció del número de membres de les
família nombrosa, si són 3, si són 4 o són 5. Per posar-vos un exemple, la base imposada
de famílies nombroses de 3 membres era fins ara de 37.756€, això vol dir que totes les
famílies nombroses de, amb 3 fills, o amb 2 fills i em sembla que és un discapacitat i no sé
si les monoparentals tenen la mateixa qualificació, però en aquest cas, les famílies
nombroses amb 3 fills que tinguin una renda de 37.756 € o menys, ara pasarà aquesta
renda als 39.417, sabem que no és un increment molt important, però per començar,
entenem que és una diferència substancial que pot ajudar a moltes famílies a poder
gaudir d’aquesta bonificació.
Pel que fa a l’IBI, aquest són els canvis. En quan a impostos tenim també un canvi en
l’impost d’activitats econòmiques aquest no és un canvi econòmic, sinó que es regula
millor, o sigui, les empreses que passen de personal laboral temporal a personal laboral
fix, tenen unes bonificacions a l’IAE, a l’impost d’activitats econòmiques, i en aquest cas
es regula millor la documentació que ha de presentar aquesta empresa per poder gaudir
d’aquesta bonificació, fins ara no estava molt clar, i en aquest cas es regula millor quina
és la documentació.
Pel que fa a altra impost, que és l’impost de vehicles de tracció mecànica, hi ha 3 petites
modificacions o canvis, el primer és que segons una sentència del Tribunal Suprem, cal
excloure de la bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica, a aquelles
persones que la gaudien pel fet de ser pensionistes, que rebien una pensió d’invalidesa o
de classe passiva per part de l’INS, o sigui, aquestes persones estaven equiparades a les
persones amb un grau de discapacitat, i ara el Tribunal Suprem, en una sentència, exclou
aquestes persones de l’exempció de l’impost de vehicles.
A proposta de la regidoria i de l’equip de govern, i en el context de protecció pel medi
ambient o en el context de reducció de les emissions de gasos altament contaminats,
entenem que no ens podem permetre el luxe de bonificar, com fins ara, els vehicles de
més de 25 anys, que no vol dir el vehicles que tenen la qualificació de vehicles antics, eh!
sinó els cotxes vells, que són els que més emissions al medi ambient emeten, des del
punt de vista de protecció del nostre, del planeta, no ens podem permetre de, que els
bonifiquem aquest impost, doncs que tots aquests vehicles, majors de 25 anys, hauran de
pagar l’impost com tota la resta de cotxes. Sí que és cert, que hi ha un tipus de vehicle,
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que són els híbrids, o els que tenen un cicle..., d’aquest, jo no hi entenc gaire d’això,
però..., amb cicle combinat, sí que ara, aquests tenen excepcions, i s’incorpora també en
aquesta ordenança una millor regulació de la classificació d’aquests vehicles, que de
vegades no era prou clara, i en aquest cas, es regula millor la classificació de vehicles
híbrids, que vol dir que tenen algun tipus de.., que funcionen no amb benzina sinó amb
altres mitjans.
Pel que fa a un altre impost, que és l’ICIO, s’actualitza el preu bàsic del mòdul del Col·legi
d’Arquitectes que passa a ser de 4,29 que era al 2019, al 5,04 al 2020, aquest mòdul
bàsic del Col·legi d’Arquitectes, és un mòdul que serveix per calcular preus, és un mòdul
que l’estableix el Col·legi d’Arquitectes, per tant, és una modificació.
Ara passaríem a les taxes, a les modificacions de les taxes, hi ha una modificació a la
taxa d’urbanisme, i aquesta modificació ha estat a petició dels tècnics de territori de
l’Ajuntament, que proposa una regularització de les tarifes pel que fa a la caducitat de la
llicència, a la taxa, de la caducitat de la llicència, de la negació de la llicència. Si un privat,
una persona del municipi, presenta una llicència en l’Ajuntament, si aquesta es denega o
caduca, la taxa, haurà de pagar un 50%, d’acord? Ja està!.
I llavors, pel que fa a la taxa d’escombraries, com tots sabeu, el servei d’escombraries ha
estat històricament deficitari, i sí que és cert, que en els darrers anys, hem anant eixugant
el dèficit i acostar-nos a un equilibri gairebé 0. Com que la taxa d’escombraries no pot ser
mai positiva, és a dir, no pot aportar beneficis, sinó que ha de ser, l’objectiu és 0, hem fet
un càlcul i hem vist que augmentant un 2% la taxa d’escombraries aconseguíem un
benefici de 2000 i pico €, per tant, això no ho podíem assumir, i amb un 1%, un 2% és el
que s’havia augmentat darrera, els darrers anys, amb un 1% tenim un dèficit de 2.500€
aproximadament, i aquest dèficit, sí que el, l’Ajuntament, sí que el pot assumir, per tant,
aquest enguany, la taxa d’escombraries augmentarà només un 1%.
Llavors s’elimina l’exempció pels locals situats en la trama urbana consolidada, de la taxa
de... que ens resultés, i en principi... Ah! No, perdoneu, això és la taxa d’activitats, que tinc
aquí una xuleta, i m’he “equivocao”, m’he equivocat. Llavors pel que fa a la taxa d’activitat,
doncs això, passa com amb la taxa d’urbanisme, que s’hauria de pagar un 50% en el cas
que es denegués aquesta activitat, o que caduques, i llavors s’elimina la exempcions pels
locals situats a la trama urbana consolidada.
Aquestes són les modificacions que portem a aprovació, a part de l’ordenança, de totes
les altres..., de tots els altres impostos, taxes i preus públics. I..., a..., jo fa 3 mesos que
soc Regidora d’Hisenda, fa 3 mesos que estem al govern, en aquest govern, i sí que és
cert, que hi han hagut ciutadans que han expressat una mica el seu neguit amb diferents,
en diferents taxes, impostos i preus públics, en 3 mesos no hem pogut treballar aquestes
ordenances com caldria, i el que sí que em comprometo des de la Regidoria i crec que
des del govern, també, a treballar les ordenances des d’una basant política, entenent les
necessitats que té l’ajuntament, evidentment, de recaudar diners, perquè si no el
pressupost ordinari, no el podríem executar, però també amb..., intentant que les
especificitats d’aquest municipi es poguessin veure reflectides en les ordenances fiscals,
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aquesta és una tasca complicada, perquè qualsevol canvi en un impost, en una taxa o un
preu públic, requereix un estudi econòmic, als serveis econòmics d’aquest ajuntament han
d’estar, han d’haver-hi 7 persones treballant, i actualment només hi han 2, la complexitat
d’un ajuntament és molt gran, per tant, ara, en breu, s’incorporaran 2 persones noves, 2
tècnic d’administració econòmica, podrem liquidar el pressupost del 2018, que no està
liquidat, i un cop fet això, a partir de l’any 2020, jo crec que podrem fer aquesta tasca, que
entenc que és una tasca, que des de..., per part de l’interventor i per part nostre, de
l’equip de govern, és una tasca que et motiva, no?, perquè no estàs treballant el dia a dia,
sinó que estàs treballant amb un any vista, perquè puguem aprovar unes ordenances, que
potser s’ajustin més a algunes necessites que ens han expressat els ciutadans, i que des
de l’any 2020 no hem pogut reflectir-les. Jo adopto aquest compromís davant vostre, en el
Ple, i espero que d’aquí a un any, quan aprovem les noves taxes, els nous impostos i les
noves..., els nous preus públics, us puguem explicar aquest treball que haurem realitzar,
des de l’equip de govern i amb la col·laboració, evidentment, de tots els membres de
l’oposició, els hem convocat amb poc temps per poder-ho treballar, amb el temps que això
requereix, jo els emplaço, doncs que potser, a partir de l’any que ve, a partir de mig any,
del juny o així, poder-ho treballar de manera conjunta. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies!, algun?, sí, vostè, Sr. Martín de la Roca en Comú?
Sr. Martínez.- O Iniciativa, da igual. A ver, como siempre... Empezando por el final, Marta
ha dicho lo que es una realidad, que, en los plenarios, los plenarios más importantes
desde el punto de vista político, es el que estamos haciendo hoy, y el que haremos
posteriormente en noviembre de presupuestos, el que estamos…, que vamos a aprobar
hoy, porque el equipo de gobierno tienen 11, i por tanto tiene mayoría absoluta, i por
tanto, se va a aprobar si o si, lo que establece es la política de ingresos del Ayuntamiento,
la política de ingresos y con esa política de ingresos se debería de elaborar como mínimo,
como bien ha dicho Marta, el presupuesto, el presupuesto ordinario del Ayuntamiento.
Partamos de una realidad, a ver, La Roca desde hace como mínimo, 2 mandatos, 3
mandatos, venimos arrastrando un remanente de tesorería brutal, nos ha permitido ir
rebajando deuda, pero seguimos manteniendo un remanente brutal, eso quiere decir que
si restamos ese remanente, la política de capital circulante, la política de ordenanzas
fiscales, tampoco es tan importante, ¿dónde es importante las ordenanzas fiscales?, es
importante, si ya no tienes una problemática de ingresos, como parece ser, en este
ayuntamiento, en el tema de como intentamos revertir, lo que ha dicho Marta, la parte
dolorosa, la carga al ciudadano, a través de cómo vamos a conseguir rebajar la presión
fiscal en este ayuntamiento. Eso no se hace, ni se ha hecho en los últimos, en las últimas
ordenanzas fiscales que hemos presentado en este ayuntamiento, por tanto, no es una
novedad, son las mismas, lo ha dicho Marta también, son las mismas ordenanzas que la
Diputación de Barcelona, que eran las mismas que se presentaron, hace, hace 1 año, y
así los años anteriores, por tanto, digamos que estas ordenanzas no tienen, no tienen
visión política, es una cuestión técnica, donde como Marta ha desgranado, es lo que
marca el Estado, lo que nos aconseja la Diputación, más un incremento del Ayuntamiento
sobre la base de un 1% en el IBI, lo nos ha dicho Marta, por lo tanto, desde la oposición,
al menos desde la Roca en Comú, que no hemos aportado nada, no hemos aportado
nada, y es la verdad, por mucho que Marta nos convocara, tampoco la podemos criticar,
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tampoco la podemos criticar, mmm, y entonces nos queda una solución, o votar no o
abstenernos. Como estamos a esperas de ese presupuesto maravilloso, que es el primer
presupuesto de un equipo de gobierno nuevo, pues nos vamos a abstener, normalmente
nuestra tradición es votar no, porque siempre hemos dicho que nos gusta que se nos
informe que el dinero que recaudamos cómo se va a invertir, no se ha hecho, como
históricamente no se ha hecho en este Ayuntamiento desde tiempos inmemoriales.
También es el, la primera ordenanza fiscal será el primer presupuesto, debería de ser la
conclusión de un documento, al menos yo no conozco, no digo que no exista, digo que no
lo conozco, que es un plan de actuación municipal, es decir, este gobierno que ha surgido
de las urnas, y que tiene una mayoría súper absoluta, debería de haber sido capaz, yo no
he sido capaz de leerlo por lo menos, de decirnos que se va a hacer o que se pretende
hacer en los próximos 4 años, en las próximas 4 ordenanzas fiscales y 4 presupuestos, es
eso, la política trasladada a los recursos económicos para poderla llevar a cabo, y eso por
ahora, yo, Dani, hablo de mí, y de mi grupo político, no lo sabemos visualizar. Quedamos
a la espera de esta, de ese presupuesto, y la verdad, las ordenanzas, si ves ordenanzas
de otros municipios que han tenido preocupaciones políticas, sobre qué hacer, sobre
eh…, aminorar la presión fiscal a la ciudadanía, pues la verdad te decepciona bastante.
Sr. Alcalde. - Gràcies, ah… Sr. Fernández, vol parlar vostè...
Sr. Fernández.- 2 o 3 apreciacions. Les ordenances fixen els ingressos de pressupostos,
per tant, ja estan donant una pista de per on poden anar els pressupostos perquè en
funció dels increments que generen amb les modificacions d’ingressos a través dels
impostos i taxes, sabent lo captiu que es el pressupost municipal, saps el marge, el marge
que tens, per tant, en aquest, en aquesta proposta doncs el marge, es manté, es manté
molt just, sabent com sabem tots que en alguns àmbits tenim una situació complicada, sí
que es genera, com diu el senyor Martín un romanent de tresoreria, però que després
aquest romanent no es pot aplicar en despesa ordinària, sinó que també..., i per tant,
tenim un problema amb... de com finançar la despesa ordinària, i com adequar algunes
qüestions, com és... són la massa salarial, el salari dels treballadors, diferents
problemàtiques que hi ha. Potser caldrà afrontar, des d’un punt de vista més global, doncs
aquesta situació, per poder fer front, i poder fer una transformació i una modernització de
l’Ajuntament, perquè els ingressos al final, venen d’on venen i no..., en lloc no els regalen.
En tot cas, a mi dos coses, una, el senyor Martín parlava del de l’actuació municipal, jo no
demano tant, però jo no he sabut trobar, potser es que no ho sabut buscar on s’ha de
buscar, que el pacte de govern estigui penjat en el... en algun lloc on s’hagi donat
publicitat al pacte de govern, no ho he sabut trobar. No sé si..., altres pactes de govern sí
que hi ha hagut publicitats, sí que es van publicitar, tant el primer, els dos que va haver en
el passat mandat, sí que es van publicitar, però aquest, jo no he sabut veure’l, no sé si, si
és que, no he sabut buscar-lo, o... no ho sé, eh! Per això dic que, que també estaria bé
perquè, a veure, no es un pam, però sí que fixa, en principi, els elements i criteris, per
tant, estem al mes de setembre, i crec que, si no s’han preocupat de publicar-ho, pues...,
ahí..., ahí..., eh..., potser una poca sensibilitat, però bé, i en tot cas, un, un detall més,
amb el tema de la taxa de residus, que sí que vostè comenta que si pugem un 2% amb la
situació actual tindrem un superàvit de 2000, però es que la situació actual s’ha de
resoldre de forma immediata, i en el moment que la resolguem, tindrem un dèficit molt alt,
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per tant, potser hagués estat bé, aquest..., potser en el primer moment, fer una adequació
pensant no en ho que tenim ara, sinó en el que tindrem, i aquí potser sí que seria el lloc
on jo veig que hi ha un, una qüestió més, més d’això. I després, donat que, el..., aquestes
modificacions doncs, representen més ingressos per l’Ajuntament, saber si, si..., diguemne si s’ha, m..., si hi ha una idea de l’increment monetari que representa aquestes
modificacions, si s’ha fet una valoració del que representaria això cara al pressupost de
l’any que ve.
Sra. Pujol.- Bé, moltes gràcies per les vostres aportacions. Jo..., una mica, Dani, és el
que dèiem, el pressupost ha de ser polític, el que sí que és cert és que el pressupost
ordinari és molt captiu, com ha dit el Carles, perquè tens els ingressos que tens, i les
despeses que tens, també les tens..., són o les mateixes o augmentades, perquè és cert
que hem de licitar un nou contracte de recollida d’escombraries, com un nou contracte de
neteja viaria, i estem segurs que aquests contractes seran diferents en xifra dels que
tenim actualment. Augmentar els ingressos ordinaris passa per augmentar impostos o ser
súper imaginatius. Jo, us he dit, fa 3 mesos que soc Regidora d’Hisenda i estic oberta a
parlar d’aquest tema, que crec que és un tema que, que afecta a tots els ciutadans del
municipi, i que una mica, el pressupost extraordinari sí que és el que donarà llum en el...,
el que és una, la nostra política de govern, d’aquest govern actual, però que els
pressupostos ordinaris, el toc polític potser costa més de, de donar-ho, no? perquè és
molt més..., tu Dani fas aquesta cara, i em vas dir, jo et vaig dir, el dia que ens vam veure,
“Dani, si saps com fer-ho, digues-m’ho”, i diu: “Això és feina teva, que per algú ets la
Regidora”, si o no? Bueno, pues, segurament és la meva feina, però com n’he d’aprendre,
perquè també està bé reconèixer que en 3 mesos és difícil aprendre un tema com aquest,
està bé que els que en sapiguem i els que realment manifestem que estem preocupats pel
benestar del poble, dels ciutadans i pel progrés, que siguem en aquesta, en aquest
plenari, puguem participar de manera activa en l’elaboració de les noves ordenances
fiscals, i possiblement del proper pressupost, no parlo del pressupost 2020, perquè el
pressupost del 2020 l’hem d’aprovar en 3 setmanes i és difícil que puguem trobar-nos
amb sessions de treball suficientment productives i que es puguin reflectir en aquest
pressupost, però sí que em torno a emplaçar, amb el Carles, amb el Grup Municipal
Socialista, amb Ciutadans i amb vosaltres, a que de cara a l’any que ve fem un treball,
fem un exercici i un esforç, perquè en el fons tot això és un treball extra, però que potser
després, el dia que aprovem el pressupost, si més no, l’ordinari, puguem estar tots molt
d’acord amb quin és el contingut del pressupost, jo agrairé sempre les vostres aportacions
perquè tot el que és enriquir, ah, s’agraeix, i també agrairé les vostres crítiques perquè
s’han d’acceptar, és de, és de, jo penso que ens les hem de prendre com una, una crítica
constructiva per millorar al final, una cosa que és de tots. Moltes gràcies i estic a la vostra
disposició, doncs, per treballar aquest tema.
Sr. Fernández.- Una, una pregunta, una pregunta...
Sra. Pujol.- Si, que m’has preguntat sobre si havíem calculat, el, quina, bé, si no recordo
malament, i si no l’Antoni Alonso em corregeixes, em... jo crec que el tema de l’IBI
suposava un 50.000€ més d’ingrés, aproximadament?, 150.000€ més d’ingrés, aquest, el
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3% de l’Estat i l’1% aplicat al... i... mmm... crec que... ja no hi ha cap més, no et puc dir el
que suposarà el cobrament de les, dels imports sobre els vehicles de tracció mecànica
perquè no tinc un cens de vehicles majors de 25 anys del municipi, actualment.
Sr. Alcalde.- Si?, senyor Fernández?...
Sr. Fernández.- Una pregunta, és que també tenia una pregunta per desprès, però ja
aprofito, i va lligada amb això, eh..., fa uns anys, vam aprovar, lligat amb el tema
d’ordenances, i com a suport del tema d’ordenances, una ordenança de tarificació social, i
en tot cas, voldria saber si aquest any l’ordenança com està, si ha sortit ja, si està pendent
de publicar-se, i en quina situació està la..., perquè la..., evidentment no és sobre 2020,
però sí sobre 2019, saber una mica com està aquesta..., perquè hi ha persones que ens
van preguntant, com està, si sortirà abans de final..., quan sortirà, i això, no va dedicat tant
a això, potser va més a un ..., aprofitant, com va lligat a tot el tema d’ordenances i això,
doncs saber una mica com està.
Sra. Moreno.- Anem, anem una mica endarrerits, i si de cas, ho contestarem al proper
Ple.
Sr. Alcalde.- Gràcies, si ningú té... Jo contestant a una pregunta que ens feia el senyor
Carles Fernández, del tema de la escombraries, en aquest cas, eh... el que podem fer
amb una taxa, és com a molt cobrir el cost del servei, segur que si tenim una, un estudi o
quan després parlarem ja no només d’aquest servei, sinó... i en aquest cas, com va amb
taxa, segur que s’haurà de pujar, perquè estem pagant molt poc en respecte a la
necessitat que tindrem de actualitzar, a part, després, també, perquè en darrers, darreres
feines que es van engegar ja fa temps, el que estem veient és que l’import que tenim ara,
no ens permet mantenir, doncs, el servei i el nivell que hem tingut de recollida, ah...,
bàsicament pel, pel que és, ah..., abans eren les taxes d’abocador, que avui en dia són
taxes de les plantes de reciclatge que són més cares, per tant, aquí hi ha un dèficit molt
important, i que, per tant, això ens genera, si o si, haver de fer un increment d’aquesta
taxa. Aquesta taxa es pot incrementar en el moment que pertoqui, ah..., evidentment fent
una modificació, i el que això comporta, eh?, però seria fer-ho en aquell moment,
sabent..., ah..., ostres!, ara jo diria que es, jo diria que es pot, es pot, sí, s’ha d’aprovar
abans del pla. Doncs, probablement hauríem de fer això, però també hauríem de tenir
present que, que el que no podem fer nosaltres sota cap concepte, perquè imaginis que
després aquest, eh, aquest, eh, aquest, aquest concurs que el poguéssim treure l’any
vinent, que ja seria, ah, una, una, una fita espectacular, quedes desert, o no es presentes
ningú, o haguéssim de fer una prorroga forçosa o el que sigui, el que no podríem tenir és
un, una, una, benefici sobre una taxa, perquè és que, és, no és legal, i per tant això és un
problema que, que com a mínim segur que aquell primer any arrossegaríem, i
probablement això al que ens veuríem abocats es a, a fer un increment, com ens va tocar
fer, també amb l’aigua en el seu moment, del primer any que s’afronta un d’allò, de fer-ho
més alt i després fer un escalat, ah, estem en aquestes dues situacions, tampoc podem
pujar, encara que tingui una possible previsió sobre una xifra molt més elevada, doncs,
aquests, aquests números, per això, per això... Sí, sí, si us plau.

11
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
22/01/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

23/01/2020

ALCALDE

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

09316a0e4c41468d9272cae0f6ddcdd3001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 25/11/2019
Estat d'elaboració: Original

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

Sr. Fernández.- A veure, eh..., el problema és que l’any que ve, generarà el dèficit, i o bé,
això s’incorpora en l’elaboració del pressupost, o el pressupost deixarà un dèficit amagat,
lo que, que realment succeirà, és “algo” que cal tenir, cal tenir en compte això, eh? Només
era això. I en tot cas saber, si, ..., només la pregunta que els hi he preguntat de lo del
pacte de govern, si està penjat en algun lloc, per poder-ho veure’l, eh?
Sr. Alcalde.- Disculpin, eh..., no en soc..., bé, jo em creia que estava penjat, de...,
comprovarem...
Sra. Herrera.- Que no està penjat perquè em diuen..., aquesta setmana o la que ve, ja
sortirà a la pàgina web, i podreu disposar del pacte de govern penjat, que a la nova sí que
està, però com no ha sortit encara, no..., no això, però la setmana que ve ja estarà
publicada, o si que...
Sr. Alcalde.- De fet, aprofitant el que diu la regidora de la pàgina web, el problema que
hem tingut és que hem tingut una avaria considerable, en aquesta pàgina, que costava
vora 5.000€ la reparació, i que ens trigaven unes 6 setmanes a fer-ho, i era més o menys
el mateix temps, eh..., que hauria d’haver, ja fa mesos, que hauria d’haver entrat en vigor
la nova pàgina web, i al final, eh, doncs, sortirà abans aquesta nova pàgina web que
repara l’anterior, perquè no tenia cap sentit. No sé si algú més té... Doncs, passaríem a
votació.
Votacions:
Aprovat per 11 vots favorables, manifestades pels regidors els grups municipals d’ERCAM (6), de JUNTS (5) i 5 abstencions, manifestats pels regidors dels grups municipals
dels PSC-CP (2), de CS (2), la LREC (1).
A.2- Aprovació de la liquidació de l’any 2018 dels resultats econòmics del conveni
de transport de viatgers per carretera.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general
de 3 d’octubre de 2019, amb el contingut següent:
ATÈS l’existència Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità,
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Sagalès,
SA., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a
Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès.
ATÈS l’existència de la documentació econòmica, elaborada per la mercantil
Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A08005696, amb els valors econòmics
que resulten de la liquidació de l’any 2018, corresponent als resultats econòmics del
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Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès,
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Sagalès, SA., per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les
Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès.
ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
de data 23 de setembre de 2019, que analitza els aspectes econòmics de la
liquidació de l’any 2018, corresponent als resultats econòmics del Conveni entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament
de La Roca del Vallès i la societat Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del
Vallès i La Roca del Vallès.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- APROVAR la documentació, presentada per la mercantil Empresa
Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A08005696, en relació a la liquidació de l’any
2018, corresponent als resultats econòmics del Conveni entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles,
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la
societat Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per
carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès,
amb el següent resultat econòmic:

- TRANSPORT URBÀ - LA ROCA DEL VALLÈS
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- TRANSPORT URBÀ - TRANSGRAN
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SEGON.- INFORMAR que la documentació aportada per la mercantil Empresa
Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A08005696, en relació a la liquidació de l’any
2018, corresponent als resultats econòmics del Conveni entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles,
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la
societat Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per
carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès,
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ha estat sotmesa a una fiscalització limitada prèvia, per part de la Intervenció
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i no s’han observat indicadors
econòmics, que puguin comportar d’un procediment de requeriment de documentació
complementària.
TERCER.- ADVERTIR, no obstant això, que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, es
reserva el dret a requerir a la mercantil Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número
A08005696, aquella documentació complementària -de conèixer circumstàncies
posteriors-, que facin necessària l’obertura un procediment de fiscalització, tot això,
d’acord amb la normativa vigent.
QUART.- INFORMAR a la mercantil Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número
A08005696, que disposa de quinze (15) dies per ingressar la regularització que
resulta de la liquidació de l’any 2018, corresponent als resultats econòmics del
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès,
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Sagalès, SA., per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les
Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, que s’haurà d’efectuar al compte bancari,
amb número d’IBAN ES03 2100 0316 1602 0000 1819, obert a l’entitat financera
CaixaBank, SA.
CINQUÈ.- ADVERTIR a la mercantil Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número
A08005696, que transcorregut el termini indicat anteriorment, sense que s’hagi
efectuat l’ingrés, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, entendrà que accepta una
compensació voluntària, contra la primera factura conformada, a nom de la mercantil
Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A08005696, per la prestació del
transport públic de l’any 2019.
SISÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord de l’òrgan competent, a la mercantil Empresa
Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A08005696, als efectes escaients.
SETÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a l’Àmbit de Territori i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
VUITÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a la Policia Local de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
NOVÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a la Intervenció municipal i als
Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
Deliberacions:
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Sr. Alcalde.- El punt segon de l’ordre del dia és aprovació de la liquidació de l’any 2018
dels resultats econòmics del conveni del transport integral de viatgers per carretera, té la
paraula la senyora Marta Pujol, Regidora d’Hisenda.
Sra. Pujol.- Bé, eh... Nosaltres, el, el transport de, de persones, si algú ens fa el servei,
ah, bé, estem “conveniats” amb, amb, ...., les ....??? i hi ha un pressupost anual, i aquest,
nosaltres anem pagant factures mensuals d’aquest pressupost, i llavors, quan arriba final
d’any, es fa una liquidació, i si hem pagat menys del que hauríem d’haver pagat, hem de
reposar aquests diners, i si hem pagar més del que hauríem d’haver pagat, és l’empresa
que ens retorna aquests diners. En el, en aquest cas, la liquidació és de l’any 2018, pel
que fa a la línia de transport públic de la Torreta, que és la línia L1, L2 i L3, hi ha un
superàvit a favor nostre de 1.271,08€, això vol dir que ens hauran de fer una transferència
en aquests diners, i pel que fa a la línia de, L5, que és la de entre la Roca i Granollers, hi
ha un superàvit de 29.184,47€, a favor nostre també, per tant, ens hauran de fer una
transferència amb aquest valor, una mica, doncs, ens hem d’estar contents, perquè en
comtes de pagar, ens han de tornar calers, bàsicament, i això sempre ens agrada, una
mica esta és la liquidació, i informar-vos-en.
Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari? Tenen algun... ? Doncs només dir-los que en una
reunió que vam tenir amb l’equip de govern, també, de Granollers, el dimarts, amb el
regidor de Mobilitat de Granollers, també ens indicava que el que ja preveien de, de fa
temps, no? Que era aquesta, aquest augment de, d’increment de, del transport de
passatgers, està arribant a un punt, a un punt força crític, parlàvem de que amb els TransGran es mou, anualment, 1.350.000 aproximadament viatgers, s’havia calcular que en el
supòsit màxim arribaríem al 1.300.000, per tant, ja hem superat aquesta previsió, aquesta
previsió, si no recordo malament, ens van dir que estava prevista pel any 2021, si? 20212022, eh? 2021, i que per tant, ja ens hem, eh..., hem superat tan els viatgers com el
temps en el que estava previst, i que per tant, en el que sí que s’hauria de començar a
pensar és en noves inversions en els trams horaris on el servei va més ple, se’ls hi va
tornar a demandar els problemes que tenim de les connexions amb l’estació de tren, tan
per anar-hi com per tornar, i de la necessitat de que aquesta freqüència de pas també
afecti a les línies d’aquí de la Roca, bàsicament, perquè a la Roca del Vallès tenim 3
nuclis, que hem de donar servei i tan, som els que tenim un tros de carretera, que a
vegades els autobusos és on intenten recuperar el temps perdut en altres espais, i les
velocitats no són, potser, les més adequades, doncs fa un, pues fa un servei, diguem-ne,
bastant, bastant, perillós.
Ah, aprofitant que els hi dic això, també, del transport urbà, ahir ens van trucar del
departament de carreteres, de la Generalitat, i el senyor Fernández això ja ho coneix, eh,
doncs que era un tracte, fet també, a, a l’antic equip de govern, i que ens van donar la
conformitat, quan vostè era alcalde, ens van dir que potser en 3 setmanes comencin les
obres de l’oval de retorn de l’autobús des de, des de l’entrada de Can Colet cap a
Granollers, per tal d’evitar que la gent creui com fa a dia d’avui, la carretera, posant-se en
perill, i en allà hi haurà una entrada, que serà més aviat ovalada perquè l’autobús faci el
gir, faci la parada i retorni cap a Granollers, això, probablement farà perdre, doncs, algun
minut més del que habitualment fèiem, però donarà una seguretat a la població que

17
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
22/01/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

23/01/2020

ALCALDE

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

09316a0e4c41468d9272cae0f6ddcdd3001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 25/11/2019
Estat d'elaboració: Original

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

agafen aquella parada, i això, els hi diem-ne aquí perquè va ser una trucada, ahir, del
Departament de Carreteres, per informar-nos, encara no ens han enviat la documentació
ni res, en els serveis tècnics, però preferim que ho sàpiguen avui, en el plenari, ja que
parlem de transport.
No sé si tenen algun... O sigui, jo crec que és una noticia, creiem tots que és una noticia
excel·lent per per tots els nivells, eh? Tan per la seguretat també de, sobre tot la seguretat
dels vianants i dels veïns d’allà, no? perquè al final, hi ha moments que pot ser perillós tan
per la persona que creua com el que està circulant per allà i no s’espera que en cap
moment, algú li pugui, se li pugui treballar, creuar per allà al mig.
Eh, no sé si tenen algú..., no? Doncs passaríem a votació.
Votacions:
Aprovat per unanimitat.
Mocions
A.3- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans la Roca del Vallès (Cs)
referent a la falta d’efectius policials al municipi
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general
de 3 d’octubre de 2019, amb el contingut següent:
Anna Raymí Marata, Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la
Ciutadania (Cs) en l’Excm. Ajuntament de La Roca del Vallès, en nom i
representació d’aquest, i a l’empara de l’establert en la normativa aplicable, eleva
al Ple de la Corporació per al seu debat i votació la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
És responsabilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès disposar dels suficients
agents de Policia Local per vetllar la seguretat del nostre municipi. Actualment el
nostre municipi hi ha pressupostades 22 places:
- 17 agents
- 3 caporals
- 1 sergent
- 1 inspector.
Però la realitat és que hi ha només 11 agents, dels quals 4 són interins, i no hi ha
inspector. Problema que portem arrossegant durant massa anys. A més a més, hi
ha previst que més agents marxin a altres municipis.
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Però no només tenim 6 agents menys dels pressupostats, sinó que dels 11 agents
actuals, 4 són interins. Segons la sentència del Tribunal Suprem núm. 828/2019
del 14 de juny del 2019, “no resulta ajustat a dret el nomenament d’interins per a la
cobertura de places vacants de policia local”. A La Roca, portem més de 4 anys
amb masses agents amb situació d’interinatge. Aquesta sentència també
recomana “que aquestes II situacions d’interinitat de policies locals s’haurien
d’extingir i quedar sense efectes com més aviat millor, en els termes exposats i
progressivament...” Els interins no poden anar armats ni tampoc tenen la formació
per atendre les diferents necessitats de seguretat que pateix poble.
Aquesta excepcionalitat porta ja massa temps com a norma i necessitem
solucions. Actualment estan publicades 3 places d’agent. Aquesta mesura no
cobreix la necessitat actual.
La mancança d’agents desemboca a la situació de no poder cobrir el mínim de
dues patrulles constantment circulant per les diferents parts del nostre municipi.
Aquest fet dificulta combatre la pujada de robatoris en habitatges que està patint la
Roca en els darrers anys. Cal destacar també que el Roca Village requereix els
serveis de la policia local, tant en tema de seguretat al recinte com accés al
mateix.
Per tant hi ha preocupació per part de Ciutadans La Roca en com l’actual govern
afrontarà aquest problema que portem arrossegant durant diversos anys.
El problema que hi ha a la Roca no només és de cobrir les vacants necessàries, si
no enfortí aquest cos de seguretat i capacitar-lo per cobrir les necessitats actuals
del nostre municipi en tema de seguretat.
L’acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de
la Roca data del 2007, amb puntuals modificacions el 2017. Un acord que té 12
anys no pot representar les necessitats actuals d’aquest col·lectiu. Actualment,
aquesta mancança d’agents es tradueix a una sobre càrrega de treball pels agents
actuals, arribant a una mitja setmanal de més de 40 h.
És per això que es fa necessari la revisió d’aquest acord i ajustà les condicions
d’aquest col·lectiu, per fer la Roca un destí atractiu per policies locals que vulguin
venir i/o quedar-se el nostre municipi i créixer professionalment en ell, donant el
benefici del seu coneixement i experiència als roquerols i roqueroles.
Per tots aquests motius exposats, el grup Municipal de Ciutadans (Cs) a
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, proposem els següents ACORDS:
PRIMER: Revisar l’acord regulador de les condicions de treball de la Policia Local
de la Roca i fer-lo competitiu entre pobles veïns. D’aquesta manera evitar la
constant rotació d’agents, i poder retenir el talent.
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SEGON: Cobrir els actuals llocs d’interí amb places de carrera, dotant el cos de
seguretat amb 17 agents fixes, formats i professionalitzats per poder fer ús de
l’equipament necessari por exercí la seva feina amb totes les seves garanties.
TERCER: Potenciar la formació dels agents amb la seva participació els cursos
gratuïts de la Diputació per la policia local i cursos impartits per ISPC (Institut de
Seguretat Pública de Catalunya).
Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Ja passem en el segon bloc, que és el bloc de mocions, eh..., mocions
presentades pels grups municipals, en aquest cas, la primera, que és del grup municipal
de ciutadans, i és referent a la falta d’efectius policials, doncs té la paraula el grup de
Ciutadans per expressar aquesta, aquesta moció.
Sra. Raymi.- Si, hola, gràcies, bona tarda! Se sent?, sí no? Eh, Bueno..., m’agradaria
començar amb dos mocions en aquest Ple que són, bàsicament, de serveis bàsics com
són la seguretat i la neteja, no? Eh!, començo llegint-la... És la responsabilitat de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès disposar de suficients agents de policia local per vetllar
la seguretat del nostre municipi, actualment al nostre municipi hi ha pressupostades 22
places, 17 agents, 3 caporals, 1 sergent i 1 inspector, però en realitat és que només hi ha
11 agents, sé que han canviat les xifres, potser després ens podeu actualitzar..., des del
moment que vaig escriure la moció, no?, però en el moment que la vaig escriure hi havia
11 agents, dels quals 4 eren interins, i no hi ha inspector, problema que portem
arrossegant durant massa anys, a més i a més, hi ha previst que més agents marxin a
altres municipis. Però no només tenim 6 agents menys dels pressupostats, sinó que dels
11 agents actuals, 4 són interins, segons la sentència del Tribunal Suprem del 2019, del
14 de juny, no resulta ajustat a dret el nomenament d’interins per a la cobertura de places
vacants de policia local. A la Roca portem més de 4 anys amb masses agents en situació
d’interinatge. Aquesta sentència també recomana que aquestes situacions d’interinitat de
policies local s’haurien d’extingir, quedar sense efectes, com a més aviat millor, en els
termes exposats i progressivament. El problema és que els interins no poden anar armats
ni tampoc tenen la formació per atendre les diferents necessitats de seguretat que pateix
el poble. Aquesta excepcional...
Sr. Alcalde.- Senyora Raymi, disculpi, s’està donant... s’està... oi què? Ara no
precisament, però fa un segons s’estava... no, no, no, ... era com si s’estès acoplant una
radio o alguna cosa...
Sra. Raymí.- Tinc el mòbil
Sr. Alcalde.- Ah! Doncs, disculpi’m, eh? Anem...
Sra. Raymí.- No, no passa res.
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Sr. Alcalde.- Perdó, que l’he tallat, però és que...
Sra. Raymí.- No, no, no, tranquil...
Sr. Alcalde.- És que se sentia...
Sra. Raymi.- O si no, com que som pocs, sense micròfon, o es necessita perquè s’ha de
gravar?
Sr. Alcalde.- No, és necessita micròfon perquè ha de quedar gravat, ...
Sra. Raymí.- Vale, vale, vale, ...
Sr. Alcalde.- Disculpi’m, eh?
Sra. Raymí.- No, no, tranq..., gràcies. No sé on m’he quedat, però, penso que era aquí:
Aquesta subsocionalitat porta ja massa temps com a norma i necessitem solucions,
actualment estan publicades 3 places d’agent. Novament no sé si això ha canviat des que
vaig escriure la moció. Aquesta mesura no cobreix la necessitat actual, la mancança
d’agents desemboca a la situació de no poder cobrir el mínim de dues patrulles
constantment circulant per les diferents parts del nostre municipi. Aquest fet, dificulta
combatre la pujada de robatoris...
Em sap greu... Una radio o “algo”...... En habitatges, que està patint la Roca en els darrers
anys. Cal destacar també que la Roca Village requereix els serveis de la Policia Local,
tant en temes de seguretat al recinte, com d’accés al mateix, per tant, hi ha preocupació
per part dels ciutadans de La Roca en com, l’actual govern, afrontarà aquest problema
que portem arrossegant durant diversos anys. El problema que hi ha a la Roca, no només
és de cobrir les vacants necessàries, sinó enfortir aquest cos de seguretat i capacitar-lo
per cobrir les necessitats actuals del nostre municipi en terme de seguretat. L’acord
regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de la Roca, data del
2007, amb puntuals modificacions al 2017, un acord que té 12 anys, no pot representar
les necessitats actuals d’aquest col·lectiu. Actualment, aquesta mancança de gent, se
tradueix en una sobrecàrrega de treball pels agents actuals, arribant a una mitjana
setmanal de més de 40 hores. És per això que es fa necessari la revisió d’aquest acord, i
ajustar les condicions d’aquest col·lectiu, per fer de la Roca un destí més atractiu pels
policies locals que vulguin venir i/o quedar-se al nostre municipi, i créixer professionalment
en ell, durant el benefici seu, coneixement i experiència, roquerols i roqueroles.
Per tant, Grup Ciutadans la Roca, recomana a l’Ajuntament els següents acords:
Primer: Revisar l’acord regulador de les condicions de treball de la Policia de la Roca, i
fer-ho competitiu entre pobles veïns, d’aquesta manera evitar la constant rotació d’agents i
poder retenir el talent.
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Segon: Cobrir els actuals llocs d’interí amb places de carrera, donant al cos de seguretat
amb 17 agents fixes, formats i professionalitzats, per podent fer ús de l’equipament
necessari per exercir la seva feina, amb totes les seves garanties.
Tercer: Potenciar la formació dels agents, amb la seva participació als cursos gratuïts de
la Diputació per la policia, i cursos impartits per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- És, s’acopla en allà, en aquell... Però és que és aquell micròfon el que
acopla... Bueno, doncs, no sé, ... Si, si, s’ha escoltat, suposo que s’haurà gravat, potser
també s’haurà gravat l’altra conversa, llavors sabrem que ens estaven dient... Eh..., de
tota manera, ... exacte, vull dir com..., si algun tros, doncs, per la transcripció no ho
veiéssim, perdó, no ho sentissin be, els hi faríem agafar la moció, que està escrita, i per
tant, com ha sigut una lectura literal, es podria transcriure d’aquí. D’acord? Eh, disculpin
que abans li, li repeteixo que li hagi tallat, però... era perquè sentíem que s’acoplava
alguna cosa. Eh, té la paraula el Regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Daniel Valls.
Sr. Valls.- Bona tarda. Primer de tot els vull agrair la seva preocupació per la seguretat
del poble, és una preocupació totalment compartida amb aquest Govern, i en concret amb
aquest regidor, d’acord? Intentaré respondre a totes les preguntes, el més acuradament
possible, entenc que hi alguna que a part de la resposta, també necessita algun petit
aclariment, i si alguna cosa no queda clara després me la tornen a explicar.
Eh, miri, sí és cert que la Policia Local de la Roca té una plantilla curta, d’acord?, això avui
en dia està passant a moltíssims pobles de l’entorn, sí és cert que té una plantilla amb
policies interins, d’acord? Si vostè ha escoltat una miqueta quines són les intencions
d’aquest Govern al respecte, sap que hi ha un ferm compromís en què això canviï, en què
la interinitat deixi de..., deixi d’existir. Vull fer-li una petita puntualització d’aquesta
setmana, el dia 20 de setembre va sortir una sentència del Tribunal Constitucional, no sé
si la coneix, eh, aquesta sentència, eh, entra en contradirecció amb la que vostès
comenten, del juny, que ens ha portat de corcoll tots aquests mesos, eh, i deixa la
situació més o menys com estava, permetria als municipis turístics també tenir policies
interins, per ho tant, com que aquí som municipi turístic, si la voluntat política fos aquesta,
pues podríem seguir tenint interins, ja li he dit, el..., la voluntat d’aquest Govern, la voluntat
d’aquesta regidoria és deixar enrere aquesta etapa, eh, més professionalitzada la plantilla
de policia local, i aquí jo li voldria dir que hi ha una limitació legal, que és la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat, que marca una taxa de reposició, no permet, eh, com
vostès demanen aquí a la moció, d’avui per demà convocar 17 places, eh, en concret,
Serveis d’Emergències marca que la taxa de reposició és del 115%, de les places que
durant l’any anterior, fixes, han abandonat el cos, això ens deixa en una situació que no,
no es pot treure més de 3 places, aquests 3 mesos que portem al govern, hem posposat
la convocatòria d’aquesta plaça, perquè estàvem buscant per activa i per passiva com
podíem convocar més de 3 places, com podíem fer-ho perquè no fossin 3 sinó que fossin
més, malauradament, ja li dic, eh, les escletxes que deixa la llei de pressupostos són
petites, pel que sembla al, al futur immediat del govern de l’estat no tindrem una llei de
pressupostos nova en una situació curta de temps, per ho tant, de moment, perdó, en un
espai curt de temps traurem aquestes 3 places, això voldrà dir que tindrem 3 policies més
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de carrera, aquí a la Roca, i a partir d’aquí, estem treballant amb els comanaments policial
per fer un pla estratègic per anar augmentat aquesta plantilla amb agents de carrera, cada
vegada que l’oferta pública d’ocupació ens permeti, ens permeti augmentar-les. També,
disculpi, fa esmena a les condicions laborals dels agents de policia local, novament he de
donar-li la raó, segurament no són unes condicions, comparativament parlant amb altres
policies locals, excel·lents, de totes formes, l’obligació d’aquest govern és pensar sempre
en tots els treballadors de l’Ajuntament, per tant, entenem que tots els col·lectius estan
patint d’aquesta situació, estem, estem treballant de una forma molt insistent i molt
intensiva amb, d’elaboració i narració de llocs de treball, que un cop la tinguem obrirà un
escenari nou, un escenari en el que podrem treballar una, una millora de la situació de
condicions laborals dels treballadors d’aquest ajuntament, i com no pot ser de una altra
manera, també serà la de la, la policia local, d’acord?
Eh!, vostè també ha fet esment del tema de, de formació, d’acord? Bé, voldria donar-li
una, una noticia, la setmana que ve, el primer agent de la policia local de la Roca,
començarà a fer un pla de formació a la comissaria de mossos de Granollers, serà una
formació individualitzada, que cada setmana, un agent, individual, que estarà una
setmana fent formació i treball, conjunt, amb l’oficina d’atenció al ciutadà de mossos, per
millorar lo que és la formació a la tramitació d’atestats, diligències, eh, actes
administratives, i ja li dic, tinc la noticia de donar-li que la setmana que ve, el primer, el
primer agent d’aquí, de la plantilla, anirà allà a treballar. Tot això, eh, és el fruit d’una feina
curta, han sigut 3 mesos al cap davant d’aquesta regidoria, conjuntament al capdavant
aquest govern, però han sigut 3 mesos intensos, hem fet molta feina, crec, eh, veig que la
seva preocupació per la seguretat i els robatoris és manifesta, ja li dic que en aquests 3
mesos hem contactat, i ens hem reunit amb totes les associacions de veïns, eh, hem estat
oberts a que ens expliquessin quines eren les problemàtiques concretes de cada nucli, de
cada barri, de cada poble. Ens hem reunit també amb el cap de la comissaria de mossos
de Granollers, posteriorment amb el cap de, amb el cap, i això és cap de la regió policial
metropolitana nord, que és la que ens toca, eh, a no molt tardar, hem de convocar la
Junta Local de Seguretat, que és el següent pas, hem anat des de avall fins amunt. Tots
aquests contactes ens han permès, eh, una relació i una coordinació molt millor, molt més
intensa, molt més estreta, eh, que ens permetrà treballar més bé a nosaltres en el dia a
dia.
També, aquests 3 mesos, ho hauran vist a les xarxes socials, hem implantat un nou servei
de contacta amb la Policia Local, a través de whatsApp, que entenem que facilitarà molt el
contacte ciutadà – cos policial, ara ens enfrontem a, a una nova època de, de robatoris,
eh, això permetrà que la, la ciutadania contacti més ràpidament, realment la, la situació
social d’avui en dia és que cada vegada tendim més a comunicar-nos amb les noves
tecnologies, i la policia no podia ser menys, per tant, anem a facilitar aquesta tasca de
informació, de ... rebren, i poder treballar amb aquest model policial que tan hem defensat,
tan defensem, de basar la nostra feina en l’anàlisi, en l’explotació de dades que ens
permeti ser molt més precisos a l’hora de treballar, també en aquest sentit, i ser molt
conscient de la situació que afrontarem en els propers mesos de, de robatoris. No sé si
n’heu tingut coneixement, hem convocat a 3 xerrades de seguretat, una a la Roca, una a
Santa Agnès, i una altra la Torreta, seran xerrades de seguretat que oferiran consells
robatoris amb força, i estaran fetes per part de mossos d’esquadra, per part de policia
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local, per tant, ja ho veu, insistim, insistim, insistim, en estar preparats, estar ah..., molt,
molt al dia amb aquests temes, i que la lluita sigui més, més eficient en aquest sentit. Bé,
espero haver-li respost les seves preguntes, si hi ha alguna cosa que no li ha quedat clar,
pot acabar de, de dir, tant mateix, ja li dic, li volia puntualitzar això, no?, amb..., als punts
de les mocions, hi han alguns que, bé, per la forma que sembla està escrit no són molt
viables, no podem tenir d’avui per demà, avui som dijous. Pel que fa a les condicions
laborals, ja li dic, jo crec que el compromís del govern ha de ser per tots els treballadors, i
el de la formació, pues ja veu que l’hem entomat de mutu propi, com a govern i com a
regidor en seguretat ciutadana. Gràcies.
Sra. Raymi.- Hola? Ara se sent la radio...
Sr. Alcalde.- Sí, un segon, eh...
Sra. Raymi.- Ay! Perdó!
Sr. Alcalde.- No, no, més que res, és l’ordre de, de primer d’intervenció, i després tornarà
a tenir la paraula. Sr. Fernández?
Sr. Fernández.- Si. ... Jo crec que per als temes de policia, hi ha uns temes en els que ja
no pot anar directament a Ple, o potser val la pena primer canalitzar-los i debatre’ls
juntament, són temes crec que sensibles, i que són els que, el que és important és
generar un consens, i el consens potser es genera més per altres vies que per mocions,
però bé, el cas, que demanar la moció pues està bé, i així hi ha algunes dificultats, ... jo
m’he apuntat algunes, però en tot cas, jo li demanaria al Regidor, que hi ha una cosa que
no he sentit que esmentés, i que crec que també hauria de demanar, saber en quina
situació està, que és el Pla Director de Policia, que es va començar a treballar..., sobre
aquest tema no li he sentit cap esment. No sé si per oblit o perquè està aparcat, i en tot
cas saber, perquè és un treball que es va començar a fer, que estava a punt d’acabar-se, i
que d’aquest treball, teòricament, s’havien d’implementar coses, que algunes podien
ajudar també en aquestes demandes que plantejava, doncs, la representant de
Ciutadans. I també demanar que hi ha una altra element que també pot ajudar, i aquest
no depèn directament de la regidoria de seguretat, sinó que és més el tema de la
valoració de llocs de treball, que no només afecta a la policia, sinó que afecta a tots els
treballadors, per tant, les qüestions salarials s’han d’afrontar de forma global, com
ajuntament no s’han d’afrontar de forma, eh..., diguem-ne sectorial, i per això hi havia
també un treball, i voldria saber, també, com està aquesta tasca, perquè jo crec que les
dues, els dos treballs iniciats en el passat mandat, tant Pla de Director de Policia, com la
valoració de llocs de treball, són 2 elements que poden ajudar a canviar algunes coses, a
part d’altres, de molts altres que segur que també, que també ajudarien, nosaltres en
aquest sentit, i en... el nostre vot serà una abstenció, en aquesta, aquesta moció.
Sr. Alcalde.- Gràcies senyor Fernández. Ara sí, senyora Raymi.
Sra. Raymi.- Bueno, gràcies a, primer Dani, la teva contestació ha sigut molt completa, sí
que, per suposat, i que m’alegra veure que també veus, que el tipus de condicions dels
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policies és un del problemes principals, principalment per retenir aquest talent, i per a
treure’n de nou, en cap moment a la moció menciono quan, simplement dic que es reposi.
Entenc que portes 3 mesos com a ..., aquesta moció no és una crítica, per suposat, al teu
treball, perquè acabes de començar, era més com dius tu, una preocupació de per on
anàvem, no?, en aquests 4 anys, i per suposat..., entenc això, que hi ha un màxim de
places s’ha de convocar, i si vas amb aquesta intenció, que és de reposar-los, jo ja estic
més que contenta, que cada any es convoquin les màximes, no demano que d’avui per
demà, no?
Després sí que he seguit. Hola? ...la radio un altre cop, amb aquest?, aquest no
arriba...Hola? En tema de formació, sí que t’he seguit per les xarxes socials i ho trobo
genial, la veritat, sobre tot la iniciativa de WhatsApp, penso que és una molt bona, i com
dius tu, ara ve una nova onada de robatoris, o sigui que això em sembla perfecte. I una
gran noticia lo de la formació d’aquest agent a Granollers. D’interinatge, sí, aquesta nova
llei diu que es poden mantenir, vull dir que tenen les mateixes condicions, etc. Però sí que
segueix recomanant que es tornin fixes, principalment pel que t’havia dir, perquè si no són
fixes, no poden disposar de tot l’equipament o formació per exercir completament com un
agent de seguretat, no? El que... Això és lo de les places, tal, i després ah, lo que
comentava el Carles, del PSC, sí creiem que, que una moció podria ser una bona opció, i
això de parlar-ho prèviament, pues ja hem tingut la junta informativa, que no es va dir a
res, respecte d’aquesta moció, per part de ningú, o sigui que sí que va haver una junta
prèvia, però no van haver-hi cap debat ni res. I penso que no em deixo res. Però bé, que
gràcies Dani i estem amb tu en aquesta iniciativa que estàs portant.
Sr. Alcalde.- Alguna intervenció més? No, doncs, mani’m? Sí, si us plau.
Sr. Valls.- Val. Ah. Gràcies senyor Fernández. Miri, dir-li que té raó, no hem esmentat el
Pla Director de Policia, eh, també té raó, està a la seva part final, ara com a nou equip de
govern, com a nou Regidor de Seguretat Ciutadana se li ha donat un nou impuls, per
acabar d’arribar fins a la part final. També vostè comentava el tema de la relació de llocs
de treball, ja li dic, s’està treballant en ella, també li puc dir que està en una fase molt
avançada, si em permet, ja que no depèn de cap treballador municipal, i nosaltres, estar
delegada en una empresa externa, eh, permeti’m que sigui caut, i no li doni terminis que
després no en puguin suposar un, un compromís, però ja li dic, estem en la fase final, i jo
crec que en no molt tardar, tindrem bones noticies.
Sra. Pujol.- El compromís de l’empresa, si no recordo malament, és la setmana que ve.
Senyor Secretari que la setmana que ve l’empresa, ... Sí, si. El comp... El compromís de
l’empresa que ens està fent la RLLT és que la setmana que ve ens entregarà un informe.
Sr. Secretari.- Una part de la documentació. ...el que farà l’empresa és enviar-nos un
document
Sra. Pujol.- Moltes gràcies.
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Sr. Valls.- Val, espero haver-li respost les seves preguntes, senyor Fernández, i, ah, les
seves, senyora Raymi, agrair-li, com a oposició que és, aquest suport al govern, crec que
és una tasca responsable, sobre tot en temes tan sensibles com aquest, que afecten a, a
una cosa tan important com és la seguretat de, dels domicilis de la Roca, i ja li dic, no
deixaré d’agrair-li aquest suport, gràcies!
Sr. Alcalde.- Gràcies. Jo per, per, contestar també al senyor Fernández amb això de la
relació de llocs de treball, igual que ens deia el senyor Secretari, eh, vostè ja ho sap, però
altra gent no, vam tenir un problema també amb la pròpia empresa que portava aquesta
valoració dels llocs de treball, ens han proposat nous tècnics, i per tant això va endarrerit,
això tampoc ha de ser excusa, perquè teòricament ells eren un bufet d’advocats prou
important i prou gran per poder fer aquesta feina, se’ls està “apretant” i hem de veure com
actuem si no tenim resposta satisfactòria aquesta setmana vinent, i que no ens podem
allargar, allargar massa, de fet els terminis últims que se’ls ha donat és que tinguin
entrades, a finals d’any, tota la feina d’aquesta relació de llocs de treball. Aquesta relació
de llocs de treball ens portarà també a la realitat de, dels agents de policia i de totes les
treballadores i treballadors públics d’aquest ajuntament, portem un endarreriment de fa
dècades en aquesta valoració de llocs de treball i per tant, ja no només és l’actualització
del que, del que s’ha de cobrar, sinó tota, també, de tota la feina que comporta, diguemne, a l’hora de poder valorar els diferents treballadors públics. Evidentment, tenim un
dèficit amb els agents de policia, i tan de bo puguem anar posant agents, i que siguin
agents de carrera i deixin de ser interins, però també haurem de seguir fent un clam i un
crit, que probablement no haurà d’acabar en aquest plenari, sinó que això haurà d’anar
tant al Parlament de Catalunya com a altres institucions, perquè ens estem fent trampes,
la ciutat de Barcelona no forma a cap agent, ara, des de fa anys el que fan és intentar, eh,
portar-se tots els agents ja formats de les altres policies, ells poden oferir un sou superior,
unes condicions millors, i el que fan és que els agents de carrera, ja formats, comencen a
moure’s, de fet, no havia hagut mai mobilitat del cos de mossos d’esquadra cap a policies
locals, o de la pròpia guàrdia urbana, i ara està passant, perquè el que fem és, intentem
evitar el fer la despesa que això comporta, perquè sí que és cert que la formació la paga
l’Institut de Seguretat Ciutadana, per tant, el departament de l’Interior, però el que no
pensa a vegades la gent és que nosaltres, el sou dels agents de policia que ja porten anys
aquí, li seguim pagant nosaltres, i per tant estem pagant el sou d’un agent, que no és el
del sou mínim que es paga a un agent dels mossos d’esquadra, per exemple, amb una,
amb una formació, sinó que ja li paguem el sou que tenen aquí, això vol dir que
tranquil·lament, ah, ah, perdem 2 agents, 3 agents, els que puguem enviar a l’escola de
policia, i que nosaltres seguim pagant aquests diners, per tant, aquesta és una trampa
que ens fan moltes policies, ara he posat l’Ajuntament de Barcelona, però li podria dir que
policies locals de, molt properes, són policies que històricament han tingut aquest, és un
problema que fins i tot, l’hem parlat també, als Consells d’Alcaldes, eh?, o en reunions de
seguretat ciutadana, per exemple, del propi Vallès, en allà tothom diu que sí, però a l’hora
de la veritat, treuen unes places perquè s’hi apuntin ja agents de carrera, que fa això,
doncs que, aquests altres ajuntaments, que no han de seguir pagant les escoles de
policia, la formació, dels seus agents, tenen més diners per pagar en els policies locals.
Després també tenim una altra cosa que és, algunes policies locals tenen separats els
convenis de la policia amb la resta dels treballadors, en el nostre cas no és així, i tampoc
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creiem que fos una bona mesura perquè estaríem sent molt insolidaris amb la resta dels
companys. Als companys, cadascú els valora d’una manera, em refereixo que hi han
agents de policia que entenen el seu nucli de policies, com a companys, i la resta també,
però en diferents. Però nosaltres, des dels que estem gestionant les administracions
públiques això no ho podem permetre, les bases salarials ja regularan, però nosaltres no
podem acceptar aquesta situació, per tant, en aquest primer punt que vostès parlaven de
la moció, no hi estaríem d’acord, perquè bàsicament estaria també lligat amb que, amb un
punt d’explicació, que vostès ho deien, i no és ben bé així. Segona, vostès, per exemple,
parlen de la mancança d’agents, i que això és tradueix en una sobrecàrrega d’hores, i que
la mitjana setmanal és de 40 hores setmanals, més de 40 hores setmanals. De fet, les 40
hores setmanals és el que té la policia local, sí que en fan més, uns en fan més, d’altres
no, i el que no hem tingut mai, encara que tinguéssim la possibilitat de tenir aquestes
places cobertes, serien les les dues patrulles per torn, perquè tot i que fem els números i
poséssim dues patrulles per torn, vostè sabrà, segur, i si no, jo li explico, que els torns de
la policia són setmana curta, setmana llarga, depèn com es faci, una setmana de
descans, per tant hi ha agent que treballa de dilluns a diumenge, la setmana següent,
potser fa de di, de de, arriben uns altres que fan de divendres, ui, de dilluns a divendres, i
així van lligant les successives setmanes, aquest tipus de quadrants, que de vegades són
quadrant d’una fragmentació, si no tenim aquest número d’agents, no podem mantenir-lo,
y per tant, en aquí ens veiem en aquesta situació. També comentar el tema dels agents
que va a regular a la Roca Village, com sabrà, i sinó jo li explico, tenim un conveni amb la
pròpia Roca Village, que ells fan una aportació anual amb bastants diners, és un conveni
que ells entenen com a molt i molt important, són diners, probablement podrien donar
més, o menys, tenim el que tenim. La realitat és que hi ha unes partides que són pel
manteniment dels vials, una altra pel transport públic, per poder pagar aquests autobusos
que també ens arriben fins allà, després, per entitats, en el seu principi eren culturals, i
comercials o així, però després això es va obrir més el ventall, i segona, i següent per
vehicles policials, de fet, els darrer anys, s’han anant comprant i adquirint material, i això
s’ha de seguir fent, que quan comencem a pensar en les motos que tenim des de fa anys,
doncs, s’haurà de seguir anant fent aquestes inversions que ens ajudin, també a través
d’això, però, aquest mateix conveni està lligat a que els diumenges d’obertura, si ells o
demanes es fa una regulació del trànsit, per tant, no és que destinem hores d’això, sinó
que ja estan “conveniades”, eh?, no és un, no és un, gastar unes hores de la seguretat del
municipi, sinó que és un conveni que es va signar ja fa any i que està amb total, amb total
vigència. El tema dels robatoris, importantíssim l’obertura d’aquest WhatsApp, sobretot pel
que parlaven algun dia, la gent sorda-muda, eh?, bàsicament ens poden avisar de
qualsevol problema, i també, tant en robatoris a vivendes, com pel tema de
maltractament, pot ser una eina molt important, si algú s’ha amagat a l’interior del seu
domicili, si, si jo des de casa meva, m’han intentat entrar, m’he amagat en algun lloc i
envio un WhatsApp, si la policia no tenia aquest servei, no el podia enviar, ara, amb
aquest servei, jo li puc posar, en cas de necessitat, a la patrulla de la policia, que estic a
casa, que tinc una gent dintre, i que no puc parlar, perquè els tinc dintre, per tant això són
uns, unes grans avantatges, eh?, d’aquesta bona iniciativa que s’ha fet, no?
Sr. Valls.- També n’apunto altre, per tal que ara hi ha aquest altaveu, que la gent pot
escoltar-ho, ja ha sortit als mitjans de telecomunicació, però també és una oportunitat molt
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bona per les persones que tinguin algun incident en llocs aïllats. Una persona pel mig del
bosc que està buscant bolet, i li surt un animal i el fa mal, o es pot trencar una cama, és
molt complicat explicar on hi estàs, amb el servei de WhatsApp tu pots enviar una GEO
localització, i la localització és molt fàcil, d’acord?, en aquest cas, també és una gran
ajuda per part de la policia cap a la ciutadania.
Sr. Alcalde.- Gràcies, en el tema de formació, com no pot ser d’una altra manera, estem
d’acord, i de fet s’han anant, s’han anant duent a terme, igual que quan s’ha dotat de
material als agents, ah, estem d’acord també en que hem de demanar ajudar, doncs
també, per exemple, a la Consergeria del, d’Interior, que ha parlat també dels processos
selectius, que això, també ens afluixaria amb molt, a nosaltres, i també els he de dir que
aquest any surten 3 places d’agents de policia, però que no ho són, no teníem 3 places
per cobrir, aprofitant el 115%, eh?, més el sobrant d’una altra plaça, passàvem al 50%
d’una persona, i per tant, hem pogut prioritzar un tercer agent de policia, quan no estava,
no era un canvi directe, no eren les baixes d’un any anterior per aquestes 3 baixes, per
tant, això és prioritzar, també, a la policia per sobre d’altres, d’altres situacions, de fet,
amb tot això que jo els hi, disculpin, amb tot això que jo els he explicat, també amb el que,
amb el que comentava el senyor Carles Fernández, això probablement és més una reunió
amb el Regidor, una reunió política, vostè em diu: És un debat, en el, que això ho podíem
haver debatut, de fet sí, però és el que diem, això, les mocions polítiques que es
presenten en els plenaris, per fer, per fer, per fer aquesta petició pública, doncs també es
poden debatre en el d’això, o es pot portar al debat en el, en el Ple, bàsicament perquè és
molt més ric si el fem en el Ple, perquè si l’hem fet en la comissió informativa, vostè potser
no ens explica tot, nosaltres segur que no li direm tot, i comencem a fer aquestes,
aquestes situacions, no?, eh, bàsicament això, nosaltres no ho, no ho votarem
favorablement, bàsicament pel primer punt, perquè és un punt que també amb el
desenvolupament, i que el desenvolupament, probablement, són a, efectes polítics, de fet,
la responsabilitat del govern, i de l’Ajuntament, sempre és donar a, protecció, serveis, el
que sigui, però la responsabilitat de l’ajuntament en temes policials, de fet, hi ha
ajuntaments que ningú s’atrevirà a fer-ho mai, però la policia no és un servei bàsic dels
ajuntaments com a obligatori de donar, tothom ho donem, igual que donem serveis
socials, eh?, qui té la responsabilitat de donar aquest servei és la policia dels mossos
d’esquadra, el cos de mossos d’esquadra que és la policia integral de Catalunya, ells són
els màxims responsables, i ells són els que haurien de tenir tots els efectius necessaris,
malauradament no és així, ni per part de les policies locals, ni per part del cos de mossos
d’esquadra, per tant, jo els hi diria que això també és una cosa que hauríem de demanar a
altres institucions, i que ens hi trobarem, tant amb el redactat, com en els acords que hi
han, nosaltres no la votarem favorablement, per molt que ja li dic, portem anys treballant
això, coneixem aquesta realitat del que ens passa amb la policia, les policies locals, ja no
només la nostra, que és les diferencies salarials d’això ens, ens trenca. No se si vol dir
alguna cosa més?, sí.
Sra. Raymí.- Sí, com a últim punt, em, no sé, o potser ho he entès malament, o hi ha
contradicció, perquè abans el Dani, que no t’he preguntat, comentaves que sí que veies
que s’havien de millorar les condicions, i fins i tot et volia preguntar quin temps li donaves,
però ara l’Albert comenta que no, que no és la intenció, per tant, no sé si ho he entès
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malament o no sé que ha passat, nosaltres no diem que només es millorin les condicions
de la policia, ara perquè estem fent aquesta moció, però per suposat de tot el col·lectiu,
no estem dient que els altres no, no?, no he dit que d’avui per demà, ni de la quantitat, per
que s’hauria de ser un tema de debatre i de, i de mirar-ho bé, sobre tot per això, per
aquest problema de que la policia està marxant, i la Roca no és un poble atractiu perquè
vingui, a no ser que es millorin les seves condicions laborals. El tema de torns, que m’has
explicat, lo de les dos patrulles, no sé com es fan els torns internament, però l’objectiu
hauria de ser 2 patrulles, lo del Roca Village, simplement per mi és una raó, per la qual
hauríem de tenir més agents, el conveni que tingueu, doncs x, no? però és una raó per la
qual, que si sol·liciten més serveis per part de la policia, és una raó per tenir aquesta
plantilla i no es quedi desprotegida de tenir patrulles al municipi de la Roca si estan fent
serveis en allà, en el Roca Village, més si està dintre del conveni, no? I el tema de la
responsabilitat sobre policia, sí, però la Roca ha decidit tenir policia local, per tant, sí és
responsabilitat fer funcionar aquest cos com és degut, no? Perquè sí que hi ha una policia
local, vull dir, si no hi hagués, estaria d’acord amb tu, podria haver-hi l’opció, però es va
decidir tenir policia, per tant, sí que hi ha responsabilitat per aquest Ajuntament de què
funcioni correctament, i ja està. Gràcies.
Sr. Valls.- Bueno, jo voldria puntualitzar aquest tema de que apuntés una contradicció,
entenc que en cap cas hi ha una contradicció entre nosaltres dos, eh, la moció s’ha
plantejat pel cos de la policia, jo he manifestat que evidentment és un punt a millorar les
condicions laborals, però com estàvem parlant del cos de la policia local, si haguéssim
parlat de qualsevol altra àrea de l’ajuntament, el meu missatge hagués sigut el mateix, per
tant, sí és cert, aquestes condicions s’han de millorar, però jo li he remès, igual que el
senyor Alcalde, de que s’està treballant amb una relació de llocs de treball, de que això
obrirà un escenari nou, obrirà un escenari nou per a tothom, d’acord?, també per a la
policia local, per tant, les condicions s’ha de millorar, sí, però la nostra obligació és
treballar per millorar les de tothom. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Sí, estem tots d’acord, però el que vostès han plantejat i han posat per
escrit, no és això, ni pot donar, si vostè vol l’intenta donar la volta, però vostè el que ha
demanat és les condicions per a la policia local, eh, nosaltres no podem votar una cosa
que sigui un acord de millora només per a la policia local, com això i la resta està lligat a la
valoració de llocs de treball, que també, com vostè sabrà, no es podrà implementar de
manera directa, perquè no depèn de nosaltres sinó de tots els filtres i de totes els
impediments que ens posa la llei de Pressupostos Generals de l’Estat, que no permet
pujar el capítol 1 del personal com nosaltres vulguem, per tant, això no serà una cosa
nostra, o sigui, nosaltres, quan haguem fet la valoració, tindrem el que han de cobrar els
agents, i haurem de pactar amb els treballadors la manera d’arribar-hi, repeteixo, amb tots
els treballadors municipals, i per tant, nosaltres el que defensem és que quan es, hi hagi
la relació de llocs de treball i puguem veure aquesta realitat, podrem saber, nosaltres no
votarem un punt que ho diu així, i ho diu així per escrit, així com algunes altres coses que
té vostè raó, de que posi, a la moció una cosa que no és vigent, bàsicament perquè no és
va votar, no es va debatre en el Ple anterior, que en aquell moment sí que hagués tingut
vigència, al endemà no l’hagués tingut, o sigui, em sembla que al cap de 2 dies no hagués
tingut la vigència, però en aquell moment sí, eh, si no ho recordo malament, eh, ara no, no
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ho dic pas, perquè en aquest sentit, però en l’altra sí, queda clarament escrit, i nosaltres,
només per respecte a tots els treballadors, i no volem faltar a la realitat que coneixem, per
suposat, de tots els agents de policia de la Roca del Vallès, però, eh, els devem, no
només aquests que vostès han marcat aquí, sinó a la resta, casi 100 treballadors
municipals més que també esperen aquesta realitat, per tant, eh, treballarem amb
conjunts, segur que tindrem la valoració de llocs de treball, esperem, a finals, abans de
final d’any i per això, eh, crec que és un debat que enriqueix, però que nosaltres no
podem acceptar en aquesta, en aquest sentit.
Sra. Raymí.- Ah, ah, en, durant la moció ja parlo que la policia està dintre del col·lectiu de
funcionaris, que poso que fa com 10 anys, no me’n recordo exacte, que no s’han modificat
aquestes condicions, entenc que estan dintre dels funcionaris, però és clar, en aquesta
moció, per això he especificat la policia, perquè no venia al cas, altres funcionaris, ja que
estàvem parlant de seguretat, només aquesta matització, però entenc el teu punt de vista,
i gràcies per l’explicació.
Sr. Alcalde.- A vostè, i, cap...?, doncs, passem a votació?
Votacions:
Desestimada per 11 vots en contra, manifestats pels regidors els grups municipals d’ERCAM (6) i de JUNTS (5), 3 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals
del PSC-CP (2) i de LREC (1) i 2 vots a favor, manifestats pels regidors del grup municipal
de CS.
A.4- Moció presentada pel grup municipal ciutadans la Roca del Vallès (Cs) referent
als serveis de neteja del nostre municipi
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general
de 3 d’octubre de 2019, amb el contingut següent:
Anna Raymí Marata, Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la
Ciutadania (Cs) en l’Excm. Ajuntament de La Roca del Vallès, en nom i
representació d’aquest, i a l’empara de l’establert en la normativa aplicable, eleva
al Ple de la Corporació per al seu debat i votació la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El 3 de març de 2011 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la
mercantil URBASER, SA, contracte per a la gestió indirecta i sota la modalitat de
concessió, del servei públic de neteja viària i conservació urbana del municipi de la
Roca del Vallès.
El contracte estableix que tindrà una durada de quatre (4) anys, a comptar des de
la data de signatura d’aquest, i es podrà prorrogar per un (1) any més, fins a un
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màxim de cinc (5) anys. Així mateix, aquest mateix pacte estableix que la pròrroga
s’haurà de sol·licitar de forma expressa per qualsevol de les dues parts, i de
conformitat amb l’altra, amb una antelació mínima de tres mesos a la data de
finalització del termini de vigència. Això no obstant, si la pròrroga fos a instància de
l’Ajuntament, serà obligatòria per a l’empresari, de conformitat amb el que es
preveia a l’article 23.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
Fa 5 anys que s’allarga aquesta pròrroga, termini màxim que determina el pacta.
Per tant, aquest 2020 és necessari fer una nova licitació.
Des de Cs La Roca del Vallès volem expressar la nostra insatisfacció al govern
actual i anterior de no haver fet una nova licitació abans. Des de el 2016 podien
haver creat unes millors condicions de contracta de neteja i poder gaudí d’un millor
servei de neteja pel nostre municipi.
El contracte actual, amb les retallades del 2012, ha demostrat que no és suficient
per a les necessitats actuals de la Roca. Actualment hi ha 5 efectius per fer la
neteja, sense cap màquina, fet que provoca no arribar a complir les necessitats del
nostre municipi en temes de neteja.
Per tots aquests motius exposats i trobant-se ara en l’obligació de crear una nova
licitació, el grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
proposem els següents ACORDS:
PRIMER: Que l’equip de govern ens expliqui quina és la situació actual sobre el
nou contracta i licitació que cal publicà per contractar els serveis de neteja, ja que
el març 2020 s’acaba la pròrroga amb Urbaser.
SEGON: tenir l’informa de l’enginyer municipal amb temps i forma per tal de poder
aportar les nostres valoracions i així arribar a unes condicions de contracta que
siguin el més avantatjoses pel municipi.
TERCER: Estudiar la possibilitat de contractar un inspector de neteja per tal de
controlar que el nostre municipi es netegi de forma correcta, amb la possibilitat
d’un descompte mensual a l’empresa adjudicada en cas de no complí el contracta.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Eh, la següent, eh, la següent moció també està presentada pel Grup
Municipal de Ciutadans i és referent al servei de neteja municipal.
Sra. Raymi.- Sí, aquesta és curteta. És un altre servei bàsic que considerem, bé, que és,
és el de neteja, i començo llegir-la:
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El 3 de març de 2011 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca el Vallès i la
mercantil Urbaser contracte per a la gestió indirecta, i sota la modalitat de concessió del
servei públic de neteja viaria i conservació urbana del municipi de la Roca el Vallès, el
contracte estableix que tindrà una durada de 4 anys a comptar des de la data de signatura
d’aquest, i es podrà prorrogar un any més fins un màxim de 5, fa 5 anys que s’allarga
aquesta pròrroga, termini màxim que termina el pacte, per tant, aquest 2020 és necessari
fer una nova licitació. Des de Ciutadans la Roca del Vallès volem expressar la nostra
insatisfacció al govern actual i anterior de no haver fet una licitació abans, des de 2016
podien haver creat unes millor condicions de contracte de neteja, i poder gaudir d’un millor
servei de neteja del nostre municipi. El contracte actual, amb les retallades de 2012, ha
demostrat que no és suficient per a les necessitats actuals de la Roca, actualment hi ha 5
efectius per fer la neteja, sense cap màquina, fet que provoca no arribar a complir les
necessitats del nostre municipi en temes de neteja, per tots aquests motius exposats, i
trobar-nos, ara, amb l’obligació de crear una nova licitació, el Grup Municipal de
Ciutadans a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, exposem aquests acords:
Primer: Que l’equip de govern ens expliqui quina és la situació actual sobre el nou
contracte i licitació que cal publicar per contractar els serveis de neteja, ja que al març
2020 s’acaba la pròrroga amb Urbaser.
Segon: Tenir l’informe de l’enginyer municipal, amb temps i forma, per tal de poder aportar
les nostres valoracions, i així una, i així a unes condicions de contracte que siguin el més
avantatjoses per al municipi.
I tercer: Estudiar la possibilitat de contractar un inspector de neteja, per tal de controlar
que el nostre municipi es netegi de forma correcta, amb la possibilitat d’un descompte
mensual a l’empresa adjudicada, en cas de no complir el contracte.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun?, algun comentari més sobre aquest punt?, té la paraula el
regidor.
Sr. Bassa.- Gràcies, senyor Alcalde. Eh, també seré ràpid. Estarem d’acord, estarem
d’acord a que el servei de neteja del municipi és deficitari, jo no li diria deficitari, diguem
molt deficitari, i que s’ha de treballar per millorar, no per millorar, sinó per redimensionar i
buscar totes les necessitats possibles. Vostès fan 3 preguntes, 3 acords als que podrem
arribar, i bo, jo els explicaré, o sigui, actualment s’està treballant, s’està treballant en
l’estudi de la licitació, de l’estudi econòmic, de l’estudi de necessitats per dur a terme tota
la licitació del temes del plecs. Arribant amb això, aquest punt, jo els informo, això de tenir
l’informe ara mateix, al no tenir, exacte, no podem fer l’informe, per tant, eh, jo els
emplaço, eh, a que quedem tots els grups, eh, que, bé que com he dit és això, el
contracte està en pròrroga, i s’està treballant en l’estudi de les necessitats, de totes
maneres, és això, els obro una ... a tots els altres i a tots els membres, no només a
vostès, a tots els membres del plenari, els suggerim una reunió perquè el responsable
tècnic ens digui com estan les condicions de l’estudi ... i si, també entre tots, perquè és
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necessitat de tots i creiem, com he dit abans, que tot és una preocupació que tenim,
doncs podem fer les nostres preocupacions, també, de totes maneres, em vaig reunir amb
el, amb el cap, o sigui, amb el responsable dels treballadors, i amb el representant dels
treballadors, i m’ha passat també unes demandes, que es fan, ... que es van posar, a
veure quines es poden complir, i quines no es poden complir perquè fem el servei en les
millor qualitats. I respecte a ... inspector, al inspector, tots els contractes que tenim, dels
que jo sé o que m’han explicat, tots ja tenen un tècnic responsable, tenen uns ... a seguir,
ja es fa el seguiment aquest dels contractes, són els que es dediquen a seguir els
contractes, si es compleixen o no es compleixen.
Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari més?
Sra. Raymí.- Sí, eh, equivocació meva, en la junta d’informació vam canvia lo d’informe
per reunió, el que passa és que he llegit la moció aquella, que tens raó, vull dir que amb
reunió estem més que contents, i gràcies per exposar pues sí, que el contracte és
deficient, vull dir, tenim el mateix punt de vista, gràcies per invitar-nos a aportar les
nostres idees, ho agraïm, i per suposat, agafem aquesta invitació. I sobre el tema
d’inspector, sí, sí que està bé que hi hagi una persona de seguiment al contracte,
l’inspector és més com ho veiem nosaltres, al menys que ha funcionat en altres municipis,
és per exemple, si la hora, les hores que es van a fer les neteges són les adequades o no,
si es necessita més gent, depèn amb els metres quadrats que cada treballador pot arribar
a fer, si per exemple és millor una màquina o una altra, depèn del temps climatològic, etc.,
no?, veient com és una persona en el treball, vull dir, físicament en allà, més que una
persona que estigui llegint exactament que es compleix, per això ho dèiem de proposar
aquest inspector. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, no sé si algú té algun comentari. Si?, el senyor Fernández?
Sr. Fernández.- En tot cas, voldria demana’ls-hi quina serà el seu posicionament de vot
davant d’aquesta moció, perquè sembla que podria ser aprovada, no sé si vostès estan
disposats a votar-la favorablement o no ... això perquè una mica recollia, i en el sentit, de
que si és que no pel tema de l’inspector, potser es podria trobar una transacció i poder fer
que aquesta moció es pogués aprovar, com no han manifestat el seu, la seva posició de
vot, jo els hi demano per saber abans de, abans d’anar a la votació, saber quina...
Sr. Alcalde.- D’acord, no, no, jo anava a explicar, però té tota, no, no, té tota la raó vostè.
Miri, en aquesta moció hi ha diferents coses, a la comissió informativa es va parlar, però
no es va dir, no es va dictaminar modificar la moció.
Si? Doncs en transcriure-la no. No ,no, no, vostè i tothom.
Perquè a l’escriure es va posar tenir l’informe de l’enginyer, o sigui no es va modificar el
que havíem parlat en la comissió informativa. De fet, el que nosaltres tenim, a més és que
tenim l’enginyer municipal que, a més, el coneixem tots, que és una persona, eh, que
coneix molt bé el servei, i que el que ara ens haurà de valorar és el que ens costarà tant el
poder recuperar la màquina, o les màquines que siguin necessàries per donar aquest
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servei, també, eh, caldrà, eh, estudiar la quantitat de metres, que probablement seran uns
kilòmetres, de més que aquest servei respecte a quan va entrar en vigor. També haurà de
valorar, doncs, les situacions laborals que estava dient el regidor, perquè com ha dir el
regidor Bassa, els treballadors també tenen unes peticions, que al final, això també, si
nosaltres les podem assumir són diners perquè al final puguem reportar a una empresa
que vulgui venir a aquesta licitació al final, hi haurem de posar bastants diners més dels
que tenim, també hem de ser capaços de trobar els diners, eh?, i el que deia abans el
senyor Martin, de gestionar com ho fem, de fet, una de les coses que ens permetrà la
possibilitat aquesta, és haver pogut liquidar el pavelló fa un parell d’anys, i tenir diners per
poder posar en alguns contractes d’aquests que estan sortint, i que abans es quedaven
deserts, perquè ningú es presentava, i que ara, quan els hem posat, hem pogut posar
bastant més recursos, això també des de la regidoria s’haurà de fer l’estudi econòmic –
financer, d’aquest servei, no serà senzill, perquè bàsicament moltes vegades ens diuen:
“està tot inventat”, sí, però no trobarem gaires municipis que tinguin la mateixa casuística
que nosaltres: 38,5 km2, 3 nuclis disseminats, boscos, polígons industrials, tot això no és
senzill, i per tant, això s’ha de valorar. De fet, aquesta petició fa molt, molt de temps que el
tècnic municipal la té sobre la taula, però coneixem, també, la quantitat de feina que hi ha,
eh, se li està donant un marge de temps, perquè a més s’ho mereix, perquè sabem que
està fent feina d’aquest tipus, quan pot. Per tant, agafar un compromís de quan serà, és
que no sabem ni si fins i tot hauríem d’arribar a la prorrogar forçosa, que no és la voluntat,
ja li dic, que no és la voluntat, però nosaltres ara, com a plenari, aprovem, que no està en
aquest punt, eh?, que abans de final d’any hi haurà un Ple per licitar, i demà, aquest
tècnic potser ens diu que es impossible de fer-ho, perquè eh, perquè no, no hi ha la
possibilitat de fer-ho en aquest temps, per tant, eh, com vostès saben, eh, això ens ho
podrà explicar, perdó, com vostès sabran, això ens ho podrà explicar aquest tècnic, amb
qui, evidentment, el Regidor ja ha parlat, i per això ell volia, ha explicat bé que ens
proposava tenir una, una reunió entre tots nosaltres per tal de poder eh, per tal de poder,
eh, per tal de poder valorar això. En aquí, vostès també ens posaven doncs, eh, estudiar
la possibilitat, no? i després ens deien, una possibilitat d’un descompte mensual de
l’empresa, per desgracia, aquestes coses, aquestes clàusules no són possibles així, aquí,
en aquest tipus de contracte, són penalitzacions i s’han de demostrar, i una vegada
demostrades, s’ha de fer un tràmit administratiu que acabi comportant, si s’escau, en
deixar de pagar un servei o quina quantitat es pot posar, però no hi ha cap d’aquests
contractes que pugui dir que deixarem de pagar una cosa a la que en comprometrem, per
molt que algú deixi de fer la feina, perquè l’Administració Pública, i els contractes amb
l’Administració Pública són tan garantistes que ens passen aquestes desgràcies. Que si
sabéssim que algú està incomplint, a sobre, encara ens genera, administrativament, un
problema molt gros. Però no és així de fàcil, per tant, eh, si canviéssim el tema d’aquest
punt, que seria el de , en comptes d’un informe, que ja hauria de sortir, el tema de la
reunió, eh, el tema de que els expliquem, és això, entenc que és això que els estem
explicant, i que si fem la reunió, doncs els hi tornarem a explicar o els ampliarem, i el tema
d’estudiar la possibilitat de contractar un nou inspector, això funciona de dues maneres, si
la contractació de l’inspector és per part del propi plec de clàusules, hem de veure com es
fa, i hauríem de veure si nosaltres, a través d’un plec de clàusules podrem contractar un
inspector, que no sigui de l’empresa, evidentment, perquè si és de l’empresa, hem begut
oli, si ho seguim fent nosaltres amb els nostres tècnics que ja fan un seguiment d’aquest,
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de que les neteges s’estan fent bé i tot, doncs, probablement, eh, seguirem tenint-lo, i
bàsicament, com un tema de neteja viaria, les queixes ho diuen tot, i et diuen si s’ha
passat per un cantó o no, i per altra, per altra banda, encara que volguéssim, no tindríem
la possibilitat de contractar un inspector, perquè, com bé deu saber, l’oferta pública
d’ocupació, que és d’això que parlàvem abans, de que aquest any traurem les 3 places
d’agents de policia, i no podrem treure més, és perquè no ens permet la llei, la llei
d’acompanyament dels pressupostos generals de l’Estat, no ens hi permet, encara que
puguem, ho tinguem dotades algunes places, les puguem, les puguem eh, eh, ocupar,
bàsicament, perquè els ajuntaments de Catalunya i d’Espanya, el que fem és compensar
el dèficit de l’Estat espanyol, de les Comunitats Autònomes, que no fan els seus deures,
llavors aconsegueixen que amb les restriccions que ens hi posen en els ajuntaments,
tinguem superàvit, aquest superàvits fa vergonya tenir-los, i que no te’ls pots gasta, i que
faci vergonya no poder agafar i contractar treballadors públics, que els tenim
pressupostats, que moltes places que ja les tenim pressupostades, i que això voldria dir
donar un millor servei als nostres veïns i veïnes, perquè tots aquests agents de policia que
parlaven, estan totes dotades, aquestes places estan totes plenes de diners per si s’ha de
fer, però en canvi, el que interessa més és que l’Estat presenti uns números a Espanya, a
Europa pugui presentar uns números i dir que el dèficit públic s’està, s’està fent una. I això
és un problema, això és un problema que les administracions tenim, ja li dic, ja
m’agradaria a mi poder-ho treure demà mateix, totes aquestes places, però legalment no
podem, tant de bo algú s’atrevís, i fos valent, i deixes amb al llei d’acompanyament de
pressupostos generals de l’Estat.
Ara, ara podrà parlar vostè, no hi ha cap problema. Sí, però és ho que li dic, no, però és
que va tot en conjunt, igual que nosaltres voldríem tenir un inspector al carrer, però que no
podríem treure aquesta plaça, perquè nosaltres, primera, la creació de places comporta
una cosa, i segona, has de poder demostrar per a que la vols, i a canvi de que. Torno, si
nosaltres aquest any, se’ns han anat 4 persones, l’any vinent podrem portar quatre
persona més. Si han sigut 4 policies, podrem sumar el 15% de cada un, i ens sortirà,
poder portar, un segon agent de policia més, però això, això és, ja li dic, és l’oferta pública
d’ocupació, és el que ens permet fer aquestes coses. És el mateix, és la policies, és la
brigada, o és el que sigui.
No, no, jo el convido a que quan vulgui, en parlem. Perquè, perquè és això, i per tant,
nosaltres, encara que volguéssim aquest punt tampoc el podríem aprovar, perquè no, això
no ho compliríem, perquè li he de dir la veritat, això sí que li dic clarament, si demà
tinguéssim la possibilitat d’una persona més hi han altres temes, hi han altres necessitats,
podríem ser més policies, podria ser tenir un tècnic de medi ambient, com som un dels
pobles amb, amb més territori forestal, agrícola, i tot, i no tenim tècnic de medi ambient, i
al final hem de triar, eh?, entre el tècnic de medi ambient o un policia més, entre el, el,
el...Per tant, aquest punt nosaltres no el podríem acceptar, per això, contestant al senyor
Carles Fernández, si aquest punt el retirem, i l’altre ja queda modificat, com s’havia
modificat en la, en la, això, llavors votaríem favorablement...
Sra. Raymí.- Puc parlar?
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Sr. Alcalde.- Sí, i tant!
Sra. Raymí.- Perdó! No, vull dir, el tercer, entenc perfectament el teu punt de vista i era
bàsicament la meva intenció, estudiar la possibilitat, vull dir que sí que seria bo parlar-ne, i
com m’estàs dient tots els arguments que m’has donar, sé la teva posició, no era de
contractar un, un inspector, sinó que estudiar la possibilitat, vull dir, que si aquest és el
punt que et preocupa, vull dir, es pot estudiar no et compromet a que es contracti, no?,
vull dir, si al final es decideix que al final ho que diem, tenim majoria, decidim que no se
contracti un inspector, doncs no es contracta, no?, no hi ha més. Gràcies.
Sr. Fernández.- Jo en tot cas l’únic que buscava era si havia la possibilitat de que fessin
una transacció.
Sr. Alcalde.- Jo, jo per això he dit que si en aquest cas...
Sr. Fernández.- Sí, per part nostre sí, si ells accepten, si ells accepten aquestes dues
coses, nosaltres
Sr. Alcalde.- El segon punt com hauria d’estar, el primer punt és una explicació, que, que
donarem
Sr. Fernández.- No, no, a veure
Sr. Alcalde.- I que l’altre, repeteixo, eh?, en aquest sentit, en el que no. Primera, sabem
que li, que això no ho compliríem ara mateix, i segona el tema de, de, de posar per escrit
en un acord, que és un acord de Ple, eh?, que després imposarem, eh, descomptes a, si
l’empresa no d’això, això no ho podem acceptar, no podem votar-hi favorablement, perquè
estaríem votant contra una cosa que sabem que no és possible, tant de bo, eh?, fos
possible, i un, algú que, que no ho compleix, directament, li poguessis descomptar de, del
que paguem, eh?, però sabem que no és possible, i per tant aquesta possibilitat, eh, ho
hem, ho hem de dir.
Sr. Fernández.- O sigui, per part nostre, era veure la possibilitat, si havia aquesta
transacció, nosaltres, si hi és, doncs encantats, i podrem aprovar-lo tots favorablement,
eh?, i per tant, en el nostra cas no, no hi ha problema, és a dir, sabíem que la segona sí
que estava ja, amb la transcripció, ja estava aclarit, i sobre el tercer punt, doncs si al final
troben vostès una transacció, nosaltres votarem que sí, igual que tothom.
Sra. Raymi.- Sí, ara, m’estava aconsellant el Dani, moltes gràcies, de, de si la última part
és la que et preocupa, perquè saps que no es pot fer, pues en lloc de dir, es detalli de
forma correcte amb la possibilitat d’una penalització, exacte, que estigui en el contracte,
però novament, si la intenció és no contractar-lo, pues al final són terminologia, a mi, a
nosaltres el que ens interessa és estudiar aquest contracte, i fer una feina conjunta, no, no
estem, que necessitem un inspector, era un suggeriment. No ens volem enfocar purament
en aquest punt, ni molt menys, si em dius que no es pot fer, no es pot fer, vull dir, et
comprarem, i, i ja està, per poder fer aquests canvis, no hi ha problema.
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Sr. Alcalde.- D’acord, llavors entenc que la deixem amb la possibilitat, és igual, amb la
possibilitat, és una paraula que nosaltres, potser sabem que no podrem, però és igual, és
una possibilitat, per tant no hi ha problema. El tema d’un descompte mensual, no, en aquí
n’hauríem de posar, no, que s’aplicarien les sancions que el propi contracte ja valoraria, ja
hauria tingut, eh, doncs, senyor Secretari, en el punt tercer, ens hem entès?
Sr. Bassa.- Segur que sí.
Sr. Secretari.- Perdó, agrairia als senyors regidors que em dictessin quina és la proposta
que es vol votar, concretament, literalment, perquè després no hi hagi confusions.
Sr. Alcalde.- Doncs continuaria tot a la, el tercer punt, que és estudiar la possibilitat de
contractar un inspector de neteja per tal de controlar, eh, que el nostre municipi es neteja
de forma correcta, llavors, eh, aquí, hauríem de fer, doncs que l’empresa adjudicatària, en
cas de no complir el contracte, o el proposat, o el proposat en aquest, en aquest propi
contracte, tindrà les penalitzacions que el propi, que la pròpia licitació hagi previst. Li
sembla?
No, no perquè hem de posar que ja les preveuen, o sigui que són les que preveuen. I la,
sí, sí, i la, el segon punt, que és el que hi hauria haver vingut modificat, però que no ha
vingut modificat, és el que ha de posar, en comptes de tenir l’informe de l’enginyer
municipal, eh?, hauríem de posar que es tindrà una reunió amb l’enginyer municipal, eh?,
o responsable del servei, eh?, eh, per tal de poder portar les valoracions, les nostres
valoracions, i així arribar a unes condicions de contracte que siguin més avantatjoses pel
municipi, doncs ja em sembla bé, perquè a més aquí, ja ens diuen que ens faran unes
aportacions que seran més avantatjoses, per tant no podem estar més...
Sr. Alcalde.- Sí, sí, sencer.
Sr. Secretari.- Sí. Per entendre’ns, el segon punt diria, tenir una reunió amb l’enginyer
municipal?
...En temps i ... per tal de poder portar les nostres valoracions, i així arribar a unes
condicions de contracte que siguin més avantatjoses pel municipi. El punt tercer, estudiar
la possibilitat de contractar un inspector de neteja per tal de comprovar que el nostre
municipi es neteja de forma correcta, ... de forma que si l’empresa adjudicatària, amb la
possibilitat que l’empresa adjudicatària ... el contracte, tingui les ... que prevegi el mateix
contracte...
Sr. Alcalde. – Sí. D’acord. Doncs llavors, una vegada, esmenada així, si estan d’acord,
votaríem l’esmena, no?, hem de votar, senyor Secretari? Val, doncs passaríem a votar
l’esmena, que seria aquest modificat, i després passaríem a votar la moció.
Votació de l’esmena:
Aprovada per unanimitat
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Votació de la moció:
Aprovada per unanimitat.
Un cop esmenada, la moció és la següent:
Anna Raymí Marata, Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la
Ciutadania (Cs) en l’Excm. Ajuntament de La Roca del Vallès, en nom i
representació d’aquest, i a l’empara de l’establert en la normativa aplicable, eleva
al Ple de la Corporació per al seu debat i votació la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El 3 de març de 2011 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la
mercantil URBASER, SA, contracte per a la gestió indirecta i sota la modalitat de
concessió, del servei públic de neteja viària i conservació urbana del municipi de la
Roca del Vallès.
El contracte estableix que tindrà una durada de quatre (4) anys, a comptar des de
la data de signatura d’aquest, i es podrà prorrogar per un (1) any més, fins a un
màxim de cinc (5) anys. Així mateix, aquest mateix pacte estableix que la pròrroga
s’haurà de sol·licitar de forma expressa per qualsevol de les dues parts, i de
conformitat amb l’altra, amb una antelació mínima de tres mesos a la data de
finalització del termini de vigència. Això no obstant, si la pròrroga fos a instància de
l’Ajuntament, serà obligatòria per a l’empresari, de conformitat amb el que es
preveia a l’article 23.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
Fa 5 anys que s’allarga aquesta pròrroga, termini màxim que determina el pacta.
Per tant, aquest 2020 és necessari fer una nova licitació.
Des de Cs La Roca del Vallès volem expressar la nostra insatisfacció al govern
actual i anterior de no haver fet una nova licitació abans. Des de el 2016 podien
haver creat unes millors condicions de contracta de neteja i poder gaudí d’un millor
servei de neteja pel nostre municipi.
El contracte actual, amb les retallades del 2012, ha demostrat que no és suficient
per a les necessitats actuals de la Roca. Actualment hi ha 5 efectius per fer la
neteja, sense cap màquina, fet que provoca no arribar a complir les necessitats del
nostre municipi en temes de neteja.
Per tots aquests motius exposats i trobant-se ara en l’obligació de crear una nova
licitació, el grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
proposem els següents ACORDS:
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PRIMER: Que l’equip de govern ens expliqui quina és la situació actual sobre el
nou contracta i licitació que cal publicà per contractar els serveis de neteja, ja que
el març 2020 s’acaba la pròrroga amb Urbaser.
SEGON: Reunió amb l’enginyer municipal amb temps i forma per tal de poder
aportar les nostres valoracions i així arribar a unes condicions de contracta que
siguin el més avantatjoses pel municipi.
TERCER: Estudiar la possibilitat de contractar un inspector de neteja per tal de
controlar que el nostre municipi es netegi de forma correcta, amb la possibilitat que
en cas que l’empresa adjudicatària no compleixi el contracte, tingui les penalitats
que aquest prevegi.
A.5- Moció presentada pel grup municipal del PSC en resposta a les amenaces
d’Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures
energètiques de les famílies vulnerables
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general
de 3 d’octubre de 2019, amb el contingut següent:
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la
població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat
o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la
salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures
de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una
llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...).
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua-Institut Català d'Avaluació de
Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a
Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones).
Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir
l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es
manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda, un
8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el
que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de
subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social
que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els
darrers anys.
A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per
unanimitat al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es
poden efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial.
Aquesta Llei estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els
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acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable,
de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes
molt notables en el cost dels consums mínims.
La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol
d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona van presentar un model de conveni per oferir a les empreses
subministradores. La proposta de conveni contemplava que les empreses cobririen,
com a mínim, el 50% de la despesa que genera la pobresa energètica incloent els
costos associats a la informació, l’atenció directa i la formació de les persones en risc
d’exclusió residencial. Cap empresa subministradora important va voler, ni tan sols,
debatre la proposta.
La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les
persones vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis
els que hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en
risc d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens
Locals han realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les empreses
subministradores, que han evitat els talls de consum d’acord amb el principi de
precaució, però no s’ha resolt el tema del deute de les famílies per manca d’una
reglamentació de la Llei 24/2015, i per la manca d’acord en la signatura de convenis
amb les empreses subministradores.
En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6 d’octubre,
pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de
protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la seva modificació de
l’any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de consumidors a protegir: el
consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la factura; el consumidor
vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc d’exclusió social que té el 100%
de descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials (autonòmics o locals) han
d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, els consumidors en risc d’exclusió
social.
En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en
situació de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una
carta d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què
s’amenaça amb tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no
s’efectua el pagament. La carta d’ENDESA no solament reclama als Ens Locals el 50%
del cost de les factures dels consumidors en risc d’exclusió social que tenen aquest
reconeixement en el marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen que els
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ajuntaments es facin càrrec del 50% del deute dels consumidors vulnerables que no
disposen de Bo Social. ENDESA declara que el deute de les famílies vulnerables a
Catalunya és de 21.0000.000€ (corresponent a 25.000 llars) i reclama el 50%
(10.500.000€) als municipis.
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona va convocar als alcaldes i
alcaldesses de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres 4
de setembre, amb la voluntat de treballar en una resposta coordinada.
En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una
reunió convocada per la Generalitat de Catalunya, en la qual van assistir les entitats
municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals, on principalment es va acordar:
donar una resposta institucional unitària a ENDESA, amb una carta conjunta; crear una
taula tècnica i jurídica per a elaborar una proposta de conveni que concreti la forma de
gestionar aquest deute, i negociar amb ENDESA en base a la llei 24/2015 com a marc
de referència.
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant
l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada
de la carta (pel període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va
enviar), la sobrecàrrega en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes
reclamacions, i la falta d’un marc de referència clar.
Com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de Barcelona,
cap normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute de
les famílies en situació de vulnerabilitat.
Per això, el Grup Municipal Socialista presentem els acords següents per a la seva
aprovació en aquest Ple:
1. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA
d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones
endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació
amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una
il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.
2. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la
problemàtica de la pobresa energètica.
3. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració d’un
conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en el futur
les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les
institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència.
4. Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball entre
totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de
desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les
famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en situació
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de vulnerabilitat és objecte d’un tall de subministraments, en aplicació de la Llei
24/2015.
5. Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels drets
de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal i
com marca la llei.
6. Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions locals
hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables.
7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les associacions
veïnals i entitats socials que lluiten contra la pobresa energètica al nostre municipi.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Molt bé, la propera moció és la presentada pel grup municipal de, del PSC,
eh, té la paraula el senyor Fernández.
Sr. Fernández.- Sí. Bé. No sé si és molt conegut pel conjunt de la ciutadania, però sí pels
grups municipals, fa unes setmanes, eh, ... Endesa va fer un requeriment als ajuntaments
perquè es fessin càrrec del pagament dels, diríem d’aquelles persones que es trobaven
en situació de pobresa energètica i que no feien front al pagament d’aquesta, d’aquestes
factures d’Endesa, i va reclamar als ajuntaments que es fessin càrrec d’aquest pagament i
amenaçava amb el tall de subministrament si això no es produïa. Hi ha hagut varies
reunions, a nivell, a nivell català, a nivell, tant promogudes des de la Diputació com algú
algun ajuntament, també ha promogut alguna reunió i, eh, nosaltres el que proposem és
un seguit d’acords, que en tot cas llegiré els acords, eh?, per no:
Primer, demanar com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’Endesa,
efectuar talls de subministrament a partir de l’1 d’octubre a les persones, eh?, això s’havia
d’haver aprovat en el darrer Ple, però no es va poder aprovar, i ara clar, a partir de l’1
d’octubre, no té massa sentit perquè estem ja a dia 10, però seria a partir del dia 1 de
novembre, eh?, i en modificar-ho a l’1 de novembre o immediata, de forma immediata,
eh?, a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una
negociació, amb un clima de cooperació - diàleg i perquè aquesta amenaça consisteix una
il·legalitat d’acord amb la llei 24/2015, crear una acció conjunta institucional per donar una
resposta coordinada a la problemàtica de pobresa energètica, instar a la Generalitat de
Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració d’un conveni que permeti regular la
gestió del deute històric i del que generin, en el futur, les famílies en situació de vulneració
social, amb el consens de totes les institucions catalanes, i amb la llei 24/2015 com a
marc de referència, instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai de treball
estable, i entre totes les institucions catalanes per elaborar un protocol i reglament de
desplegament de la llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute general per les famílies
en situació de vulnerabilitat social, i per garantir que cap ciutadà en situació de
vulnerabilitat es objecte de un tall de subministrament amb l’aplicació de la mateixa llei
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24/2015. Exigir a Endesa que assumeixi la responsabilitat en relació a la garantia dels
drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social de subministrament elèctric, tal
com a marca la llei, garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat, ni les
administracions locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les
famílies vulnerables, i donar trasllat d’aquests acords al govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, les Diputacions Provincials Catalanes, Federació de Municipis
de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, a l’Aliança para, contra la Pobresa
Energètica, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, i les Associacions Veïnals, i
Entitats Socials, que lluiten contra la pobresa energètica al nostre municipi. Aquest és el
plantejament, el que busca és defensar aquestes famílies vulnerables i també defensar
als ajuntaments que al final som l’última administració que està, que està al davant, i som
els que acabem rebent els, els cops d’aquestes empreses que es veuen més capaces
d’enfrontar-se, una amb ajuntaments, que no enfrontar-se amb administracions més
grans, com poden ser La Generalitat o l’Estat.
Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari per part d’algú?
Sra. Raymí.- Sí, nosaltres el volíem dir que crec que és fonamental un conveni entre
administracions públiques i Endesa, per sufragar aquest deute actual i futur, i en aquest
conveni ha de quedar ben clar els percentatges que s’encarrega cadascú. Aquesta
situació, però, no té perquè ser excusa per les administracions d’evadir responsabilitats, i
s’han d’arribar a acords, i això es fa negociant. Nosaltres, les nostres propostes, són una
mica diferents, les llegiré molt, molt per sobre, serien com a impulsar la rehabilitació
d’edificis que presenten deficiències energètiques, reformular el bo social per adaptar-lo a
la realitat de ciutadans vulnerables, fomentar programes formatius orientats a col·lectius
vulnerables per optimitzar recursos domèstics, compromís per part de les administracions
al copagament, ja no és un benefici exclusiu per l’empresa, sinó també pel ciutadà que
deixa d’estar a la llista de morosos, i vigilància, per últim, vigilància els immobles deutors
amb auditories, no es pot tractar igual als desiguals, és a dir, no és el mateix un habitatge
d’una dona sola amb 4 fills, que un xalet amb hivernacle de plantes que necessiten
il·luminació permanentment, o per exemple, la ubicació de l’habitatge, hi ha zones més
humides o més càlides, per tant, en aquesta moció nosaltres ens abstindrem. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Eh, jo anava a començar per la seva però és que no en puc,
nosaltres fem una valoració totalment diferent de les que vostès fan, perquè amb aquest
redactat que vostès han llegit, sembla que estiguem culpant de la pobresa energètica a la
societat, a la gent que està en aquesta situació, de fet, aquesta gent que té el informe de
pobre energètic és que ha passat per serveis socials i la seva situació és dramàtica, per
tant, aquestes explicacions que vostès ens deien a nosaltres no ens en serveixen gens, si
de fet nosaltres, el que tenim clar és que Endesa és una empresa que ja ha recol·locat,
doncs diferents gent en els seus consells d’administració per després poder tenir
5.000.000.000 € de benefici, i reclamar-ne 500, dels endarreriments dels darrers anys de
tots els municipis, per tant, això no és, no és una cosa que nosaltres assumim, de fet,
nosaltres, el que volíem dir, a part de que vam estar presents en dues reunions, una de,
va estar la regidora de Serveis Socials, i en l’altra, vaig assistir jo, una a la Diputació de
Barcelona, i una convocada en primera instància per part de l’Ajuntament de Terrassa, el
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que ens vam trobar és en la situació següent, en cap lloc diu que la Generalitat haurà de
fer front a aquesta pobresa energètica, aquesta llei diu que seran les empreses qui ho
assumiran, per tant, no podem deixar que alguns punts donem per fet que si no ho paga
l’ajuntament, ja ho pagarà una altra administració, nosaltres el que volem és que es posi i
que surti, perquè només serien aquests temes, és demanar, doncs que surti o que sortim
les administracions locals i la Generalitat, perquè no és una responsabilitat de la
Generalitat, perquè al final ens estarem enganyant, si nosaltres permetem que la
Generalitat ara hagi de pagar x milions d’euros de la pobresa energètica, seran diners que
traurem d’altres coses, d’aquests pressupostos que ja van justos en moltíssimes altres
coses, i per tant entenem que no haurem d’acceptar això, el que nosaltres hem de fer és
defensar les famílies pobres energèticament a la nostra institució, que per sort ja fa temps,
que no, nosaltres vam deixar de pagar aquestes factures, és una empresa que amenaça, i
que coacciona, i que coarta les llibertats individuals, perquè això no deixa de ser-ho
perquè els hi respecta una llei, i coarta i coacciona als ajuntaments, aquesta vegada ho
han tornat a fer, perquè així ja ens havia passat, a part, és molt curiós que,
obligatòriament, qualsevol cosa que nosaltres fem, administrativament, hem d’enviar, a
través, eh?, tots sabem que s’ha de fer, a través d’un mitjà que doni la seguretat de que
s’ha avisat això, i en canvi, a Endesa, vaja, les elèctriques, se’ls hi permet, en un correu
electrònic, en un correu genèric de l’Ajuntament, donar per bo un avís d’un tall de
subministrament, això, això no entra a cap cap que es permeti, a cap llei, que això sigui
efectiu, perquè és una aberració, doncs nosaltres, el que demanem és, potser, una
miqueta d’aquests punts, de modificar-los per tal endurir-los o marcar-los una miqueta
més, i després també tenir clar això, que arribi a algú que ens asseguri que hi ha d’haver
algú que paga, de fet, si fos real que la Generalitat hauria d’haver pagat aquest deute, el
que hagués fet Endesa és pagar als convenis que se li oferien de signar, quan se li oferia
pagar a i signar aquests convenis que Endesa sempre ha rebutjat, era en el sentit de dir,
segons la llei, tu has de fer-te càrrec d’això, perquè si ells haguessin sabut que la llei els
permetia cobrar el 50%, directament haguessin anat i haguessin dit, segons diu la llei, en
aquest conveni firmem això, tu m’ho pagues i jo em quedo tan tranquil, perquè no ens
enganyem, torno a repetir, no es tracta de qui paga, es tracta de que si no s’ha de pagar,
no s’ha de pagar. Per tant, nosaltres en aquest sentit, era aquesta realitat, i els hi dic,
nosaltres el que volíem puntualitzar era, per exemple, en el tema de la crea, en el segon
punt que diu: “Crear una acció conjunta institucional per donar resposta coordinada a la
problemàtica de la pobresa energètica”, nosaltres voldríem afegir: I defensar fermament la
llei, una llei fruit d’una iniciativa legislativa popular, que això és importantíssim, aquesta llei
ens ha portat la gent del poble, la necessitat de parar els peus a aquestes mul, a aquestes
grans energètiques, aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat, i, i que és una
de les més avançades del món, per això li deia, no es tracta, o sigui, el que volíem era
afegir aquesta puntualització. I en el punt setè, modificar diguem-ne, el donar trasllat i
afegir un punt que posava: Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies
sancionadores, de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques
realitzin talls a llars no permesos per la llei 24/2015. Al final, el que nosaltres volíem era
només posar aquestes dues coses, a part d’afegir aquest tema de que si la Generalitat no
ha de pagar, eh?, puntualitzar això.
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Sr. Fernández.- A veure, jo crec que aquesta, aquesta moció feia referència en el punt 6:
Garantir que les famílies en situació ... i les administracions locals hauran de fer front,
perquè és a qui se’ls ha reclamant la deute.
Sr. Alcalde.- Si, si, si.
Sr. Fernández.- Per això, per això esmentàvem aquí, en tan en quan a la llei, és a dir,
afegir aquest afegit en el punt número 2, perfecte, per això que fem prou referències a la
llei perquè ens en sentim reflectits, aquesta llei va ser feta, per, va ser aprovada per acord
de tothom, per tant, cap problema en aquest punt 2, eh, cap problema en afegir aquest
altre punt, de que exigeixi en el les, és a dir, en el tema sancionador d’aquelles empreses
que facin talls de subministrament sense vulnerar la llei, per tant, exigir això, cap
problema, això sí que serà una cosa que haurà de fer la Generalitat, perquè la
competència d’acord amb la llei, i aquí sí que no, i
Sr. Alcalde.- Sí, sí. Això segur, això segur, perquè evidentment. No, no.
Sr. Fernández.- I si volen afegir en el punt número 6 que ni les famílies ni les
administracions locals, ni cap administració pública hagi de fer front a això, pues, em
sembla correcte.
Sr. Alcalde.- Nosaltres estaríem en aquest sentit, perquè entenem que no hem de pagar,
eh?
Sr. Fernández.- Així, això, no, per part nostre, no, no, cap problema, cap problema.
Sr. Alcalde.- De fet el que sí que li haurem d’agrair a Endesa, i no haurem d’estar mai
prou, és haver actuat amb tanta mala fe perquè això va fer unir a tothom, o sigui, enviar
les cartes aquestes de sancions a finals d’agost, quan se sap que a les administracions
públiques, en aquelles dates, no hi ha, no hi ha manera de reaccionar i tot, va ser el que
probablement en un altre moment, cadascú hagués fet la guerra pel seu costat, però en
aquell moment tothom es va unir i va crear aquestes, aquestes necessitats, per tant,
nosaltres si fa, si fem això estaríem encantats de, de votar-hi ...
Sr. Fernández.- Per par nostre, no hi ha cap inconvenient ...
Sr. Alcalde.- Molt bé, senyor Fernàndez, li traspassem en el senyor Secretari, sí,
perfecte.
Sr. Fernández.- Sí, el que vostè ha escrit, descrit, ja li traspassarà, eh?
Sr. Alcalde.- Sí, perfecte.
Sr. Fernández.- Com a més ho ha llegit, i ha quedat gravat, per par nostre, hi estem
d’acord amb aquestes modificacions.
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Sr. Secretari.- Perdoneu, eh, però a més s’afegiria un número 6 en lloc de ..., no he
esmentat la proposta de l’Alcalde.
Sr. Fernández.- El número 6 seria: Garantir que les famílies en situació sobre..., ni les
administracions locals, ni cap administració, hauran de fer front al deute de
subministraments bàsics de les famílies vulnerables, afegit després d’administracions
local, ni cap altra administració. És això?
Sr. Secretari.- O sigui, garantir que les famílies en situació ... ni cap altra administració?
Sr. Fernández.- Sí, hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les
famílies. Aquest seria el, en el punt 6, eh? En el punt 2, ja he comentat això de fer aquest
esment a la llei.
Sr. Secretari.- S’afegiria defensant la llei 24/2015 aprovada pel Parlament de Catalunya
per unanimitat.
Sr. Fernández.- I a, i a proposta de
Sr. Alcalde.- Fruït d’una, d’una llei
Sr. Secretari.- D’iniciativa popular.
Sr. Alcalde.- Sí, exacte.
Sr. Fernández.- Sí. I llavors
Sr. Alcalde.- Que és de les més avançades del món, per no dir, que diu, que ara mateix
és. Sí, sí, de fet és una de les més avançades del món, perquè em sembla que no n’hi ha,
en primera vegada hem anat en excés...
Sr. Fernández.- I llavors hi havia una altra, també, que era el tema sancionador.
Sr. Secretari.- El 7è...
Sr. Fernández.- O sigui, seria afegir entre el 6 i el 7 un 7è, i el 7è passaria a ser el 8.
Sr. Alcalde.- Exactament.
Sr. Secretari.- Per tant, seria el 7è el nou, i el 8è, l’antic.
Sr. Fernández.- Sí, l’antic 7è.
Sr. Secretari.- El 8è, el 7 i el 9 seria: Instar a totes les administracions públiques d’utilitzar
els mitjans sancionadors, pel cas d’incompliment ... de les empreses, ... preveu la llei,
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seria això més o menys. Ja demanaré que em passin, també, la literalitat, perquè, però
perquè tots els regidors sàpiguen ...
Sr. Alcalde.- Sí. Sí. Exacte, és en aquest sentit, eh?, li passarem. Jo ho torno a llegir
perquè veuran que surt, que s’insta a totes les administracions competents a utilitzar les
vies sancionadores de manera contundent en cas les subministradores elèctriques
realitzin tall a llars, no permesos a la nostra llei 24/2015, d’acord? Això sí, evidentment ara
li passarem, li donarem l’escrit en el Secretari municipal perquè, perquè ho tingui tot, vull
dir més que res, per això.
D’acord, doncs si els hi sembla bé, passaríem a votació l’esmena.
Sí, aprovat per 14 vots favorables, manifestats pels regidors d’ERC-AM (6), de JUNTS (5),
del PSC-CP i de LREC (1) i 2 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal
de CS.
Perfecte, doncs ara passaríem a aprovar la moció.
Votacions:
Aprovada per 14 vots favorables, manifestats pels regidors d’ERC-AM (6), de JUNTS (5),
del PSC-CP i de LREC (1) i 2 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal
de CS.
Un cop esmenada, el text de la moció és el següent:
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la
població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de
dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al
confort i la salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de
les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de
viure en una llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...).
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua-Institut Català d'Avaluació de
Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a
Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones).
Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir
l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es
manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda, un
8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018),
el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de
subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social
que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en
els darrers anys.
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A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per
unanimitat al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no
es poden efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió
residencial. Aquesta Llei estableix, també, que les administracions públiques han
d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament
d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons
perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o
els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.
La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un
protocol d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al
tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona van presentar un model de conveni per oferir a les empreses
subministradores. La proposta de conveni contemplava que les empreses cobririen,
com a mínim, el 50% de la despesa que genera la pobresa energètica incloent els
costos associats a la informació, l’atenció directa i la formació de les persones en
risc d’exclusió residencial. Cap empresa subministradora important va voler, ni tan
sols, debatre la proposta.
La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les
persones vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els
municipis els que hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les
famílies en risc d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei,
els Ens Locals han realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les empreses
subministradores, que han evitat els talls de consum d’acord amb el principi de
precaució, però no s’ha resolt el tema del deute de les famílies per manca d’una
reglamentació de la Llei 24/2015, i per la manca d’acord en la signatura de convenis
amb les empreses subministradores.
En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6
d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres
mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la seva
modificació de l’any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de consumidors a
protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la factura; el
consumidor vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc d’exclusió social
que té el 100% de descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials
(autonòmics o locals) han d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, els
consumidors en risc d’exclusió social.
En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en
situació de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una
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carta d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què
s’amenaça amb tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si
no s’efectua el pagament. La carta d’ENDESA no solament reclama als Ens Locals
el 50% del cost de les factures dels consumidors en risc d’exclusió social que tenen
aquest reconeixement en el marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen
que els ajuntaments es facin càrrec del 50% del deute dels consumidors vulnerables
que no disposen de Bo Social. ENDESA declara que el deute de les famílies
vulnerables a Catalunya és de 21.0000.000€ (corresponent a 25.000 llars) i reclama
el 50% (10.500.000€) als municipis.
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona va convocar als alcaldes i
alcaldesses de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres
4 de setembre, amb la voluntat de treballar en una resposta coordinada.
En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una
reunió convocada per la Generalitat de Catalunya, en la qual van assistir les entitats
municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals, on principalment es va acordar:
donar una resposta institucional unitària a ENDESA, amb una carta conjunta; crear
una taula tècnica i jurídica per a elaborar una proposta de conveni que concreti la
forma de gestionar aquest deute, i negociar amb ENDESA en base a la llei 24/2015
com a marc de referència.
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant
l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada
de la carta (pel període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va
enviar), la sobrecàrrega en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes
reclamacions, i la falta d’un marc de referència clar.
Com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de Barcelona,
cap normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute
de les famílies en situació de vulnerabilitat.
Per això, el Grup Municipal Socialista presentem els acords següents per a la seva
aprovació en aquest Ple:
1. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA
d’efectuar talls de subministraments de forma immediata a les persones
endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació
amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una
il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.
2. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la
problemàtica de la pobresa energètica i defensar fermament la Llei 24/2015, una
llei fruit d’una iniciativa legislativa popular que va ser aprovada per unanimitat al
Parlament de Catalunya i que és una de les més avançades del món.
3. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració
d’un conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en
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4.

5.
6.
7.
8.

el futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes
les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència.
Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball
entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de
desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per
les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en
situació de vulnerabilitat és objecte d’un tall de subministraments, en aplicació
de la Llei 24/2015.
Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels
drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament
elèctric, tal i com marca la llei.
Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions
locals ni cap administració hauran de fer front al deute de subministraments
bàsics de les famílies vulnerables.
Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores
de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls
a llars, no permesos per la llei 24/2015.
Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la l’Aliança contra la
Pobresa Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les
associacions veïnals i entitats socials que lluiten contra la pobresa energètica al
nostre municipi.

A-6 Moció presentada per l’equip de govern per penjar una pancarta amb el lema
“som gent de pau, llibertat presos polítics” a la façana de l’ajuntament
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general
de 3 d’octubre de 2019, amb el contingut següent:
El 16 d’octubre de 2017 l’Audiència Nacional va decretar presó per a Jordi Cuixart,
president d’Òmnium Cultural, i Jordi Sànchez, que era aleshores president de
l’ANC, imputats d’un delicte de sedició.
El 30 d’octubre de 2017, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència
Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons
públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del
Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.
El 2 de novembre de 2017, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit
membres del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya, el vicepresident Oriol
Junqueras i els consellers Joaquim Forn, Carles Mundó, Raül Romeva, Meritxell
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Borràs, Josep Rull, Dolors Bassa i Jordi Turull, i en va demanar la detenció de la
resta que s’havien exiliat.
Així mateix, el Tribunal Suprem va decidir el dia 9 de novembre decretar presó
amb fiança per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; llibertat sota fiança
per als membres de la mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna
Simó i Ramona Barrufet, i llibertat amb càrrecs per Joan Josep Nuet.
El 4 de desembre de 2017 el Tribunal Suprem va ordenar l’alliberament provisional
amb fiança de 100.000 euros per als consellers Carles Mundó, Raül Romeva,
Meritxell Borràs, Josep Rull, Dolors Bassa i Jordi Turull.
El 23 de març de 2018 el Tribunal Suprem va decretar l’empresonament de la
presidenta Carme Forcadell i els consellers Raül Romeva, Josep Rull, Dolors
Bassa i Jordi Turull, argumentant que hi havia risc de fuga i de reiteració dels
delictes pels quals van ser processats. Aquell mateix dia el Tribunal Suprem també
va emetre ordres detenció europea i internacional per a gairebé totes les persones
exiliades. Per causa d’aquest fet, el 25 de març de 2018, la Policia Federal
alemanya va detenir al president Carles Puigdemont i el va traslladar a la presó,
fins que el 5 d’abril de 2018 l’Audiència de Slesvig-Holstein va descartar
l’extradició i el va deixar en llibertat sota fiança.
El passat 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del Vallès, Sant
Fost de Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant
Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló contra 7 persones membres del moviment
independentista a les quals l'Audiència Nacional acusa de terrorisme i els manté
en presó.
Amb totes aquestes accions i les anteriors, la maquinària de l'estat espanyol vol
atemorir i desmobilitzar el conjunt del moviment independentista i republicà català,
divers, absolutament pacífic i radicalment democràtic
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta
contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i
també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les
Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per
l’Estat Espanyol.
Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les
institucions de govern de Catalunya. El compromís de la Roca del Vallès amb la
llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable. L'Ajuntament de la
Roca reclama, un cop més, treballar mitjançant la via pacífica i democràtica, per
trobar una solució i resoldre aquest conflicte polític, condemnant qualsevol actitud
o acció de caràcter violent, indiferentment des d’on es generi.
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Per tot l’exposat, l’equip de govern de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, format
pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per la Roca,
proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Rebutjar la repressió exercida per la maquinària de l’estat espanyol i
exigir l’excarceració immediata de tots els presos polítics i el retorn dels exiliats
polítics.
SEGON.- Penjar una pancarta amb el lema “Som gent de pau! Llibertat presos
polítics!” al balcó de l’Ajuntament, i mantenir el llaç groc a la façana de l’edifici,
mentre a l’estat espanyol hi hagi presos polítics.
TERCER. - Comunicar al Parlament de Catalunya i a la Generalitat, així com a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Bé, el següent punt és la moció presentada, doncs per l’equip de govern, en
relació doncs a, al tema de la presó preventiva que aquest dimecres vinent portaran 2
representants de, de la societat civil, com són el senyor Jordi Cuixart i el senyor Jordi
Sánchez, el President d’Òmnium Cultural i de l’ANC, i en aquí fèiem un referent de
diferents actuacions, no sé si volen que la llegim complerta o si volen que passem d’ella a
lo que són les nostres propostes d’acord. De fet, en aquí el que sí que volíem dir, doncs
és que nosaltres no considerem cap cas algunes paraules que es van dir ... per tant, les
propostes que farem, parlem de que som gent de pau. Eh, no estem disposats a acceptar
tampoc certes acusacions de barbaritats quan no són, no han sigut comeses, i per tant, a
nosaltres proposem rebutjar la repressió exercida per la maquinaria de l’estat espanyol i
exigir l’excarceració immediata de tots els presos polítics i el retorn d’exiliats i exiliades,
penjar la pancarta de l’Ajuntament el lema de: “Som gent de pau, llibertat als presos
polítics”, al balcó de l’Ajuntament, i mantenir el llaç groc a la façana de l’edifici mentre
l’estat, mentre a l’estat espanyol hi hagin presos polítics. El tercer punt és comunicar-ho al
Parlament de Catalunya, la Generalitat, i a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació de Municipis per la Independència, si s’escau l’aprovació d’aquesta moció.
Doncs obrim el torn.
Sra. Raymí.- Puc començar jo, bé, imagino que ja sabeu la meva contestació. Ciutadans
la Roca diu no a l’il·legalitzat, avui no hauríem d’estar aquí discutim si respectem o no la
llei, la llei no es debat, és compleix, aquesta sala no té poder legislatiu. Aquesta moció és
una falta de respecte a la diversitat d’opinions que hi ha en aquest municipi, la Junta
Electoral Central i l’informe que va presentar el Secretari de l’Ajuntament, ho deixa ben
clar, qui és el punt de vista sobre col·locar simbologia partidista a les institucions
públiques. M’agradaria citar alguns punts textualment, sobre l’informe que ha fet el
Secretari de la Roca del Vallès sobre aquesta moció:
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Punt número 1, cito textualment:
“La Junta exposa que té una reiterada doctrina sobre l’obligació dels poders
públics de mantenir estrictament la neutralitat política durant els processos
electorals”.
Punt número 2, cito textualment:
”La Junta té declarat que la llibertat en el sufragi és essencial en la representació
democràtica, i proveeix els serveis públics, que estan al servei de tots els
ciutadans, prendre partit en les eleccions, a tot això, afegeix la Junta, que les
llibertats ideològiques i d’expressió, poden exercir sense més restriccions que les
imposades pel respecte als drets dels demès”.
I per últim, el Secretari conclou:
“D’acord amb tot l’exposat, l’Ajuntament ha de respectar la neutralitat i objectivitat
administrativa que li ve imposada per la normativa de règim local i per la mateixa
Constitució Espanyola”.
Vostès representen a tots els votants de la Roca, no només als vostres, això hauríeu de
tenir clar, no confonguem ser representant d’un partit política amb ser representant d’un
poble. Temes com aquests, simbologia partidista en institucions públiques, provoquen que
com a partit, deixem de pensar en conjunt pel benefici del poble, provoquen
malbaratament dels recursos del poble i un desgast del ciutadà, i el que és més important,
una degradació d’aquest Ajuntament com a institució. No podeu demanar respecte als
habitants de la Roca que no compartim la vostra forma de pensar, si vosaltres no
respecteu aquests habitants que pensem diferents de vosaltres. Des de Ciutadans la
Roca demanem que com a equip de govern feu una reflexió sobre el que aproveu avui
aquí, i mostreu respecte a tots els votants del poble i a l’Ajuntament. No tingueu por a la
diversitat de pensament d’aquest poble, és el que el fa especial, no tots pensem igual, i
això hauria de ser respectat i aplaudit, per tant, la nostra resposta serà un clar no.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Carles Fernández.
Sr. Fernández.- Bueno, hi ha una entrada de motius, hi ha alguns punts en els que, és a
dir, nosaltres no compartim i ja ho hem parlat algunes vegades, jo crec que tothom té dret
a expressar lliurement les seves opinions, per tant, que hi hagi un cartell o una pancarta,
expressant això, no ens genera cap tipus de problema, jo crec que potser no seria el balcó
de l’Ajuntament el lloc adequat..., es pot, com l’ús és polític, es pot penjar en qualsevol
lloc del municipi que es consideri, demanar com qualsevol polític, demanar a l’Ajuntament,
poder penjar aquesta pancarta com alguns polítics, en un espai del municipi que no sigui
el balcó de l’Ajuntament, i tothom té dret a expressar la seva opinió, igual els que estan a
favor d’aquest lema que vostès expliciten com d’altres que puguin estar a favor d’altres
lemes. I jo demanaria que, que la pancarta doncs es, osties, la posin on considerin oportú,

53
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
22/01/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

23/01/2020

ALCALDE

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

09316a0e4c41468d9272cae0f6ddcdd3001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 25/11/2019
Estat d'elaboració: Original

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

però que no sigui el balcó, en el balcó de l’Ajuntament, seria el que jo, el que jo plantejaria
perquè si no, qualsevol altre persona podria demanar posar al balcó de l’Ajuntament altres
opinions, perquè unes sí i unes no, quan l’Ajuntament ha de representar a tothom, les
majories en aquest sentit no haurien de tenir aquesta, aquesta cosa, aquesta és el nostre
posicionament.
Sr. Alcalde.- Gràcies, eh.
Sra. Pujol.- Jo voldria demanar un aclariment a la senyora Anna Raymí, que tot
l’argumentari que ha presentat del senyor Secretari de la Corporació, si aquest
argumentari només és en el moment de període electoral o si és un argumentari general
indefinit, procés electoral, moltes gràcies...Per tant entenc que el senyor Secretari diu que
en el procés electoral no s’hauria de penjar, però no parla de quan s’hagi acabat aquest
procés.
Sra. Raymí.- Vosaltres voleu penjar-la ara, estem dintre.
Sr. Alcalde.- No, nosaltres aprovem una moció, igual que en el seu dia es van penjar
estelades en aquest poble, sense haver passat per una moció al Ple, i ser aprovada,
perquè l’anterior vegada, que s’havia proposat de fer, la majoria del Ple ho va rebutjar, les
majories del plenàries porten això, llavors nosaltres no, aquesta pancarta la podem penjar
després del període electoral, el que sí que és cert, és que ara, passa un Ple, anirem a
eleccions, i després, fins que no vingui el ple, i acabin les eleccions, per això és intenció
d’aquest govern portar a aprovació. Segona cosa, les lleis, moltes lleis són injustes, sí, sí,
és veritat, i no fa gaires anys hi havien lleis que discriminaven a una part de la societat per
la seva condició de sexe, de raça, de religió, pensament polític. Ara és perquè, fa gràcia,
perquè és això, i som nosaltres, i l’atac és molt senzill, de fet, un partit com el del senyor
Fernández, potser la visió fins i tot del fet de dir: “Potser busquem un altre espai”, bé, no
sé, nosaltres hem cregut que n’era aquí, però sí que és cert que les ideologies polítiques
marquen i molt, perquè si nosaltres posem: “Aturem el feixisme, aturem el franquisme”, el
que està revivint en el nostre país i a Espanya, ens trobaren en que és un posicionament
polític, però que no patim, d’aquí a 4 dies serem nosaltres, després vindran uns altres, i
després vindrà per pensament polític, per ser d’esquerres, o per ser comunista, o per sé
no sé que, i això és una realitat, perquè en aquí, quan parlem de penjar la pancarta i dir
que no retirar el llaç mentre hi hagi a l’estat espanyol presos polítics, segur que a tothom
els hi ve al cap els Jordis, eh?, els hi ve al cap el senyor Romeva, el senyor Junqueras,
però nosaltres no només parlem d’aquests, parlem de l’Antoni, que per fer unes cançons
de rap entrarà a presó, parlem també, de la situació d’uns nanos que per una baralla de
bar es passaran anys a la presó, perquè era un guàrdia civil, i clar, això és atemptat a
l’autoritat, etc., etc., i en canvi, familiars del dictador estan a punt d’atropellar a agents de
la guàrdia civil, i se’n surten, això no és casualitat, això és presos polítics, perquè aquí la
política i el teu pensament es fa estar en un lloc o en un altre, i això, podem fer la visió
que vulguem, però això és cert i real, hi ha hagut gent, jo no ho he hagut de partir, potser
d’aquí a un temps sí que ho patiré, però jo no ho he hagut de patir, però hi ha hagut gent
d’aquest plenari que ha hagut d’estar a la clandestinitat fent coses, perquè sinó sabien el
que els hi podia passar, i per tant, això és un refermar en que les llibertats també es
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defensen des de les institucions, només faltaria. Nosaltres defensem, defensem el, que hi
hagi gent que se sent espanyola, i tant, no tenim cap mena de problema, absolutament
cap, però nosaltres podem ser independentistes o no, eh? Quan decidim votar, que ens
agradeix un cos policial o 2 cossos policials, ens agredeixen literalment, i sort que encara
hi ha gent que ho reconeix, però n’hi han altres que ho neguen, això no va ser una
agressió, allò ho va veure tot el món, per tant, les nostres reivindicacions són pacifiques,
aquí no fem atemptats, no fem res del que s’està dient, com a mínim que es demostri,
però parlar de nosaltres com a terroristes, per què?, perquè no ens sentim espanyols?,
perquè volem la independència pel nostre país?, per això som terroristes?, per això hem
d’aguantar certes coses?, doncs des de la política local es defensen aquestes coses,
perquè també hi ha molts ciutadans de la Roca que són independentistes, que han viscut
el que han viscut, i que ho reclamen, si vostès tenen majoria en un plenari i decideixen
posar qualsevol altra cosa, a nosaltres no ens agradarà, però ho respectarem, perquè la
majoria vol dir això, vol dir guanyar a les urnes. Per tant, el seu discurs no el comparteixo
absolutament en res, però el respecto, com no pot ser d’una altra manera, jo respecto el
que vostès, eh, puguin fer afirmacions d’aquest tipus, només faltaria, i nosaltres estem
aquí, també, per defensar i per respectar els nostres ideals polítics, perquè si no tenim
ideals polítics i no tenim ninguna ideologia, que ens diferència a nosaltres de la gent de
dretes?, o vull saber, llavors que em diferencia a mi, de vostès?, o del PSC, o d’Iniciativa,
o de Junts, cadascú té una ideologia, sinó ja seriem, sí, xinesos, sí, exacte, o, o, no, no,
seriem, no, sí, és igual, és igual, tindríem, tindríem qualsevol d’aquestes democràcies,
Turquia és una democràcia, Europa la està afavorint, i ara estem fent un genocidi, i avui,
quan hem pensat en tot tipus de violència, també va per aquesta gent, que estem
permeten que els massacrin. Per tant, som gent de pau, i tant que som gent de pau i
volem que no passin aquestes desgràcies. Fa quatre dies, cadascú té la seva d’allò, jo
vaig poder assistir en una visita guiada en un lloc, i la noia, una noia andalusa que era la
guia estava indignada perquè la revolta popular dels estudiants va acabar amb l’exercit
picant a gent asseguda fins que algun militar va pegar un tret, i allí va començar tot. I deia:
“Esto no pasó hace muchos años, pasó hace poco, como se pueden imaginar a alguien
que venga y te abra la cabeza”. I els catalans que estàvem allà, jo sí, eh? jo
independentista i de tot, però més de un em va mirar a mi amb la xapeta i em va dir:
“Doncs això va passar fa quatre dies a Catalunya i sembla que no sigui així”. Doncs
escolteu, nosaltres defensem això, defensem el que es va fer, defensem, que no es va fer
res del que se’ns acusa i que, per tant, políticament, defensem aquesta, aquesta situació.
Ahhhh, la casa de la Vila, jo crec que és el lloc indicat. Nosaltres creiem que és el lloc
indicat. Ahhhhh, que això, depèn com la fem la tornaran a arrancar, ho sabem, ho
sabem, és cert, ja ha passat 3 o 4 vegades, perquè la gent és molt demòcrata i defensa
els seus ideals, ideals, anant en contra dels altres, doncs és cert, sí sí. Jo si, si algú, té
una, a mi que passi algú i m’insulta perquè jo tinc una estelada, és absolutament igual. Jo
no defensaré mai que ningú insulti a algú que pugui tenir una bandera espanyola, a casa
sí, per tant, si això és la democràcia, o la democràcia que tenim, doncs nosaltres la
manera de defensar-la que tenim és aquesta: aprovar-ho en un Ple, complirem el que la
Junta Electoral de Zona ens digui, perquè altres vegades ells han enviat les notificacions
de dir, heu de retirar tot això, però segur que ens ho enviaran i ens ho notificaran. A dia
d’avui, les notificacions han anat directament cap a la Generalitat, doncs des de la Junta
Electoral Central, doncs esperem, amb campanya electoral municipal, segur que ens la
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fan retirar, doncs la retirarem, i quan passi la campanya el tornarem a penjar, gràcies. No
sé si algú, si...?
Sra. Raymí.- ..., molt ràpid per a contestar. No entraré a debatre política general; són
punts de vista diferent, o sigui que tornem al que estàvem parlant aquí en el Ple, eh,
responent a la Marta, període electoral sí, però ja veurem la forma de pensar de la Junta
Electoral Central, que és la de mantenir la neutralitat de les administracions públiques.
Quan parles de lleis de discriminació, honestament, no tinc, no sé que té a veure amb
aquesta que estem parlant aquí, que és purament neutralitat a les institucions públiques,
no sé que té a veure això amb discriminació, però bé, i està molt bé estar entusiasmat
amb els teus ideals, em surt en angles, però t’animo a que els segueixis però a nivell
personal, és l’únic, aquí ens podem expressar tots, però hi ha una responsabilitat com
alcalde que és aquesta neutralitat que és la que et comenta la Junta Electoral Central, per
suposat, i lo que comentaves de que s’ha de respectat les majories, sí, i la majoria també
ha de respectar a la llei i les normés, i bàsicament ja està, eren aquestes. Ah, Bueno, i el
que deies de quines diferències hi ha entre nosaltres i la dreta, teniu el PDCat al costat,
que són de dreta, o sigui el podeu preguntar a ells, gràcies.
Sr. Alcalde.- Dani, Dani Martín, de Iniciativa.
Sr. Martín.- Vamos a tener que establecer un sistema de distinguir a los demás, eh, a ver,
como todo el mundo está manifestando su postura, todos sois conocedores de, nosotros,
Iniciativa, la Roca en Comú, llámalo como quieras, este es un tema que nos provoca
divisiones, es un tema que internamente siempre es tema de debate, de pelea, y como no
puede ser lo contrario pues aquí, en la Roca, se mantiene el tema. En la reunión que
tuvimos, había 3 posturas, una postura que era votar no, que fue la mayoritaria, una
postura minoritaria, votar sí, sin hacer nada, y otra postura que era transaccionemos;
transaccionemos en el sentido que ha dicho Carles, que no les parecía que el sitio
adecuado fuera el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento es la casa de todos, y aunque,
aunque, el Esquerra y Junts representen, más o menos, 3.200 votos sobre un escenario
de seis mil y algo, es decir, más del 50%, por lo tanto, están representando, estáis
representando a la mayoría de nuestro municipio, por tanto, evidentemente, es de, es de
respetar, pero también debemos recordar que hasta la sociedades más capitalistas, como
son las sociedades anónimas tienen un sistema de salvaguarda para las minorías, y las
minorías también tienen derechos, por eso es la discusión que hubo entre nosotros. El
sector más radical, que somos los que venimos de una tradición más comunista y una
tradición de la clandestinidad, vemos en eso moción, muchas, muchas deficiencias,
podemos asumir todo, todo el redactado, pero es que en la última huelga general hubo
trescientos cuarenta y pico detenidos, que se han chupado la cárcel, por lo tanto, una de
las transacciones, …, que queremos hacer es, a ver, los presos políticos, en este país, no
empiezan en noviembre de 2017, sino que por desgracia, llevamos años, llevamos años
con compañeros de Comisiones, del Sindicato de Trabajadores Andaluces, de
anarcosindicalistas, que están detenidos, y que también son presos políticos.
Nosotros no queríamos llegar a transaccionar porque evidentemente, la mayoría de los
componentes de la asamblea local habían decidido que el voto era que no, pero no quería
dejar de expresar mi postura, los presos políticos de este país, no empiezan en noviembre
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de 2017, tenemos muchos compañeros anarcosindicalistas, miembros de CNT, que están
en la cárcel, llevan muchos años en la cárcel, con unas pruebas que se cogen con
comillas, y compañeros de Comisiones que están también en la cárcel, que se han
chupado la cárcel, algunos con pruebas falsas, simplemente decir eso, sabéis que esto es
para nosotros, es una postura complicada, sobre todo para los que venimos militando
partidos comunistas desde el año 73, pero la decisión es la decisión, gracias.
Sr. Valls.- Sí, amb permís senyor Alcalde, volia rebatre 3 coses que s’han dit, eh, una, i
també la cito textualment, ha dit: “ No tingueu por a la diversitat”. Jo crec que aquest
missatge l’hauria de donar l’estat espanyol, crec jo, perquè nosaltres, pengem una
pancarta i amb això ja no respectem la diversitat, i ells ens fiquen a la presó, per tant,
potser aquest missatge els hauria ... Per un altre cantó, i també la cito textualment, ha dit
que “no teníem capacitat legislativa”, jo li vull dir una cosa, però tenim veu, d’acord?, i com
que tenim veu, la necessitem per defensar la nostra identitat, d’acord?, i mentre tinguem
veu, no callarem. I segona, també la cito textualment, ha dit varies vegades que això són
il·legalitats, jo li dic que una bandera estelada o una pancarta no és il·legal, una esvàstica,
potser sí, llavors, no digui il·legal, digui al·legal. Bueno, jo em referia a que això és
al·legal, si fos il·legal penjar una bandera, qui la penges tindrien processos penals, per lo
tant, no és il·legal, és al·legal, merci.
Sr. Alcalde.- Gràcies, no doni pistes, perquè els que la tenim posada també a casa, eh,
això. Eh, les lleis, vostè, vostè ho ha dit, diu estàs barrejant lleis, no, no, jo no estic
barrejant lleis, jo estic dient, i per això ha sortit lo altre, que les lleis poden ser totalment
injustes, i que s’ha de lluitar per canviar-les, o sigui, que el compliment de la llei, perquè hi
hagi una llei, no vol dir que tothom l’haguem d’això, per tant, això ha passat a tot arreu, a
tot el món, i seguirà passant, de fet, vostè m’ha dit, eh, que perquè fem això a nivell
d’Ajuntament, i que no, no, nosaltres som polítics, tots, tots, no, no, però és que tots
nosaltres estem aquí perquè, perquè formem part de partits polítics, si no fóssim polítics,
no ens haurien escollit, no, no, no, però, sí, sí, però em refereixo, em refereixo, que, no,
no, que nosaltres quan, quan defensem aquests, aquests postulats i tots els altres, és
perquè som polítics, perquè si forméssim part de qualsevol altre de les diferents entitats
del poble, que ja hi formem part, no té res a veure, en allà no estem fent política, en allà
estem amb gent que pensa totalment diferent de nosaltres, i que, eh, i que fem, eh, moltes
coses, de fet, ah, hi ha una cosa, si vostè vol, simbòlica, però que passa contínuament, i
es fa una petició a una entitat, i és que els gegants de la Roca portin la estelada, i no s’ha
posat mai, i mai s’ha posat i mai s’ha fet cap cosa d’aquestes, perquè és un símbol no
polític que representa a tot el poble, però aquí fem política. I membres d’esquerra que
estan dintre d’aquesta entitat han sigut els primers en defensar, contra la petició d’altres
llocs o de, “veus és que els gegants de no sé que porten l’estelada, aquí també ho
hauríem de fer”. Els propis militants d’Esquerra, que estan dintre d’aquestes entitats, són
els que diuen que no, perquè allà no es fa, i representa a tothom, però és que aquí sí que
es fa política, per tant, no podem dir que aquí fem política pel que ens interessa, i quan
parlem de política i defensem els nostres ideals, els defensem mentre ens ho permetin i
no ens il·legalitzin les nostres voluntats, no se’ns pot dir i retreure que fem política, que
portem el nostre, només faltaria, és que no podria ser d’una altra, d’una altra manera, són
drets fonamentals, perquè té raó el Dani, és veritat, hi han presos polítics en aquest país
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des de fa molts anys, i és cert, i nosaltres, jo ho he volgut expressar, no estem només
defensant els presos polítics catalans que estan per aquest, estem parlant d’un raper, que
no té res a veure, i que li estan imposant penes de presó per cantar, eh? “tuitaires”, gent
que es guanyava la vida amb titelles, uns nanos d’una baralla de bar, això sí, certes
barbaritats comeses per certes famílies no les toquem y no passa res, i aquesta gent no
entra a presó, de fet hem tingut la manada lliure, després del que van fer, i en canvi, a
certs dirigents polítics, sindicalistes i això, els foten a la presó, per tant, aquest país tan
democràtic i tan bo, no ho és, vostès són els primers que també ho haurien de veure, i per
tant, no només buscar això, el que passa és que això no interessa parlar-ho, per què?,
perquè parlem que som gent de pau i que volem la llibertat dels presos polítics?, escolti’m,
tan de bo, els polítics demà sortissin al carrer, però no trauríem la pancarta, perquè
seguirien havent presos polítics, a Espanya, i per tant, nosaltres veiem això, defensem
que ha de ser el lloc, la casa de la vila, i per tant, agraïm la d’això de transaccionar-la, i
volem mantenir el fet aquest, i volem entendre també el sentit de vot de Inicia..., de, de la
Roca en comú, és que em sap greu, i sabem que, que, estaríem i que estarem i amb la
defensa de drets, i no podem permetre que qualsevol persona amenaci a una part de la
societat amb acabar a dia d’avui en una cuneta, ningú diu res, perquè s’està pactant amb
aquest tipus de persones, i per això callem, doncs això també diu molt poc de la gent que
fa política, no diu res de la gent que es dedica a la política i fa aquestes barbaritats, i
treure el terrorisme, i treure no sé que, i comparar a tothom amb la mateixa barbaritat,
doncs miri, a nosaltres no ens hi trobaran, no, no, de veritat, no ens hi trobaran, perquè jo,
mai, de moment, no consideraré mai, que vostè, eh, seria capaç de dir algunes barbaritat,
que jo he sentit a gent molt propera del sector, no m’ho crec, de fet, no m’ho creuria,
perquè de fet m’està demostrant que respecta a les persones, i per tant, tot el meu
respecte per vostè, però depèn quines coses es diuen són barbaritats, són barbaritats, i
estic convençut, perquè parlo amb gent del seu mateix partit, i tinc una relació personal,
políticament, evidentment, no ens entendrem de res, però són els primers de reconèixer
de que estàs, això són barbaritats, anades d’olla o no sé que, això no voldrà dir que
nosaltres, pels seus pensaments, pels seus ideals, els fotem a la presó, de fet, si hi ha
algun problema en qualsevol lloc, no pateixin, si un dia hem de defensar nosaltres els
seus drets, perquè volen acabar amb els seus drets, no pateixi que jo hi serè, jo mai li
posaré a ningú a vostè en contra, mai, pels seus pensaments, és més, lo primer que faria
és posar-lo al costat de vostès, encara que sigui, per què?, perquè la democràcia vol dir
poder defensar els nostre idees, evidentment, només faltaria, i si a sobre, tens una
majoria en un ajuntament, el que no poden demanar-nos, és que deixem a part la política,
només faltaria això, evidentment, són altres discursos, és cert, però quan hem parlat de la
pobresa energètica, també parlàvem d’això, de fer política d’aquests tipus, de que la
nostra societat no pot permetre que aquestes empreses facin el que fan, i això és política,
llavors, si allò no m’ho retreu, doncs tampoc entenc que em retregui això, perquè estem
fent política, i en aquí fem política, sí, si.
Sra. Raymí.- Perdó, la idea de no debatre política, es perquè no els farem canviar la
forma de pensar, era simplement per concentrar-nos a la moció, per suposat ets
extremadament lliure d’expressar-te, igual que ho som nosaltres, simplement ens
centràvem en el fet de que a les institucions públiques es respectés la neutralitat, en tot lo
demés, cadascú té la seva forma de pensar, algunes coses coincideixo, en altres no, de
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les altres penso que hi ha un gran malentès i sobre tot, les xarxes socials no ajuden a
entendre’ns entre partits polítics, però simplement era això, quan dèiem de no començar a
parlar amb temes polítics, perquè podríem estar aquí fins a les tres de la matinada i
seguiríem pensant igual en el moment de sortir del Ple, per això, era, ara ho veia una
miqueta més, centreu-nos en això, per això era el meu comentari, no, però gràcies,
gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies a vostè, agraïm la proposta, com a grup, com a grups i com a
govern, tenim clar que hem de votar això, evidentment, la pancarta no es posarà ara per
despenjar-la a la que la Junta ens ho digui, i per tant, el que sí que els hi dic és que
mentre hi hagi presos polítics, i té tota la raó..., ah, no sé si algú vol dir alguna cosa més,
doncs llavors, passaríem a votació.
Votacions:
Aprovat per 11 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC-AM
(6), de JUNTS (5) i 5 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals del
PSC-CP, de CS i de LREC.
Sr. Alcalde.- Arribem al darrer punt, con vam dir...Ah, val, passem a, passem al darrer
punt de l’ordre del dia, passem als plecs i preguntes, i em permeten només una cosa,
l’altre dia vam dir que hi havien unes persones que havien fet unes preguntes, si no
venien, mirarien de respondre’ls-hi, en alguns casos, eh, en els tres casos que vam parlar,
s’ha parlat amb aquestes persones i se’ls ha donat les explicacions pertinents, de tota
manera, també, quan els tinguem bé, els hi diguem si la volen també per escrit. Ara és el
moment de, dels precs i preguntes dels partits polítics.
La Sra. Pujol, en nom de Junts per La Roca, vol... Ah, disculpi’m...
Sra. Sánchez.-Cortés.- Apropar-nos a la realitat del dia a dia, llavors, estem a 10
d’octubre, fa un mes que ja tenim tancat el curs escolar, els temes educatius ens
preocupen és la canalla, el jovent del nostre poble, trobem a faltar informació, ens
agradaria saber coses, per exemple, saber que hi ha en temes de ràtio, que hi han hagut
retallades, inclòs tres mestres en alguna escola, un tema de matrícula, tema de beques
des de serveis socials per atenció necessitat alumnat, diferents qüestions, bé, temes de
qüestió educativa, en definitiva, tot queda resumit en saber si tenim data del Consell
Escolar Municipal, per poder tenir coneixement de totes aquestes informacions.
Sr. Alcalde.- Saps di hi ha data?
Sr. Bassa.- Sí, bé
Sr. Alcalde.- Ah, perdó, perdó, ...
Sr. Fernández.- ... Si voleu anar responent d’una en una, cap problema, eh?
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Sr. Alcalde.- Sí, sí, sí...
Sr. Fernández.- ... Perquè és més ... això, fem totes les preguntes i després. A veure, 2 o
3 cosetes, una és, avui m’han trucat alguns veïns de Rocatomba, comentant que
semblava com si hagués hagut algun tipo d’abocament de purins a la zona de Can
Planes, no ho sé, eh?, saber si estàveu al corrent o no, i que hi havia, que això estava
provocant una certa plaga de mosques i mosquits, tan a la zona de Can planes com a la
zona de Rocatomba, m’han comentat això, no ho sé, no sé res més, i per tant, poso la
pregunta per si se sap, com avui fèiem Ple, pues mira, ho preguntaré per si l’Ajuntament
sap alguna cosa en exclusiva, la zona, per sota la masia de Can Planes, hagués hagut
algun tipus d’abocament de purins, si no tenim coneixement, mirar-ho, a ver si ha passat
alguna cosa o així. Després, en el ... darrera part del mandat passat, en la última època,
vaig tenir, quan estava com alcalde, una petició d’alguns veïns del carrer del Molí de
Santa Agnès, que és un carrer que a Google apareix com carrer de les Hortes, i amb el, el
tècnic municipal, el Francesc Boix, vam fer el, intentar fer alguna gestió perquè això es
canvies, i va investigar en Google, i va, però segueix apareixen igual, i bé, en tot cas, que
es miri d’anar seguint, perquè si no genera molts problemes a aquests veïns. I hi ha una
altra qüestió que si també es pogués fer una gestió amb telefònica, perquè aquests veïns
encara tenen problemes, no poden tenir línia telefònica fixa, per tant, intentar que, o sigui,
no oblidar aquests temes, perquè, diguem-ne, cada cop s’estan construint algunes cases
més, i diguem-ne, cada cop són més els veïns que estan tenint aquests problemes.
Després, preguntar si ens poden informar, al final l’olivera que vam posar aquest any, a on
s’ha plantat, si algú ho sap, si no ara, pues ja ens ho dieu quan, quan això, normalment ho
fan els, ja ho sé que no, m’imagino que no, no, no, no. Bueno, no, bé, en tot cas, si no, ja
ho comentem i, bé, en tot cas, diguem-ne, comentar, avui m’han enviat un whatsApp, però
d’una cosa que ja havia vist també a xarxes, i suposo que som tots conscients, que són el
tema dels abocadors, i del que hi ha aquí en el camí, per sota el Pla de les Hortes, eh?,
que és un problema d’incivisme absolut, és a dir, si es produeix és perquè hi ha persones
que en comptes d’anar a la deixalleria prefereixen, no sé com tindran casa seva, perquè si
són capaços de fer això, casa seva deu ser un niu de merda, espero, espero i desitjo,
perquè si no, eh?, si no, eh, bé, en tot cas, sempre és un problema, però en tot cas,
agilitzar al màxim, és un cost pel municipi, ho acabem pagar tots, però és pitjor anar-ho
veient perquè la merda, crida la merda, i últimament hi ha hagut més abocaments pel fet
de no, uf, amb aquestes coses, l’única manera, contra l’incivisme i contra el vandalisme, la
única manera és l’acció immediata, i és la manera més d’això de fer-ho. I una última
qüestió, que és, eh, ara s’ha obert el període de presentació de sol·licituds pel tema del
Puosc, eh?, i possiblement s’obrirà immediatament lo de Xarxa de municipis per
inversions, en tot cas, ens agradaria que d’aquests temes en poguéssim parlar entre tots,
no trobar-nos, com en el passat mandat, que ens vam trobar amb, van presentar una
proposta a Ple, sense haver parlat abans, ens agradaria que poguéssim parlar dels
temes, ja està.
Sr. Alcalde.- No, no, no, vostè, preg, pregunta? Doncs, sí, senyora Marta Pujol, ...
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Sra. Pujol.- Jo no vull fer un, cap prec ni cap pregunta, sinó que vull fer una petita reflexió,
si puc, sobre aquest Ple. Primer de tot, agrair el to en que hem discutit totes les mocions.
Després, reconèixer, que malgrat les nostres diferències ideològiques brutals, en alguns
casos, hem estat capaços de posar-nos d’acord amb una moció presentada per vosaltres i
amb i amb una amb el PSC, que potser les diferències no són tan besties com amb
vosaltres, i això demostra, voldria posar, contradir-te una mica, Anna, volent dir que en els
temes que afecten a la política municipal, o sigui, en el benestar de tots els ciutadans del
poble, malgrat les nostre diferències, jo crec que serem capaços de remar tots en una
direcció en molts aspectes, el vostre to ha estat molt cordial en les mocions que heu
presentat en temes de seguretat ciutadana i de neteja, jo entenc que això afavorirà molt el
poder treballar conjuntament, tots podem aportar el nostre punt de vista, tots podem
treballar de manera conjunta, i al final el que ens interessa a tots, i crec que això no ho
podem negar ningú, és que estem aquí per treballar pel poble, i en aquest cas sí, que la
diferència ideològica no importa, perquè la nostra missió és treballar per tots, però això
ens ha de diferenciar del debat polític més essencial, que és aquest, no?, del que
defensem els que som independentistes i el que defenseu els que sou constitucionalistes,
aquí podrem defensar-ho tot, però una majoria absoluta ens avala als independentistes,
crec que és bo que en algunes coses, aquesta majoria es noti. Jo vull agrair, sobre tot vull
parlar per això, per agrair el to, perquè en temes tan, en els que diferim tant
ideològicament, no hi ha hagut cap sortida de to ni ha hagut cap moment de mala
educació, no hi ha hagut cap moment de falta de respecte i jo penso que en els darrers
anys, això, a vegades, ha faltat una mica, i aquí al final, som tots persones, que venim a
treballar pel poble, a defensar uns ideals, i que aquest és el lloc on defensar-los, i que el
to en el que ho hem avui, la veritat és que ens posa a tots en molt bona posició, moltes
gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, si li sembla?
Sr. Bassa.- Gràcies. Eh, sí, tenim data, o sigui, en teoria era el 6 de novembre, a una
escola no li anava bé, el 13, i en defi, avui, ... 20 de novembre, ..., que informarem
oficialment quan, si, ....
Sr. Alcalde.- Si en tenen ... bé. Sí, sí. dues, diferents coses, el tema de l’abocament de
Can Planes, bé, com tothom sabem, els pagesos poden abocar purins en certes, eh, en
certes èpoques de l’any i en certes condicions, si pugues, si la propera vegada que ho
pugueu avisar, que algú ens truqui immediatament, no, no, no, però em refereixo que
potser podem arribar-nos-hi, amb la policia detectar qui és, bàsicament per una cosa,
perquè els purins es poden tirar, però hi ha un màxim, un màxim legal de 24 hores per
poder remoure el terreny, si això, que sembla que no, és brutal, perquè entre, em sembla
que entre 6 hores i 24, 24 és el màxim, perquè si a partir de 6 hores ja, ja és pot fer, en
alguns llocs ens hem trobat que algun pagès ho ha fet, i l’hem d’exigit, no exigit legalment,
perquè tampoc podem, però li hem demanat, allò de dir, si us plau, i aquesta persona, al
cap de 6 hores, ha anat, ho ha remogut, i hem evitat tan problema, i bàsicament sobre tot
el tema mosques i així, perquè quan remous i ja no queda aquesta, en canvi si es queda
això, per exemple 3, 4 dies, sense remoure’s, serà un problema, no, només era per això.
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Sr. Fernández.- No, no, en tot cas, faig una puntualització, potser no ho he explicat, segur
que no ho he explicat bé. El que em comentaven és que sembla que és un lloc que no és
un camp de cultiu, que no és un camp de cultiu, per això és més preocupant, però no ho
sé, a veure, jo no he pogut, m’ho han dit aquest migdia, i l’únic que dic és que mireu, i si
no hi és, l’únic que sí que és cert.
Sr. Alcalde.- Ah, val, doncs sí, encara més, jo demà aniré, demà ens hi, i llavors si hi ... el
trobarem...
Sr. Fernández.- No sé si tu t’hi has trobat a Cardedeu, però en altres zones de més
amunt, el tema de les mosques, i quan t’acostes a Can Planes, es veu que és
Sr. Alcalde.- Mosques no, olor sí que baixava, però vaig entendre que era de
Sr. Fernández.- I ... que brutal el tema de...
Sr. Alcalde.- Val, doncs mirarem de fer el tràmit corresponent.
Sr. Fernández.- No, no, el fotut era, és que no semblava que era un camp de conreu,...
Sr. Alcalde.- Val. El tema de Google, estarem a sobre, eh, el tema de telefonia, també ho
mirarem, perquè evidentment, hi han operador que ara, per poques cases, tampoc volen
fer, el que estan obligats a fer, i a més és el que dèiem abans, és, són empreses que serà
que els hi bé d’això, per fer-ne això, però sí. El tema de l’olivera, sé que es va comentar
en el primer moment que hi havia una olivera, que es, que s’havia plantat, que s’havia
assecat al costat del parc, no sé si l’havien vist, que s’havia anat secant, al costat de la
carretera, eh?, sortint, sortint direcció, direcció la Torreta, a mà dreta, ei, a esquerra, hi
havia una que l’havíem plantat, s’ha assecat. Llavors, vam comentar de posar-la allà, la
informació que jo tenia, però allà no està posada, no sé si al final han vist que perquè allò,
aquella olivera o ha patit molt o li han tirat alguna cosa o lo que sigui, i no sé l’espai, sí
que vaig veure com se l’emportava, per tant, preguntarem a on, no, no. Sí, sí, sí,
preguntarem, no, no, si d’aquí 500 anys faran oli d’aquestes oliveres, eh?
A l’abocament té vostè tota la raó, també és veritat que estem mirant allò de si el
reclamem, si el fem, sap com funciona? Ah!, sí!, perdó!
Sr. Bacardit.- Carles, el tema del abocament, ja des de la guàrdia urbana s’estan
documentant on estan i s’estan prenent diligències, per part nostra, estem rebent la
documentació, s’està mirant si l’abocament és en un lloc públic, si és en una finca
particular, si és així, s’està avisant als propietaris que comencin a prendre a començar a
netejar-los, i si és públic, nosaltres ja comencem a agafar cartes en l’assumpte, però ja
dic, de moment la guàrdia urbana m’està passant la informació, s’estan documentant tots
llocs on estan, i estem prenent les llicències amb tema de ...
Sr. del Villar.- Bé, pel tema, bé, això que comentava el Carles, el tema de Google,
mirarem a veure que és el que podem fer per canviar aquesta, aquest canvi de nom
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d’aquest carrer de Santa Agnès, que hauríem de revisar també molts altres, si ens trobem
que aquest carrer està malament, és possible que d’altres també estiguin malament, però
bé, conforme vagin sortint, doncs està bé poder-ho, poder-ho tractar. I sobre el tema del
PUOSC, sí que és veritat, que fa molt temps que no n’hi ha res, bàsicament perquè durant
els 2 últims mandats no hi ha hagut PUOSC, que ara la sanitat ha recuperat aquest,
aquesta línia d’ajudes a, als ajuntaments, i entenc que parlo en nom del Govern, que no
ha de haver cap problema, de trobar-nos un dia portaveus dels grups polítics, i valorar i
veure que és el que podem aprofitar en aquesta línia de treball, nosaltres, com equip de
govern, estem mirant que és el que podem aportar-hi, i a partir d’aquí, doncs, seguint
treballant, per aprofitar aquesta nova oportunitat que ens dona la Generalitat per ajudarnos, no hi ha cap, cap problema.
Sr. Fernández.- En tot cas, jo ho dic perquè en el pressupost, en els pressupostos
d’inversió dels darrers anys, es van dotar unes partides per alguns projectes que es van
dotar, no de, no provinent d’ajudes, sinó de préstecs i de recursos, recursos propis, de
préstecs de l’ajuntament, i que en tot cas valdria la pena, ja que tenim coses dotades,
doncs intentar, intentar mantenir, per això en aquest sentit, crec que valdria la pena,
doncs, poder parlar-hi.
Sr. del Villar.- Sí, sí, em referia en el que no hi havia en els 2 últims mandats era l’ajuda
PUOSC, no dic que l’ajuntament no tingués
Sr. Alcalde.- Moltíssimes gràcies, donem per finalitzat el Ple quan són les, i molt, les
22:44, les 22 hores 45 minuts ja, em, jo només dir que amb la proposta que ens feien del
Consell Escolar, igual que abans parlaven de les mocions, si vostè vol tenir alguna reunió
prèvia amb el Regidor perquè se l’informi, evidentment, el lloc és el Consell Plenari, perdó,
el Consell Escolar, però vull dir, un membre del Ple, com no pot ser de una altra manera,
pot tenir la informació abans del que sigui. Eh? Sí, eh? Sí, la farem. Doncs per això li deia,
potser així ho sap abans, i si volen treballar alguna cosa o el que sigui.
Moltíssimes gràcies a tothom. Passaríem a precs i preguntes del públic, si algú ho vol fer,
vam dir que ho faríem.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 22
hores i 45 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Albert Gil Gutiérrez

Antoni Peralta Garcerá
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