ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 24
DE SETEMBRE DE 2020 NÚM. 07/2020
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
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana 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 20.22 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 Gutiérrezi 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, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del
dia indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 23 de juliol
de 2020 i de la sessió plenària extraordinària de 30 de juliol de 2020.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B.1-Ratificació de l'aixecament total de la suspensió contracte de serveis, per a la
gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès lot 1 (Servei d’escola
bressol municipal la Roca “Les Orenetes”) i lot 2 (Servei d’escola bressol municipal la
Torreta) formalitzat amb Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL i que va ser acordada
mitjançant Decret d’alcaldia 546 de 7 de maig de 2020, amb efectes de data 1 de
setembre de 2020.
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Àrea de Serveis Econòmics
B.2- Aprovació del Compte de Gestió de l’ORGT 2019, tributs i multes
Àrea de Territori i Sostenibilitat
B.3- Aprovació inicial del projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte bàsic i
d’execució de mur de contenció en pista poliesportiva en el casal de Joves de Santa
Agnès de Malanyanes”
B.4- Dació de compte de la renúncia del regidor Carles Fernández Pérez
C) Control Gestió municipal
C.1- Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2020/04
C.2- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es contracta el
subministrament de telèfons mòbils lectors de DNI per garantir el teletreball dels
treballadors de l'Ajuntament de la Roca del Vallès
C.3- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es modifica els
representants dels grups municipals i es designa els representants dels grups de
pagesos, ramaders, entitats agràries o la gent lligada a la producció agrària en el
Consell de pagesia.
C-4 Resolucions d’Alcaldia
C-5 Informacions d’Alcaldia
C-6 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
B) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 23
de juliol de 2020 i de la sessió plenària extraordinària de 30 de juliol de 2020.
Sr. Alcalde.-. Bé, començarem el ple fent el minut de silenci corresponent, com
sempre. Us torno a demanar disculpes pel temps transcorregut i comencem el plenari.
(minut de silenci)
Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs comencem el plenari amb l’ordre del dia. Els assumptes
de tràmit és l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del 23
de juliol, i de la sessió extraordinària del 30 de juliol. No sé si algú té alguna cosa a dir
de les actes? Cap cosa a dir? Doncs passem a la votació.
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Votacions:
S’aprova l’acta de la sessió plenària ordinària de 23 de juliol de 2020 per unanimitat
Sr. Alcalde.- El següent és passar a votació del 30 de juliol, de la sessió plenària
extraordinària. Passem a votació.
Votacions:
S’aprova l’acta de la sessió plenària extraordinària de 30 de juliol de 2020per
unanimitat

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B.1-Ratificació de l'aixecament total de la suspensió contracte de serveis, per a
la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès lot 1 (Servei
d’escola bressol municipal la Roca “Les Orenetes”) i lot 2 (Servei d’escola
bressol municipal la Torreta) formalitzat amb Serveis Educatius Cavall de Cartró,
SL i que va ser acordada mitjançant Decret d’alcaldia 546 de 7 de maig de 2020,
amb efectes de data 1 de setembre de 2020.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 17 de setembre de 2020, amb el contingut següent:
Atès que en data 20 d’agost de 2020, l’Alcalde ha dictat la Resolució número
1050/2020 amb el següent tenor literal:
I.

RELACIÓ DE FETS:

1. El servei públic municipal d’escola bressol es gestiona de forma

indirecta, de conformitat amb el què estableix el Reglament
regulador del servei públic aprovat pel Ple municipal en data 3 de
febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 90, de 15 d’abril de 2005.
2. En data 16 de juliol de 2019 el ple de la corporació va acordar

adjudicar definitivament, el contracte de serveis per a la gestió de les
escoles bressol municipals de la Roca del Vallès lot 1 (Servei
d’escola bressol municipal la Roca “Les Orenetes”) i lot 2 (Servei
d’escola bressol municipal La Torreta) a favor de Serveis Educatius
Cavall de Cartró, SL.
3. En data 22 d’agost de 2019, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en

endavant l’Ajuntament, i els Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL.,
varen formalitzar el contracte per a la gestió indirecta i sota la
modalitat de contracte de serveis.
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4. El 14 de març de 2020, mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14

de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
5. Mitjançant la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març de 2020, per

la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control
de la infecció pel SARS-CoV-2 es resol adoptar la mesura
preventiva consistent en el tancament de tots els centres i serveis
del Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels
ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb independència de la
titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de
finançament.
6. En data 31/03/2019 i mitjançant RGE 2020/2600, JOSE MANUEL

ESPINAS JANER, en nom i representació de SERVEIS
EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, presenta escrit fent declaració
de la suspensió del contracte en base l’article 1.1 del DL 7/2020 de
17 de març, i adjuntant la Declaració de personal que es troba
adscrit al mateix als efectes de que sigui abonat per part de
l’ajuntament el mes de març de 2020. En aquest sentit a la
comunicació efectuada es manifesta que no es dura a terme,
expedients de regulació d’ocupació.
7. En data 7 de maig de 2020 i número de resolució 546, l’Ajuntament

reconeix la impossibilitat d’executar el contracte referenciat i suspèn
la seva execució, com a conseqüència de la Resolució
SLT/719/2020, de 12 de març de 2020 i en compliment d’allò
establert a l’article 34.1 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març,
de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19 modificat pel Reial Decret Llei
11/2020, de 31 de març,
S’estableix una suspensió contractual amb efectes des del 13 de
març de 2020 i fins a la data en què l’òrgan de contractació notifiqui
la fi de la suspensió.
8. El Consell de Ministres en data 28 d'abril de 2020 va aprovar el "Pla

de Transició cap a una Nova Normalitat", que preveu una
desescalada en quatre fases i concretament mitjançant el Reial
Decret 537/2020, de 22 de maig, per qual és prorroga l'Estat
d'alarma Declarat paper Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
que fa a la fase 2, s’estableix en el seu article 7è:
"Durant el període de vigència d'aquesta pròrroga, i en el cas que
s'acordi la progressió a fase II o posterior en un determinat àmbit
territorial d'acord amb el que preveu l'article 3.1, les administracions
educatives podran disposar la flexibilització de les mesures de
contenció i la represa de les activitats presencials a l’ àmbit educatiu
no universitari i de la formació, corresponent lis així mateix,
l'execució de les referides mesures (...) "
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9. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha

elaborat el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de
desescalada en la finalització del curs 2019/2020 i per a
l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 20202021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, i ha
comunicat instruccions complementàries per a l’organització de
l’obertura del centres educatius, segons es desprèn de l’informe
tècnic obrant a l’expedient de data 12 de juny de 2020.
10. En data 10/06/2020 i NRE 2020/4767 (aquest registre elimina el

presentat amb anterioritat i NRE 2020/4766) i en data 12/06/2020
mitjançant un correu electrònic (que s’adjunta a l’expedient),
l’empresa gestora del servei d’escoles Bressol municipals, Serveis
Educatius Cavall de Cartró, SL, ha presentat el pla d’obertura de
cada escola seguint les instruccions del Departament d’Educació,
així com altres documents, en concret l’espera que, a hores d’ara
l’entrin al registre d’entrada de l’Ajuntament, tal i com tan mateix es
desprèn de l’informe tècnic obrant a l’expedient de data 12 de juny
de 2020:
-

Pla desescalada EBM La Torreta
Pla desescalada EBM Les Orenetes
Mesures preventives enfront SARS-CoV-2 a Cuina i
Menjadors – Cavall de Cartró
PT11.1 Neteja i desinfecció d’Escoles Bressol
Manual de bones pràctiques higiènico-sanitàries davant la
Covid-19, realitzat pel Departament de Seguretat i Salut,
Departament de Qualitat i Departament de Relacions
Laborals.

11. En data 11 de juny de 2020 s’ha emès providència de la regidoria

d’educació de l’ajuntament de la Roca del Vallès on es manifesta la
voluntat de reobertura de les escoles Bressols municipals, el proper
dia 15 de juny de de 2020 en horari de 9 a 15 hores, incloent el
servei de menjador.
12. En data 12 de juny de 2020, s’ha emès informe tècnic sobre

reobertura escoles bressol municipals de la Roca del Vallès, quin
contingut parcial, és el següent:
“Procés de desescalada en Fase 2
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha
elaborat el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de
desescalada en la finalització del curs 2019/2020 i per a
l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs
2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, i
ha comunicat instruccions complementàries per a l’organització de
l’obertura del centres educatius.
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En les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centes
educatius que despleguen el Pla d’obertura del centres educatius
en fase 2 s’estableix que els diferents centres han d’elaborar el seu
Pla d’obertura.
Segons la inspecció Educativa (correu electrònics de data 4 i 9 de
juny de 2020), la titularitat de les llars d’infants pot decidir si s’obren
o no els centres. Si s’obren, ha de ser en base a un pla d’obertura
que compleixi les instruccions del Departament d’Educació.


Pla d’obertura de centres educatius en Fase 2 de
desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a
l’organització i funcionament dels centres i es estudis del
curs 2020-2021.



Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres
educatius (Per al desplegament del Pla d’Obertura de
Centres Educatius en Fase 2 de desescalada en la
finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i
funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021,
aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020)



Modificació (data 8-6-20) del Pla d’obertura de centres
educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del
curs 2016-2020 i per a l’organització i funcionament dels
centres i els estudis del curs 2020-21 /aprovat pel
PROCICAT en data 20 de maig de 2020) i noves mesures en
Fase 3.
(...)

Sobre l’horari dels serveis en ambdues escoles
També ens informa que, de manera extraordinària, es poden
ampliar els horaris dins d’unes franges que ajudin la conciliació
laboral de la família, que podrien ser, com a màxim, entre les 8
del matí i les 6 de la tarda. Aquest horari ampliat també permet
l’obertura del menjador, si es considera convenient.
En aquest cas, si l’Ajuntament decideix ampliar l’horari dels
centres més enllà de la franja de 9 a 13 hores, establerta
inicialment, caldrà que s’enviï una comunicació a la Direcció dels
Serveis Territorials d'Educació al Maresme-Vallès Oriental
indicant
en
quin
horari
romandran
oberts
(direccio_mvo.educacio@gencat.cat)
La tècnica sotasignada ha informat en data 11/06/2020 a la
Direcció dels Serveis Territorials d’Educació al Maresme-Vallès
Oriental i a la inspecció educativa que l’Ajuntament de la Roca
del Vallès té la intenció de reobrir les escoles bressol municipals
el proper dia 15/06/2020 de 9 a 15h.
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Documentació presentada per l’empresa gestora del servei
Serveis Educatius Cavall de Cartró SL per a la reobertura
de les escoles bressol municipals
L’empresa gestora del servei d’escoles Bressol municipals,
Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, ha presentat el pla
d’obertura de cada escola seguint les instruccions del
Departament d’Educació, així com altres documents, en concret:
En data 10/06/2020 i NRE 2020/4767 (aquest registre elimina el
NRE 2020/4766) i en data 12/06/2020 un correu electrònic amb
la darrera versió dels Plans de desescalada (que s’adjunta a
l’expedient), a l’espera que, a hores d’ara l’entrin al registre
d’entrada de l’Ajuntament.


Pla desescalada EBM La Torreta



Pla desescalada EBM Les Orenetes



Mesures preventives enfront SARS-CoV-2 a Cuina i
Menjadors – Cavall de Cartró



PT11.1 Neteja i desinfecció d’Escoles Bressol, revisat
per la Responsable de Qualitat i Medi Ambient i aprovat
per la Delegada de Serveis Educatius.



Manual de bones pràctiques higiènico-sanitàries davant
la Covid-19, realitzat pel Departament de Seguretat i
Salut, Departament de Qualitat i Departament de
Relacions Laborals.

La tècnica sotasignada lliurarà els plans de desescalada
d’ambdues escoles a la Inspecció educativa per al seu
coneixement.
Sobre les diferents fases de desescalada
A mesura que es vagi avançant en fases de desconfinament i
fins arribar a la nova normalitat es podrà variar les indicacions
que
es
preveu
en
aquesta
fase
2.
Tanmateix també caldrà modificar el necessari en cas de
retornar a fases anteriors, per indicacions de les autoritats
competents en la matèria.
Reobertura instal·lacions
Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, ens informa, en data 10
de juny de 2020, sobre el control de la legionel·losi i la
procedència d’efectuar un servei de neteja i desinfecció tant de
les instal·lacions d’aigua calenta sanitària (ACS) com les
instal·lacions d’aigua freda de consum humà (AFCH). Així com i
neteja i desinfecció dels elements desmuntables (aixetes,
dutxes, etc.) després d’una parada superior a un mes, abans de
reiniciar l’activitat.
Atès que no és competència de la tècnica sotasignada els
aspectes de manteniment dels equipaments municipals, va

Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
30/11/2020

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

01/12/2020

SECRETARI

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

ce91218f502f4a128a88cf84c6d82636001

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: 06/10/2020
Estat d'elaboració: Original

posar immediatament en coneixement als seus superiors i al
servei de Manteniment d’aquest extrem per tal que, si no s’ha
fet, s’efectuï aquesta actuació, quedant l’obertura dels centres
supeditada a la seva realització.
Informació al Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès
El Manual de bones pràctiques higiènico-sanitàries davant la
Covid-19 presentat per l’empresa gestora del servei, indica en
el seu punt 3.1 que, com a norma general, l’accés als centre
estarà restringit a les persones que hi treballen: direcció, equip
educatiu, personal de cuina, personal de neteja i manteniment.
Tanmateix, cal tenir en compte que pot haver-hi personal de
l’Ajuntament que s’hi personi puntualment per acomplir les
tasques de manteniment no compreses en el contracte de
servei i per a la supervisió de l’execució del contracte, entre
altres, per la qual cosa cal informar al Comitè de Seguretat i
Salut de l’Ajuntament que, si escau, poden consultar la
documentació a l’expedient de referència.
Informació per a la valoració de l’aixecament de la
suspensió contractual
Sobre el volum i d’activitat prevista en data 15/6/2020
L’empresa gestora, Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL,
informa que s’obriran els grups següents amb la incorporació
dels professionals següents:


Escola Bressol Les Orenetes:

- Previsió d’infants que s’incorporaran: 11
- Número de grups/espais que s’obriran: 3
- Número de professionals que s’incorporaran:
S’incorporen la totalitat dels treballadors adscrits al servei:
presencialment: 8 educadores, 1 netejadora, 1 cuinera i
amb teletreball: 1 directora (personal sensible)
 Escola Bressol La Torreta:
-

Previsió d’infants que s’incorporaran: 9

-

Número de grups/espais que s’obriran: 2

-

Número de professionals que s’incorporaran:

S’incorporen presencialment la totalitat dels treballadors
adscrits al servei: 4 educadores, 1 netejadora, 1 directora
Sobre la prevenció de la Còvid-19
Es proposa que l’òrgan competent inclogui com a obligació per a
l’aixecament parcial/total de la suspensió del contracte, el
compliment a l’Escola Bressol Municipal La Roca “Les Orenetes”
i l’Escola Bressol Municipal La Roca, de totes i cadascuna de les
instruccions, ordres i resta de normativa associada a la
prevenció de la Còvid-19 per a les escoles Bressol/llars d’infants,
per poder seguir prestant el servei.

Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
30/11/2020

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

01/12/2020

SECRETARI

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

ce91218f502f4a128a88cf84c6d82636001

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: 06/10/2020
Estat d'elaboració: Original

Sobre la valoració econòmica de l’aixecament de la suspensió
contractual
Es proposa que la valoració econòmica de l’aixecament de la
suspensió parcial/total es faci posteriorment al reinici de
l’activitat, atès que l’empresa ha de presentar els seus comptes
d’explotació i costos per poder-ne fer una valoració adequada en
temps i forma.
Sobre les quotes/preus públics
El contractista del servei, Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL,
es finança mitjançant els ingressos dels preus públics i una
aportació municipal, atesa la clàusula 26 del Plec de clàusules
administratives particulars que regulen el contracte de serveis
per a la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del
Vallès, sobre el Règim econòmic-financer del contracte.
Els preus públics de referència són els que van estar aprovats
per l’Ajuntament i que actualment són els que estan referenciats
a l’ordenança fiscal número 23 de Preus públics per a la
prestació dels serveis o realització d’activitats de competència
municipal, publicada al BOPB en 18 de gener de 2017 (consten
en l’expedient).
Quota d’escolaritat de la segona quinzena de juny 2020
Atès que en data 13 de març de 2020 es van deixar de prestar
els serveis d’Escola Bressol Municipal per causa de la pandèmia
i tenint en compte que la quota íntegra del mes de març 2020 ja
estava íntegrament cobrada, la tècnica sotasignada proposa a
petició de l’empresa gestora del Servei que aquesta sigui
compensada per la quota a pagar la 2a quinzena de juny. A la
resta de les famílies se’ls abonarà, si escau.
Altres serveis de la segona quinzena de juny 2020
Atès que davant aquesta situació de pandèmia per Còvid-19
s’han de prendre mesures per evitar la propagació del virus i, per
tant, seguir amb les recomanacions que dicten les autoritats
competents.
Tenint en compte que alguns dels serveis que presten les
escoles bressol municipals s’han vist reduïts, la tècnica
sotasignada proposa a l’òrgan competent que aprovi aplicar la
regla de la proporcionalitat en alguns dels serveis que es
prestaran durant aquest mes de juny 2020:
Així doncs es proposa que per a la 2a quinzena del mes de juny
de 2020 les quotes a abonar siguin les següents:
Servei de menjador mensual – de setembre a juny (inclou dinar i
monitoratge de 12:00 hores a 15:00 hores): 130€
Es proposa una quota de 65€
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Servei de menjador mensual reduït – de 12:00 hores a 13:00
hores (inclou dinar i monitoratge - no inclou la migdiada): 80€
Es proposa una quota de 40€
Per al mes de juliol 2020, les quotes seran les ja establertes.
Tanmateix caldrà procedir a la tramitació pertinent per tenir uns
preus públics aprovats en l’ordenança corresponent per tal de
donar resposta a la flexibilització dels serveis oferts a les escoles
bressol municipals davant possibles futures restriccions i/o
reducció dels serveis prestats
Així doncs, la tècnica sotasignada emet aquest informes als
efectes d’autoritzar l’obertura de les escoles bressols municipals
de la Roca del Vallès en fase 2 de desescalada, salvant superior
criteri fonamentat en dret.”
13. En data 23 de juliol de 2020 el Ple de l’Ajuntament va ratificar

l’aprovació de la resolució núm. 738 de data 12 de juny de 2020, en
al qual s’aixecava parcialment la suspensió del contracte de serveis
per a la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del
Vallès Lot 1 (Servei d’escola bressol municipal la Roca “Les
Orenetes”) i Lot 2 (Servei d’escola bressol municipal La Torreta)
condicionant la reobertura a la realització de les actuacions de
manteniment escaients i al compliment de totes i cadascuna de les
instruccions, ordres i resta de normativa associada a la prevenció de
la Còvid-19 per a les escoles bressol/llars d’infants per poder seguir
prestant el servei, en data 15 de juny de 2020 i comunicant al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya aquesta
reobertura.
14. En data 30 de juliol de 2020 s’ha emès informe per part de la tècnica

d’ensenyament quin contingut és el següent:
“Situació actual
Tenint en compte que, a data d’avui, estem en la fase de “nova
normalitat” i s’està prestant el servei de forma reduïda en
ambdues escoles, segons els barems establerts en al Pla de
Reobertura que segueix les directrius dels protocols de les
autoritats competents.
Segons informació de l’empresa gestora del servei SERVEIS
EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL, en la reunió
mantinguda a data 16 de juliol de 2020 sobre l’inici del proper
curs, en la qual ens han informat que disposen de 73 infants
matriculats per al curs 2020-21 amb la distribució següent:
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Protocols autoritats competents
Tenint en compte que des de la inspecció educativa dels Serveis
Territorials del Maresme-Vallès Oriental del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya ens han fet arribar els
protocols i instruccions següents, que hem traslladat a l’empresa
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL, per tal que
adaptin el Pla d’Obertura per a l’inici del curs vinent 2020-21 i el
presentin a aquest ajuntament.
•
Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia per Còvid-19, del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
•
Instruccions per al Curs 2020-2021 dels centres
educatius de Catalunya, de la Secretaria de Polítiques
Educatives del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya
•
Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla
d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021 del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Evolució de la pandèmia
Tenint en compte que l’evolució de la crisi sanitària pot
comportar modificacions dictades per les autoritats competents
respecte a l’adequació de noves mesures de protecció davant la
Còvid-19, l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE
CARTRÓ, SL caldrà que adapti la prestació del servei al que es
marqui en cada fase de la pandèmia.
Informar a Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL que resta
obligat al compliment (tant en l’Escola Bressol Municipal La Roca
“Les Orenetes”, com en l’Escola Bressol Municipal La Roca), de
totes i cadascuna de les instruccions, ordres i resta de normativa
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associada a la prevenció de la Còvid-19 per a les escoles
Bressol/Llars d’infants, per poder seguir prestant el servei.
Per tot l’exposat, es proposa a l’òrgan competent que consideri
l’aprovació dels acords següents:
PRIMER. Aixecament total de la suspensió del contracte de
serveis, per a la gestió de les escoles bressol municipals de la
Roca del Vallès lot 1 (Servei d’escola bressol municipal la Roca
“Les Orenetes”) i lot 2 (Servei d’escola bressol municipal La
Torreta) formalitzat amb SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE
CARTRÓ, SL, en data 1 de setembre de 2020.
SEGON. Requerir a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL
DE CARTRÓ, SL que presenti a aquest ajuntament el Pla
d’Obertura pel curs 2020-21 seguint les indicacions del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya al
respecte i resta de normativa que pugui anar sorgint atesa la
incertesa de la situació de la pandèmia per Còvid-19, abans de
l’inici del curs i adjuntant les corresponents esmenes sempre que
hi hagi una modificació substancial en la gestió del servei
provocada per la situació d’emergència per Còvid-19.
TERCER. Informar a SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE
CARTRÓ, que resta obligat al compliment (tant en l’Escola
Bressol Municipal La Roca “Les Orenetes”, com en l’Escola
Bressol Municipal La Roca), de totes i cadascuna de les
instruccions, ordres i resta de normativa associada a la
prevenció de la Còvid-19 per a les escoles Bressol/Llars
d’infants, per poder seguir prestant el servei.
QUART. Informar a l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones,
l’Àrea d’Obres i Serveis i a la Intervenció municipal i Serveis
Econòmics d’aquests acords als efectes oportuns.”
II.

FONAMENTACIÓ JURÍDICA:

1. Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel CVID-19.
2. El Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada
pel COVID-19.
3. Reial Decret 492/2020 de 24 d’abril pel qual es prorroga l’estat
d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel CVID-19, prèviament prorrogat per el Reial
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Decret 476/2020 de 27 de març i el Reial Decret 487/2020 de 10
d’abril.
4. L’article 34 i la disposició final vuitena del Reial Decret Llei 8/2020
de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19 modificat pel Reial Decret
Llei 11/2020, de 31 de març,
5. L’ article 1 Decret-Llei 7/2020 (DLL 7/2020), de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió
de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24
de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres
mesures complementàries.
6. Reial Decret Llei 11/2020 (RDL 11/2020), que va modificar el Reial
Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19.
7. Vist que mitjançant la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març de
2020, per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i
el control de la infecció pel SARS-CoV-2 es resol adoptar la mesura
preventiva consistent en el tancament de tots els centres i serveis
del Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels
ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb independència de la
titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de
finançament.
8. Considerant que de conformitat amb allò establert a l’article 34.1 del
Reial decret Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19, estableix que l’òrgan de contractació, a sol·licitud del
contractista, es el que ha d’apreciar la impossible execució del
contracte i declarar la suspensió d’aquest en el termini màxim de
cinc dies naturals.
9. Considerant que de conformitat amb la disposició addicional segona
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 pel que fa a la competència
del ple com a òrgan de contractació en aquest contracte.
10. De conformitat amb el calendari de plens aprovat en
ordinària plenària de 26 de setembre de 2019, la pròxima
plenària seria en data 24 de setembre de 2020, per la qual
tenint en compte que l’aixecament de la suspensió s’ha de

Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

sessió
sessió
cosa i
fer en

Signatura 2 de 2
30/11/2020

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

01/12/2020

SECRETARI

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

ce91218f502f4a128a88cf84c6d82636001

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: 06/10/2020
Estat d'elaboració: Original

data 01 de setembre de 2020, de conformitat amb allò establert a
l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de Bases
de Règim local, per tal de resoldre la sol·licitud, s’ha de fer ús de
l’esmentada atribució, considerant oportú que l’alcaldia resolgui la
mateixa.
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER.- AIXECAR TOTALMENT LA SUSPENSIÓ del contracte de
serveis, per a la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del
Vallès lot 1 (Servei d’escola bressol municipal la Roca “Les Orenetes”) i
lot 2 (Servei d’escola bressol municipal La Torreta) formalitzat amb
Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL i que va ser acordada mitjançant
Decret d’alcaldia 546 de 7 de maig de 2020, amb efectes de data 1 DE
SETEMBRE de 2020.
SEGON. REQUERIR A L’EMPRESA SERVEIS EDUCATIUS CAVALL
DE CARTRÓ, SL que presenti a aquest ajuntament el Pla d’Obertura pel
curs 2020-21 seguint les indicacions del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya al respecte i resta de normativa que pugui
anar sorgint atesa la incertesa de la situació de la pandèmia per Còvid19, abans de l’inici del curs i adjuntant les corresponents esmenes
sempre que hi hagi una modificació substancial en la gestió del servei
provocada per la situació d’emergència per Còvid-19.
TERCER. INFORMAR a SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ,
que resta obligat al compliment (tant en l’Escola Bressol Municipal La
Roca “Les Orenetes”, com en l’Escola Bressol Municipal La Roca), de
totes i cadascuna de les instruccions, ordres i resta de normativa
associada a la prevenció de la Còvid-19 per a les escoles Bressol/Llars
d’infants, per poder seguir prestant el servei.
QUART.- REMETRE la documentació que es presenti per l’empresa
gestora del servei, Serveis Educatius Cavall de Cartró SL, a la
inspecció educativa i al departament d’educació, als efectes escaients.
CINQUÈ.- COMUNICAR al departament d’educació la reobertura, als
efectes escaients.
SISÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.
SETÈ.- COMUNICAR aquest a l’Àrea de Serveis i Atenció a les
Persones, l’Àrea d’Obres i Serveis i a la Intervenció municipal i Serveis
Econòmics d’aquests acords als efectes oportuns.
SISÈ.- RATIFICAR aquest acord per part del ple municipal de la
corporació, en la pròxima sessió que es celebri.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
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PRIMER.- RATIFICAR l’acord de Resolució d’Alcaldia número 1050/2020, de
data 20 d’agost de 2020, més amunt transcrita.
SEGON.- Donar trasllat als interessats.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El primer assumpte de l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics és la
ratificació de l’aixecament total de la suspensió al contracte de serveis, per la gestió de
les escoles bressol municipals. És el servei de l’escola municipal de la Roca “Les
Orenetes”, és el lot número 1, i el lot segon és el servei d’escola municipal la Torreta,
formalitzat amb Serveis Educatius Cavall de Cartró, que va ser acordada mitjançant el
Decret d’alcaldia 546 del 7 de maig, amb efectes de data 1 de setembre. Té la paraula
el regidor d’educació.
Sr. Bassa.- Gràcies, senyor Alcalde. Bé, res més que res això, com sabeu, a l’últim ple
que vam fer al juliol vam fer la ratificació de l’aixecament parcial. I bé, per començar el
curs, i vist que ja havíem entrat a la nova normalitat, es va obrir aquesta nova resolució
d’alcaldia en fer ja l’aixecament total de la suspensió del contracte de serveis. I per
això aquí estem, per ratificar l’acord de la resolució d’alcaldia número 1050/2020, de la
data del 20 d’agost, i donar trasllat als interessats. Més que res això, aixecar, ratificar
aquesta resolució d’alcaldia per poder tornar al servei, amb data 1 de setembre.
Sr. Alcalde.- Molt bé. No sé si algú té alguna cosa a comentar d’aquest punt. No?
Doncs passaríem a l’aprovació, si s’escau.
Votacions:
Aprovat per unanimitat
Àrea de Serveis Econòmics
B.2- Aprovació del Compte de Gestió de l’ORGT 2019, tributs i multes
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 17 de setembre de 2020, amb el contingut següent:
ATÈS la presentació, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de
l’exercici 2019, pel que es refereix als tributs i a les multes.
ATÈS la petició, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, de l’aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de
l’exercici 2019, pel que es refereix als tributs i a les multes.
CONSIDERANT l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, de data 27/08/2020, que forma part de la documentació de
l’expedient administratiu del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici
2019, pel que es refereix als tributs i a les multes.
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VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès de data 27/08/2020, que forma part de la documentació de l’expedient
administratiu del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, pel que es
refereix als tributs i a les multes i que informa favorablement, en relació a
l’aprovació dels resultats del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici
2019, pel que es refereix als tributs i a les multes.
ATÈS el que s’estableix als articles 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
ATÈS les atribucions de l’Alcaldia-Presidència regulades a l’article 21.f) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR el Compte de Gestió i Recaptació de tributs de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019,
pel que es refereix als tributs, que resulten de la descàrrega de l’aplicatiu
informàtic WTP de gestió tributària de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (C05/DOCUMENTACIÓ) i que presenta la següent
evolució:

SEGON.- APROVAR el Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, pel que es
refereix a les multes, que resulten de la descàrrega de l’aplicatiu informàtic WTP
de gestió tributària de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona (C05/DOCUMENTACIÓ) i que presenta la següent evolució:
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TERCER.- INFORMAR que, per la manca de recursos materials i personals, per
no disposar del temps material necessari per efectuar la funció interventora
regulada als articles 214 i 219 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, així
com tampoc del temps necessari per implementar els procediments
d’intervenció formal (que consisteix en la verificació del compliment dels
requisits necessaris per a l’adopció de l’acord, mitjançant l’examen de tots els
documents que preceptivament hagin de ser incorporats a l’expedient) ni
d’intervenció material (que consisteix en la comprovació real i efectiva de
l’aplicació dels fons públics) regulats als articles 8, 13 i 16 del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en
les entitats del sector públic local, ni aquelles altres d’auditories financeres o de
compliment, l’abast de la fiscalització es limita a la fiscalització limitada prèvia on
s’examina, abans que es dicti la corresponent resolució administrativa, tot acte,
document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut
econòmic o moviment de fons i valors, amb la finalitat de garantir, segons el
procediment legalment establert, la seva conformitat amb les disposicions
aplicables en cada cas. Aquest exercici de la funció interventora no atendrà a
qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades, tot això,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 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 i als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es
regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.
QUART.- TRASLLADAR l’adopció de la resolució que dicti l’òrgan competent, a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en tractar-se de
l’administració delegada de la gestió cobratòria dels ingressos de dret públic,
segons l’acord de delegació, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió
celebrada en data 28 de desembre de 1989 i les successives adaptacions, als
efectes escaients.
CINQUÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, als efectes escaients.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El següent punt és a l’Àrea de Serveis Econòmics, és l’aprovació contra
la Gestió de l’Organisme del 2019 de tributs i multes.
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Sra. Pujol.- Bé, passem a aprovar el… Perdoneu un moment, us podeu posar cascos?
Perdoneu, és que m’acoblo amb l’ordinador de l’Ainoa. Bé, passem a aprovar el
Compte de Gestió de l’Organisme de Recaptació tant pel que fa a multes com pel que
fa a tributs. Com vosaltres sabeu, la recaptació de les taxes, els impostos i les multes,
l’Ajuntament el té delegat a la Diputació de Barcelona, a través de l’Organisme de
Gestió, i cada any hem d’aprovar el Compte de Gestió, que és els diners que ens
passa l’Organisme a l’Ajuntament i després l’assentament que fem en el… és que tinc
un acoblament… perdoneu. L’assentament que fem en el pressupost municipal.
Sr. Marín.- Que se ponga en silencio y entonces no se acoplará.
Sr. Alcalde.- Clar, que apaguin tots el so de tots els portàtils. No se t‘acoblarà, llavors.
Sra. Álvarez.- Marta, el que pots fer és treure’t els auriculars.
Sra. Pujol.- Sí? Millor? No sé. D’acord. Doncs res, és que tenim… l’Ainoa té el seu
ordinador també amb veu i se m’acobla.
Sr. Alcalde.- Apaga’l. Ainoa, apaga’l.
Sra. Pujol.- És igual. El punt és aquest. És l’aprovació del Compte de Gestió de
l’Organisme de Gestió Tributària, i és una mica el seu rendiment de comptes cap a
l’Ajuntament d’allò que s’ha cobrat tant de multes com de tributs. Ja està.
Sr. Alcalde.- D’acord. Haureu de separar-vos, en tot cas. Perquè així no és… O
apagar el so de l’ordinador i escoltar-vos tots per un sol ordinador. Apujar el volum i…
Sra. Herrera.- Em moc jo.
Sra. Vilardebó.- No, però ara que l’Ainoa ha posat el silenci penso que se sent bé.
Perquè li ha posat el mute l’Ainoa.
Sr. Alcalde.- No ho sé però…
Sra. Vilardebó.- No? Perquè quan li ha posat el mute se sentia bé, la Marta.
Sr. Alcalde.- Crec que ara no porta els cascos i per tant no…
Sra. Pujol.- Ja està, m’estic movent.
Sr. Alcalde.- Bé, mentre la Marta s’acaba de moure, algun comentari sobre aquest
punt? Cap comentari? Doncs passaríem a votació.
Votacions:
Aprovat per unanimitat
Àrea de Territori i Sostenibilitat
B.3- Aprovació inicial del projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte
bàsic i d’execució de mur de contenció en pista poliesportiva en el casal de
Joves de Santa Agnès de Malanyanes”
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Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 17 de setembre de 2020, amb el contingut següent:
Vist que mitjançant instància presentada per part del Sr. Joel Font Toribio, en
data 24 d’abril de 2020, al registre general d’aquesta Corporació Local amb
número d’entrada ENTRA-2020/3225, es va presentar el document “Projecte
bàsic i d’execució de mur de contenció en pista poliesportiva en el casal de
Joves de Santa Agnès de Malanyanes”, terme municipal de la Roca del Vallés.
Vist que en data 08 de juny de 2020 es va registrar una nova versió del
document abans esmentat, mitjançant el registre general d’aquesta Corporació
Local amb número d’entrada ENTRA-2020/4636 i ENTRA2020/4737, per part
del mateix Sr. Joel Font Toribio
Vist que en data 22 de juny de 2020, es va emetre per part dels serveis tècnics
municipals informe favorable al projecte presentat.
Vist que en l’informe tècnic esmentat s’informa favorablement els aspectes
tècnics del document titulat “Projecte bàsic i d’execució de mur de contenció en
pista poliesportiva en el casal de Joves de Santa Agnès de Malanyanes”,
deixant constància que “El pressupost d’execució material de les obres es de
27.277 € , El pressupost per contracta es de 39.276,15 (6% BI,13% GG IVA
21%. Inclòs -)
Vist que es preveu en el cos del mateix informe esmentat el següent:
“Aquesta obra te la consideració d’una obra de gran reparació, segons la
definició de l’article 12.4 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS), atès que es tracta de la reparació d’un mur estructural de
contenció de terres que va caure per causes fortuïtes/accidentals degut al
descalçament del mateix en períodes de pluges intenses”.
Vist que la Legislació aplicable, sens perjudici d’altra normativa que resulti
invocable per raó de la matèria i/o procediment, la conformen:
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel.
Article 93 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local.
Articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de
l'Edificació.
Articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres
de construcció.
Article 12 i 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
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Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.



Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.



Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.



Articles 231 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.



Article 21.1.o) i l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local.



Article 53.1.p) i l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

Vist que en data 25 de juliol de 2020, s’emet informe favorable per part dels
serveis jurídics municipals.
Vist que segons l’article 234 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d' abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, tenen la
consideració d'obres locals les que executen els ens locals per prestar els
serveis de llur competència podent ser ordinàries o d’urbanització.
Vist els articles 8 i 9 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals diferencien les obres
locals entre ordinàries i d'urbanització.
Vist el projecte objecte del present informe, vist el contingut del mateix, i
l'informe emès en data 22 de juny de 2020 per part de l’Arquitecte Tècnic
municipal, té el caràcter d'obra ordinària local de gran reparació en virtut d’allò
establert en l’article 12.4 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
Vist que de conformitat amb l’article 10 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals el
projecte es regirà per la normativa de règim local, i la seva tramitació serà
aquella prevista en els articles 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals.
Vist que prenent en consideració les determinacions de l'article 31, en relació
amb l’article 25, ambdós del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, el projecte, si
s'escau, haurà de incloure un annex a la memòria amb la relació detallada dels
béns i drets que han d'ocupar-se i, en el seu cas, expropiar-se, així com una
valoració individualitzada, tot això als efectes de l’article 40 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.

Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
30/11/2020

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

01/12/2020

SECRETARI

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

ce91218f502f4a128a88cf84c6d82636001

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: 06/10/2020
Estat d'elaboració: Original

Vist el contingut del document presentat per part de l’arquitecte Sr. Joel Font
Toribio, titulat “Projecte Bàsic i d’Execució de Mur de contenció en pista
poliesportiva al Casal dels Joves de Santa Agnès de Malanyanes”, i que
examinat per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de La Roca del Vallès,
aquest conté tots els documents necessaris establerts en els articles 24 i 25 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, així com en l’article 233 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Vist allò establert en quan al procediment aplicable per l’aprovació del projecte
esmentat, en l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, procedirà adoptar
acord d’aprovació inicia, sotmetre’l a informació pública per un termini de 30
dies i procedir posteriorment a adoptar acord d’aprovació definitiva per part del
mateix òrgan. La publicitat de l’acord d’aprovació inicial es farà en la pàgina
web de l’ajuntament així com en el BOP de Barcelona.
Vist que tota aquesta tramitació s’ha de dur a terme en un termini màxim de 6
mesos donat que excedit el termini esmentat es produiria la caducitat de
l’expedient.
Vist l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals:
“Article 37
Procediment
37.1 La tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al
procediment següent:
a) Acord d’aprovació inicial.
b) Informació pública i notificació individual, si s’escau.
c) Aprovació definitiva.
37.2 La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant
els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Simultàniament, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres
administracions, només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el
tipus d’obra de què es tracti, i s’ha de notificar individualment a les persones
directament afectades que figurin en la relació a què es refereix l’article 31
d’aquest Reglament.
37.3 Els plànols i documents sotmesos al tràmit d’informació pública són
diligenciats pel secretari de la corporació, i hi ha de constar que han estat
aprovats inicialment per aquesta.
37.4 En la tramitació dels projectes en la qual hagi d’intervenir una altra
administració, perquè així ho exigeixi la legislació sectorial, s’han de complir els
tràmits que aquesta legislació imposi. La no emissió dels informes dins dels
terminis concedits donarà lloc al seguiment de les actuacions, sempre que no
siguin determinants per a l’aprovació del projecte.
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37.5 El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a
comptar de l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini
comporta la caducitat del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta
dies següents a l’acabament d’aquell.
37.6 Per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient
que l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a què es
refereixen els articles 34 i 35 d’aquest Reglament, sens perjudici del que
disposa l’article 46 d’aquest, en allò que sigui aplicable.”
Vist que pel que fa a l’aprovació definitiva del projecte, cal portar a col·lació allò
establert en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals:
“38.2 L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí
Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí
informatiu local, si n’hi ha, i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la corporació”.
Vist que aprovat el projecte i prèviament a la tramitació de l'expedient de
contractació de l'obra, es procedirà a efectuar el replantejament, el qual
consisteix a comprovar la realitat geomètrica de l'obra i la disponibilitat dels
terrenys necessaris per a la seva normal execució, que serà requisit
indispensable per a l'adjudicació en tots els procediments. Així mateix s'han de
comprovar tots els supòsits que figurin en el projecte elaborat i siguin bàsics
per al contracte a celebrar.
Vist que en el present expedient manca informe d’Intervenció pel que fa als
aspectes econòmics derivats de l'aprovació del “Projecte Bàsic i d’Execució de
Mur de contenció en pista poliesportiva al Casal dels Joves de Santa Agnès de
Malanyanes”, i bàsicament en relació a la previsió de l’obra esmentada en el
pressupost municipal.
Vist el contingut de l’article 53.1.p) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l’article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, així com la Disposició Addicional Segona de la LCSP,
l’òrgan competent per l’aprovació del projecte d’obres presentat seria la
l’Alcalde.
Vist que mitjançant resolució d’alcaldia número 845 de data 10 de juliol de
2019, i atenent als articles 53.3 i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i en virtut del què es preveu en l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, es va delegar a la Junta de
Govern Local aquesta competència.
Vist el contingut de 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així
com de l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en relació a la competència del plenari municipal per l’aprovació
dels projectes no previstos en els pressupostos.
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Vist el contingut de l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, així com de l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, en relació a la competència del plenari municipal
per l’aprovació dels projectes no previstos en els pressupostos.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària
titulat “Projecte Bàsic i d’Execució de Mur de contenció en pista poliesportiva al
Casal dels Joves de Santa Agnès de Malanyanes”, presentat per part del Sr.
Joel Font Toribio, Arquitecte, essent l'ajuntament de la Roca del Vallès,
promotor del projecte. El pressupost de l’actuació ascendeix a la quantitat de
trenta-nou mil dos-cents setanta-sis euros amb quinze cèntims IVA inclòs
(39.276,15 €).
SEGON.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública, per un
període de trenta dies hàbils comptadors des de l'endemà de la darrera
publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província en un
diari de major difusió, en el tauler d'edictes de la casa consistorial i en la web
municipal (www.laroca.cat), als efectes que es puguin formular, si es considera
convenient, al·legacions sobre el projecte, entenent-se que el projecte d’obra
municipal ordinària titulat “Projecte Bàsic i d’Execució de Mur de contenció en
pista poliesportiva al Casal dels Joves de Santa Agnès de Malanyanes” restarà
definitivament aprovat en el supòsit de no presentar-se al·legacions
TERCER.- En cas que es presentin al·legacions, es remetran als Serveis
Tècnics municipals pel seu estudi i resolució, procedint l’emissió d’informeproposta de secretaria, procedint-se a donar trasllat del mateix a l’òrgan
competent per tal de dur a terme l’aprovació definitiva del projecte.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El següent punt és l’aprovació inicial del projecte d’obres municipals
ordinàries titulat “Projecte bàsic d’execució de mur de contenció de la pista
poliesportiva en el casal de Joves a Santa Agnès”. Ens ho expliques, el regidor
d’urbanisme Xavier del Villar? També dir-vos que en el primer document que es va
enviar, sortia l’explicació correcta però el títol era erroni, i sortia eix cívic de la Torreta.
En el primer moment, quan vam fer la comissió informativa, sortia aquesta variació que
en aquest moment, o sigui que, de cara al plenari, es va tractar i es va esmenar.
Gràcies.
Sr. Del Villar.- Gràcies, Alcalde. Sí, era… exactament era el document de la
informació que ha dit, de l’expedient. Bé, es tracta que és un projecte de reconstruir o
fer de nou el mur que hi ha a la zona poliesportiva del centre cívic del casal de Joves
de Santa Agnès. És un mur que, bé, tota l’estructura va cedir per les pluges intenses i
continuades que vam tenir a principis d’any. Després d’haver-ho netejat i d’haver tret
tota la runa que hi quedava, va quedar tot el que és el talús al viu, per dir-ho d’alguna
forma, sense cap mena de protecció, i la tanca també que hi havia a la pista
poliesportiva també va cedir. Bàsicament, el projecte és refer un altre cop, tornar a fer
un mur de contenció en aquest espai, tornar a posar-hi una reixa de protecció.
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Primera, per salvar el que és el canvi d’alçades que hi ha entre el carrer i la pista i
posar-hi la xarxa de nou, perquè la gent que hi vagi, a jugar o a fer esport allà, no se’n
vagin les pilotes al carrer de baix, i bàsicament per dir-ho de forma molt senzilla,
l’actuació consistirà en, el que es farà és treure aproximadament metre i mig del que
és la pista actual, perquè el mur que s’hi posarà té una sabata… diguem-ne que fa una
forma de L i aquest peu de la L entrarà dintre del que és l’estructura, es quedarà a sota
del que és la pista poliesportiva. Un cop fet aquest mur, es tornarà a fer el que és
aquesta pista esportiva un altre cop, aquest planxer de ciment que serà exactament
igual que el que hi ha actualment a la pista poliesportiva. Anirà cosit a la pista perquè
quedi tot pla com si aquí no hagués passat res, per dir-ho d’alguna forma, i un cop
muntat aquest mur i un cop muntada de nou la pista, es tornarà a instal·lar aquesta
reixa amb la xarxa i es tornarà a muntar la cistella de bàsquet que està en aquest
espai d’aquí.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna consulta? Cap consulta?
Sra. VIlardebó.- Jo, consulta, no. Simplement potser dir que, des de la regidoria de
Santa Agnès, és un espai que és molt buscat i molt desitjat per tota Santa Agnès i que
tenir el projecte del mur, que ja és un inici de poder començar a utilitzar una altra
vegada el casal dels Joves, doncs, per part meva … bé, que estic molt contenta que
puguem tenir de nou el pati i que més endavant puguem tenir més l’espai del casal
dels Joves. Bàsicament això, Xavi. Gràcies.
Sr. Alcalde.- D’acord, doncs, passem a l’aprovació, si s’escau.
Votacions:
Aprovat per unanimitat

URGÈNCIES:
Aprovació Definitiva “Projecte executiu d’obres ordinàries de reforma i millora
de la
segona fase de l’eix cívic de la Torreta.”
Es posa en consideració del ple la proposta amb el contingut següent:
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juliol de 2020, va
aprovar inicialment l’acord relatiu al projecte executiu d’obra municipal ordinària
titulat “Projecte executiu d’obres ordinàries de reforma i millora de la segona
fase de l’eix cívic de la Torreta.”
Atès que aquests acords es van publicar el 04 d’agost de 2020, al BOP, i al
diari El Punt Avui, el dia 05 d’agost de 2020, així com al tauler d’anuncis de la
casa consistorial i al web municipal.
Atès que havent finalitzat el termini d’exposició pública de 30 dies hàbils, sense
que s’hagi presentat cap al·legació
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Es per tot això que el Regidor d’Urbanisme, Habitatge, Planejament i
Transparència proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte executiu d’obra municipal
ordinària titulat “Projecte executiu d’obres ordinàries de reforma i millora de la
segona fase de l’eix cívic de la Torreta, presentat per part de la mercantil
Arquivistes Estudi d’Arquitectura i Disseny, SLP, redactat per la Sra. Laura
Venturas Pedro, Arquitecta, essent l'ajuntament de la Roca del Vallès, promotor
del projecte.
SEGON.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i als Serveis
Tècnics municipals
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El següent punt és la dació de compte al Ple de la modificació
pressupostària número 2020/04. Té la paraula la regidora…
Sr. Fernández.- Una pregunta. Abans de la dació de compte no hauríem d’anar als
punts d’urgència?
Sr. Alcalde.- Totalment d’acord. Sí, sí, disculpa’m. Sí, sí, tens tota la raó. Bé, aquí,
com comenta el senyor Carles Fernández, hi ha dos punts d’urgència de l’ordre del
dia. Un és el tema de l’aprovació, si s’escau definitiva, del projecte de l’eix cívic de la
Torreta. I l’altre per substituir una caldera del centre esportiu municipal. En els dos
casos no tenia una ratificació automàtica, sinó que s’havia de passar aprovació per
ple. No hem tingut cap al·legació en el temps d’exposició pública i, per tant, les portem
a aprovació, si escau, les dues: la de l’eix cívic de la Torreta, del projecte Eix Cívic de
la Torreta, i la del projecte de la caldera. Passaríem a votació la urgència del projecte
de l’Eix Cívic de la Torreta.
Sr. Alcalde.- Ara passaríem a aprovació, si escau, doncs, l’aprovació del projecte
executiu de les obres ordinàries i reforma de la segona fase de l’eix cívic de la Torreta.
Votacions de la urgència:
Aprovada per unanimitat
Votacions de la proposta:
Aprovat per unanimitat
Aprovació Definitiva “Projecte tècnic pel canvi de calderes i elements associats
a la piscina municipal de la Roca del Vallès.”
Es posa en consideració del ple la proposta amb el contingut següent:
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Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de 23 de juliol de 2020, va
aprovar inicialment l’acord relatiu al projecte d’obra municipal ordinària titulat
“Projecte tècnic pel canvi de calderes i elements associats a la piscina
municipal de La Roca del Vallès.”
Atès que aquests acords es van publicar el 31 de juliol de 2020, al BOP, i al
diari El Punt Avui, el dia 30 de juliol de 2020, així com al tauler d’anuncis de la
casa consistorial i al web municipal.
Atès que havent finalitzat el termini d’exposició pública de 30 dies hàbils, sense
que s’hagi presentat cap al·legació
Es per tot això que el Regidor d’obres i serveis proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal ordinària
titulat “Projecte tècnic pel canvi de calderes i elements associats a la piscina
municipal de La Roca del Vallès”, redactat pel Sr. Martí Sala Picola, Enginyer
Tècnic Industrial, essent l'ajuntament de la Roca del Vallès, promotors del
projecte.
SEGON.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i als Serveis
Tècnics municipals.

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El següent seria la votació d’urgència del projecte del canvi de calderes
de la piscina municipal de la Roca. Passem a votar la urgència.
Votacions de la urgència:
Aprovada per unanimitat
Sr. Alcalde.- I ara passaríem a votació l’aprovació definitiva del projecte.
Votacions de la proposta:
Aprovat per unanimitat

D) Control Gestió municipal
C.1- Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2020/04
Sr. Alcalde.- Gràcies, ara sí, passarem al Control de Gestió Municipal: dació de
compte de la modificació pressupostària 2020/04. Té la paraula la regidora Marta
Pujol.
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Sra. Pujol.- Gràcies, Alcalde. Bé, aquesta és una modificació pressupostària que, com
era per vinculació, es va aprovar per resolució d’alcaldia. Es tractava de, per cobrir el
premi de Romà Planes, vam haver de fer un augment de la partida pressupostària a
Premi Romà Planes de 1.300 €, i la partida pressupostària d’on van sortir aquests
diners va ser la d’activitats culturals. És a dir, es va veure augmentada la primera en
detriment de la segona. I l’altra modificació pressupostària que hi ha a aquesta dació
de compte és la de la creació d’una nova partida, que és la d’altres subvencions de la
Generalitat de Catalunya, que s’augmenta en 6.000 € perquè hem rebut aquesta
subvenció i, un cop hem rebut els diners, s’aplica en aquesta partida, i aquests diners
aniran destinats a l’adquisició d’un fons documental de llibres per a la biblioteca. És
una subvenció finalista, per tant, els diners que hem rebut de la Diputació aniran
directament a l’adquisició d’aquests llibres. I això és tot.
C.2- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es contracta
el subministrament de telèfons mòbils lectors de DNI per garantir el teletreball
dels treballadors de l'Ajuntament de la Roca del Vallès
Sr. Alcalde.- Molt bé. El següent punt és la dació compte de la Resolució d’Alcaldia,
mitjançant la qual es contracta el subministrament de telèfons mòbils i lectors de DNI
per garantir el teletreball dels treballadors de l'Ajuntament. Això és, en el moment de la
COVID, va haver-hi una necessitat tant de comprar equips informàtics, com en el seu
dia vam explicar de portàtils, com també telèfons mòbils per alguns dels treballadors i
treballadores que necessitàvem que tinguessin aquest telèfon per poder atendre
trucades tant internes com externes, etc. I després el que era els connectors dels
certificats digitals pels portàtils. Perquè n’hi ha que sí que tenen una entrada directa de
la targeta, però en aquest cas n’hi havia que no. Aquesta és aquesta.
C.3- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es modifica
els representants dels grups municipals i es designa els representants dels
grups de pagesos, ramaders, entitats agràries o la gent lligada a la producció
agrària en el Consell de pagesia.
Sr. Alcalde.- La següent és dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la
qual es modifica els representants dels grups municipals i es designa els representants
dels grups de pagesos, ramaders, i entitats agràries o de gent lligada a la producció
agrària, també és veritat que també hi ha els propietaris forestals i els caçadors dins el
Consell de la pagesia. D’acord? Com tots vostès hauran nomenat algú en aquest
moment, doncs, el seu representant serà qui vostès van nomenar en aquell moment i,
si no pot assistir, el seu substitut.
C-4 Resolucions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- Després, el següent són les resolucions d’alcaldia. No sé si tenen alguna
consulta, senyor Francisco Garcia?
Sr. Garcia.- Sí, simplement si em poden fer arribar dues resolucions: la 968 i la 907.
Sr. Alcalde.- Perfecte. 968 i 907.
Sr. Garcia.- Exacte.
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C-5 Informacions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- D’acord, doncs li farem arribar aquestes dues resolucions. No sé si algú
més té alguna cosa sobre el tema de resolucions d’Alcaldia. Bé, informacions
d’Alcaldia, ara mateix la situació... Aquí teníem previst fer una informació d’alcaldia
d’un punt que l’hem deixat per l’últim de l’ordre del dia, que és... farem precs i
preguntes abans de l’últim punt. Tindrà la paraula el senyor Carles Fernández, i
després entre...
(En el minut 23:11 hi ha un tall en l’àudio)
Nota del secretari: a partir d’aquest moment, s’ha produït un tall en la gravació, per la
qual cosa es fa un ressenya resumida de les intervencions dels regidors per enllaçar
amb el moment del ple en què s’ha recuperat la seva gravació.
Per part del senyor Garcia es demana la paraula per plantejar un seguit de precs i
preguntes i el senyor Alcalde dóna pas al desenvolupament d’aquest part de la sessió
plenària
C-6 Precs i preguntes
El senyor Garcia planteja la qüestió de les subvencions atorgades per la Diputació de
Barcelona i la seva estranyesa que l’Alcalde no en fes referència en el punt de l’ordre
del dia de les informacions d’Alcaldia. Per una altra banda, pregunta pel motiu pel qual
l’Alcalde no va assistir al Consell d’Alcaldes que fou celebrat el mes d’agost
d’enguany. També pregunta pel motiu del tancament del consultori local de la Torreta,
tenint present la inquietud que aquest tancament hi està provocant, així com l’estat de
tramitació en què es troba la tarificació social, tenint en compte que l’any s’està
acabant i no consta que hagi estat tramitada. També demana informació sobre el
motiu pel qual el camp de futbol de Santa Agnès de Malanyanes presenta una
il·luminació deficient i recorda que, encara que ja han estat demanades amb
anterioritat, encara no estan disponibles bona part de les actes de les Juntes de
Govern Local d’aquest any.
Nota del secretari: a partir d’aquest moment, comença la transcripció del moment en
què la gravació del ple ha estat recuperada.
Sra. Pujol.- Idoni per poder-los presentar. Per tant, no tenim cap dubte que
aprofitarem al màxim els diners que ens proposa la Diputació. D’altra banda, Albert,
pel que fa a la segona consideració que ha fet el Paco, que ningú havia anat al Consell
d’Alcaldes, jo en aquell moment era alcaldessa accidental...
Sr. Alcalde.- No, no. Això soc jo.
Sra. Pujol.- Però no era jo alcaldessa accidental en aquell moment?
Sr. Alcalde.- Sí, exacte, exacte. Però jo tenia previst fer una connexió. Jo de fet,
aquests dies, com ha dit la Marta, jo vaig ser quatre dies en tot aquest temps fora. En
tot aquests temps vaig ser cuatre dies fora. De fet, jo vaig intentar-me via telèfon mòbil,
però la connexió que tenia era francament dolenta i no em va ser possible. De tota
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manera, també dir-li que, a part que aquestes reunions són molt importants i és cert
que jo no hi vaig assistir, les mateixes reunions, la mateixa setmana, els mateixos
actors menys el delegat del govern, això sí, perquè el delegat del govern va començar
a fer aquestes reunions amb el Consell Comarcal, també després de la petició
d’alguns alcaldes i alcaldesses, entre ells un servidor, que el Consell Comarcal ens
transmetés una informació que, sinó, no ens arribava a nosaltres per part oficial del
govern del Consell Comarcal, del Vallès Oriental. Per tant, en aquesta ocasió jo no
vaig poder-hi assistir. També és cert que, probablement, aquesta informació algú altre
me la va preguntar, jo els vaig fer el retorn, i si vostè, en aquell moment, hagués volgut
saber-ho, sap perfectament que jo li hauria explicat, i aquí també aquí també és el lloc,
bàsicament, perquè quedi constància. És aquesta situació, em sap greu, he assistit a
tots els altres consells plenaris, a tots, i seguiré fent-ho. En aquest cas, doncs, no va
ser possible per això. Vaig delegar la resta de tasques d’alcaldia aquests dies en la
primera tinent d’alcalde, la Marta Pujol, però en aquest cas jo creia que podria assistir
virtualment perquè, com només es fa per Zoom, podria haver assistit. Marta, no sé si
vols comentar el tema d’aquesta reunió...
Sra. Pujol.- Sí.
Sr. Alcalde.- Que ha sigut precisament aquesta tarda. No és un dia, sinó que fa
poques hores que estàvem fent aquesta reunió amb la directora dels nostres serveis
mèdics d’aquí del poble i dos representants de l’associació de veïns, tu i jo i la Yolanda
com a regidora del barri.
Sra. Pujol.- Sí, avui ens hem reunit, com bé has dit, Paco, a la Torreta, molt més que
a Santa Agnès, malgrat que la realitat és la mateixa, perquè tant un com l’altre són
consultoris locals i estan tancats des de l’inici de la pandèmia. Bé, el motiu per tal
tancament i el motiu que ens ha explicat la direcció de l’Àrea Bàsica avui, que ens ha
explicat sempre és que no es pot garantir el doble circuit COVID i no COVID. Com
sabeu, el consultori local de la Torreta és un consultori local petit, i és un consultori
local en què la sala d’espera no pot garantir la seguretat del pacient si es van a visitar
allà pacients sospitosos de COVID, pacients amb patologia respiratòria, amb febre,
mocs, tos, i tots els símptomes i signes que fan sospitar que una persona pugui ser
una COVID positiva. Davant de les demandes, la setmana passada, el dijous, va
haver-hi una manifestació tant aquí, al davant de l’Ajuntament, com al davant de l’Àrea
Bàsica. Hem de dir que la direcció de l’Àrea Bàsica ha mostrat el seu neguit i la seva
incomoditat davant els insults que se li van propinar a la seva persona davant del CAP,
ella ha dit que tothom pot estar receptiu a algunes demandes però el que no es pot
acceptar de cap de les maneres és arribar als insults. Aquí davant l’Ajuntament també
ens van insultar, però bé, potser nosaltres els polítics que ens insultin no, però que ens
cridin i ens renyin potser ja forma part de la nostra feina. Bé, la demanda dels
representants de l’associació de veïns ha estat que s’obri el consultori local, perquè
una de les seves queixes és que l’atenció telefònica o només el que és el contacte
amb l’àrea telefònica és molt complicat, són 10.000 persones contra tres
administratives que estan al telèfon al torn de matí i dues al torn de tarda, i és veritat, i
ha dit la directora que el volum de trucades és brutal, i és veritat que ella reconeix que
el contacte telefònic és difícil, tot i que s’han fet esforços per millorar-lo. També ens ha
explicat que, com hi ha molta més atenció telefònica per part dels sanitaris, les línies
s’ocupen més per fer aquesta atenció telefònica, però que ella es comprometia, doncs,
a intentar millorar aquesta atenció telefònica. D’altra banda, també des de l’Àrea
Bàsica, s’ha insistit molt en el fet que tot el que és l’assistència domiciliària a persones
que no es poden desplaçar fins el CAP de la Roca des de la Torreta i des de Santa
Agnès es fa, se segueix fent, i s’ha reforçat, tant pel que fa a extraccions com el que
és amb visita urgent, tant el que és amb controls de Sintrom i també amb cures a
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domicili. Malgrat això, els veïns de la Torreta han manifestat que ells volen o demanen
a la direcció de l’Àrea Bàsica que el consultori local, en aquest cas de la Torreta,
romangui obert, com a mínim en moments puntuals. Per les coses que poden ser
Sintrom... Que s’obri per algunes coses. Ells tampoc han concretat massa en què. La
direcció de l’Àrea Bàsica els ha explicat que de cap de les maneres es podria fer una
atenció a una demanda aguda, entenent la demanda aguda d’aquella persona que es
troba malament i vol ser atesa allà, perquè no es pot garantir la seguretat...
Evidentment, si és per un tall, si és per un trau, això sí, una torçada de peu. Però pel
que és patologia aguda respiratòria, que és el que ara està prevalent, no es podria fer
l’atenció a la Torreta, sinó que s’hauria de fer a la Roca, i la direcció de l’Àrea Bàsica
ha dit que s’ha obert a atendre aquesta sol·licitud que per algunes coses puntuals es
pugui obrir el consultori local de la Torreta, però que, evidentment, no és un sí, ni de
bon tros, sinó que és un “ho estudiaré, ho comentaré” amb qui ho ha de comentar ella,
que entenem que serà el CatSalut, o els seus superiors, i que en el període d’un mes
aproximadament, donaran resposta. Ella ha insistit molt que és molt important
preservar l’equip, ha insistit molt que és molt important entendre que la situació d’ara
és especial pel ciutadà però també és especial per l’equip sanitari, ens plantegem tots
plegats una campanya complicada, i des de l’Àrea Bàsica el seu neguit és poder donar
sortida a tot allò que tenen a sobre, no? Que és l’atenció pròpia de la COVID, el circuit
COVID, que el circuit COVID vol dir atendre les persones que tenen simptomatologia,
fer-los la PCR i donar-los el resultat, però també atendre a totes les escoles i instituts
que hi ha al municipi, amb els gestors COVID, que estan en contacte amb les
direccions de l’escola, per comunicar els casos i per atendre les situacions i els dubtes
que hi ha, també atendre totes les vacunacions. Penseu que ara, a la segona quinzena
d’octubre, comença la campanya vacunal de la grip, que s’està dient que l’ideal o
l’idoni és que no es faci en els CAP per no col·lapsar-los. Per tant, s’haurà de buscar
llocs alternatius per aquesta vacunació. A mi, com a regidora de salut pública ja se
m’han dirigit dient que si necessiten algun equipament municipal per fer aquestes
vacunacions, si es podrien fer, i evidentment jo crec que estem tots disposats a cedir
centres culturals o centres esportius per poder fer aquesta vacunació. També s’han de
vacunar tots els nens que no es van vacunar l’any passat perquè les escoles estaven
tancades i els nens que s’han de vacunar aquest any són uns 400 nens, i a més a
més, tot el que no és COVID. O sigui, la vida continua i les malalties continuen més
enllà de la situació del coronavirus. Per tant, obrir el consultori local de la Torreta
implica destinar un recurs allà, un recurs que, evidentment, alliberarà al personal
sanitari de fer visites a domicili, que sempre són més feixugues perquè has d’agafar el
cotxe, t’has de desplaçar, i una visita de 15 minuts es pot transformar en una visita de
45, però s’ha de pensar molt, això ens ho ha dit molt clar, ens ho hem de pensar molt
perquè, si ofereixes un serveix, després no et pots tirar enrere i treure’l. Per tant, és
molt millor pensar-ho bé i tenir molt clar que aquest servei que es dona es podrà seguir
donant, i que no obriran i al cap de 15 dies hauran de tornar a tancar perquè els
recursos que tenen han d’estar a la Roca concentrats per poder garantir totes
aquestes accions que s’han de fer. Ha estat una reunió, jo crec, productiva.
Evidentment, la demanda que és obrir el cent per cent tal com estava obert abans,
crec que han entès els representants de l’associació de veïns que no podria ser, però
sí que per contra, s’han emportat un compromís de la directora de l’Àrea Bàsica que
estudiarà la demanda que ells fan, i que en un espai de temps no massa dilatat,
tindran una resposta. No sé si amb això he contestat una mica o he respost a la teva
demanda, Paco.
Sr. Garcia.- És una pregunta directa, contesto.
Sra. Pujol.- Sí.
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Sr. Garcia.- Malgrat que l’Alcalde sempre diu que no entrem en diàlegs en aquest
punt. A veure, evidentment, primer, s’ha de garantir la seguretat del personal sanitari
que és essencial en aquest moment. En segon lloc, s’ha de garantir la seguretat de les
persones que vagin al consultori, i això també està claríssim, però crec també que
podríem trobar algunes fórmules per tal que, si no es pot obrir, que sigui més fàcil el fet
que les persones que no tenen possibilitat es puguin traslladar al CAP de la Roca. No
estic pensant en un senyor o una senyora de quaranta anys que té el cotxe i que pot
desplaçar-se perfectament, estic pensant en la gent gran que, això de l’atenció
telefònica, de “fes-te una foto i jo et dic el que tens”, això no ho domina. És a dir,
podem també trobar altres fórmules, i podem ser una miqueta més imaginatius en
aquest tema. No és únicament i exclusivament el tema d’obrir el consultori sí o sí, sinó
garantir la seguretat de tothom i després trobar fórmules sobretot per millorar l’atenció
a totes aquestes persones, sobretot persones grans, que ho necessiten. A veure,
m’alegro molt que la reunió amb la direcció del CAP hagi anat bé. També, com hem
anat repetint en els diferents plens al llarg d’aquesta pandèmia, si tinguéssim una
comissió de seguiment en què estiguéssim tots els partits per parlar i per veure com
estan tots aquests temes no hauríem d’esperar cada dos mesos un ple per haver de
plantejar les preguntes sobre aquests temes. I sobre el que ha dit abans de les meses
de concertació, jo crec que ens congratularem tots en el moment que puguem conèixer
aquest pla d’actuació municipal que està tan treballat. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Bé, gràcies. Entenem els seus missatges. De fet, en aquest moment
tampoc toca fer aquestes coses però bé, ja veu que encara que l’Alcalde diu que no,
que no s’ha de fer, sempre es permet doncs un segon discurs. Gràcies, senyor
Lorezana. Senyora Roser Moreno, si contesta vostè a la pregunta sobre la tramitació
dels ajuts de tarifació social.
Sra. Moreno.- Sí, gràcies, Alcalde. Doncs la tarifació social va quedar aturada pel
tema de la COVID, perquè vam haver de destinar tots els esforços amb les noves
mesures, els ajuts, tant els socials com els de concurrència competitiva. S’havien
començat a tramitar el desembre de l’any passat, el que el gener i el febrer es van
començar a rebre les peticions. Llavors, com que va haver-hi deu dies, a partir del
febrer, de requeriments de documentació, i llavors va ser quan va arribar la COVID.
Vam haver d’aturar-ho perquè vam creure més oportú, tots aquests esforços, dedicarlos a aquests nous ajuts que hem estat donant. Llavors, ara per ara, tenim ja fets els
informes, perquè la setmana que ve ja es puguin començar a cobrar els del 2019. De
cara al 2020, estem fent, bé, volem fer unes noves bases del que seria, bé us convido
a tots els regidors de tots els partits, a fer entre tots aquestes noves bases, que siguin
més flexibles, que no siguin tan encorsetades i que siguin obertes a tot l’any. És a dir,
que a qui se li concedeixi una tarifació tingui tot l’any per presentar la seva
documentació, llavors, amb caràcter retroactiu. Com estaran treballant sobre les noves
bases creiem interessant que tothom hi pugui participar. I que les creem entre tots. Si
hi ha alguna altra pregunta...
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Moreno. El tema de les llums del camp de futbol, Albert
Bassa.
Sr. Bassa.- Sí. Com bé ha dit el Paco, està previst canviar els llums dels tres camps
de futbol, s’han canviat només dues, ens van sorgir uns problemes tècnics. Els
problemes tècnics eren que les torres del camp de Santa Agnès no aguantaven prou
els suports pels llums que havien de posar. Per tant, vam fer un projecte, doncs, d’uns
suports nous, s’ha hagut de fer la contractació per poder pagar aquests suports nous, i
ja està. El tràmit està ja gairebé al final, només falta acabar un informe, l’informe jurídic
ja està tot fet, i un cop ho tinguem ja es posaran a canviar els llums, perquè bé, com
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dius, és necessari. Necessari perquè a les vuit, quarts de nou del vespre ja és fosc. I
respecte a la gespa del camp de futbol, el Dani i jo estem asseguts i anem parlant, i
hem de fer la planificació de les diferents actuacions que han de fer a molts espais
municipals i fer la calendarització de com anirà. O sigui, de cara al pressupost hem de
tenir clar com anirà i com ho farem, i quins farem i quins no podrem fer l’any que ve i
els haurem de fer l’altre. Perquè hi ha una sèrie d’actuacions que s’haurien de fer. Què
més? Si vols, Albert, contesto també allò de la telefonia fixa perquè sé que és un
problema que també m’han fet saber a mi. Sí que és veritat que hi ha un problema de
telefonia fixa. També és cert que com m’explicaven, abans hi havia hagut una
companyia que volia posar una antena a l’horta de la rectoria i es va decidir que no. I
ara sé que els veïns s’estan movent amb les companyies a veure si els donen el
servei, i nosaltres estem mirant a veure què podem fer, anirem a pressionar les
companyies, i bé estem treballant en això, a veure com podem solucionar el problema
aquest concret de Santa Agnès que, més que Santa Agnès en general, es concentra al
Solell. Amb el tema del teletreball i tot això suposo que la gent ara necessita més
força, i les companyies no els arriben, i estem treballant en això.
Sr. Alcalde.- Molt bé. El següent. Em sembla que està tot contestat. Amb el tema
d’informacions d’Alcaldia se m’ha passat per alt explicar que hi ha una companya de
l’Ajuntament, la senyora Laura Naveros, que fins ara estava com a TAG de
contractació. Té experiència en secretaria i intervenció i és la persona que ha agafat la
intervenció municipal mentre es fan els tràmits oportuns per poder cobrir aquesta
plaça. La senyora Naveros s’ha disculpat de no poder assistir al plenari, per problemes
familiars, res greu, però no podia estar en aquests moments connectada amb tots
nosaltres. A partir dels propers plenaris segur que la veuran, i com segur que vostès la
coneixen, i sinó doncs qualsevol dia que vulguin poden passar per aquí per
l’Ajuntament, i jo encantat de poder-los presentar a la nova interventora municipal. Que
té aquest càrrec, ja els dic, mentre el procés està en vigor, i per tant ella és la persona
que tirarà endavant la intervenció municipal durant els mesos que facin. El següent
punt i últim...
Sr. del Villar.- Si em permet respondre al tema de les actes de govern...
Sr. Alcalde.- Ah... Disculpi’m.
Sr. del Villar.- Cap problema. Simplement té tota la raó el senyor García Lorenzana.
De fet, recordo que el ple de juliol ja va fer aquesta petició, i m’ho vaig apuntar i ho tinc
pendent de parlar amb el tècnic de transparència. Sí que és veritat que, com tots els
temes que surten sempre de transparència, intentem aportar el màxim de
documentació pública al portal de transparència, perquè així ho hem de fer, però sovint
no arribem a tot. És un dels temes que ja tinc apuntats, i em comprometo que en el
proper despatx que faci de transparència amb el tècnic serà uns dels temes que
posaré sobre la taula i els intentarem solucionar tan aviat com es pugui.
Sr. Alcalde.- Gràcies. I ara sí, el darrer punt de l’ordre del dia, diu que és la dació de
compte de la renúncia com a regidor del senyor...
Sra. Raymí.- Espera, espera. Tinc precs i preguntes.
Sr. Alcalde.- Ah. D’acord.
Sra. Raymí.- Perdó. Dues cosetes. Una era, bé, ja ho ha comentat el Sr. Garcia, que
era sobre el CAP, gràcies, Marta per l’explicació, anava a preguntar el mateix, com
havia anat avui la reunió i estic d’acord en el fet que potser sí que l’Ajuntament hauria
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d’haver sigut una mica més proactiu i no deixar que la situació acabés amb
manifestació, amb tant d’enrenou perquè sí que els veïns feia temps que ho
demanaven. Potser aquesta reunió es podria haver fet abans i potser escoltar els
veïns una miqueta abans amb tot aquest tema i no deixar que el tema es fes tan gran i
que el descontentament es fes tan notori al barri, potser. Aquest comentari per part
meva. I el segon punt és el tema dels ocupes, que m’agradaria comentar-ho perquè sí
que la Roca pateix de temes d’ocupació il·legal d’habitatges, i és un tema de
convivència, un tema de delinqüència, de seguretat, i m’agradaria comentar o veure
quin pla té l’Ajuntament per combatre aquest tema, ja que al final la seguretat i la
convivència és responsabilitat de l’Ajuntament. Des de Ciutadans us proposem
diverses coses, però per descomptat que ens agradaria escoltar la vostra part, però us
puc dir quatre propostes que proposaríem, que seria com crear un pla municipal i fer
un seguiment d’aquest pla municipal, per anar-se adaptant als nous canvis. Número
dos, tenir molta col·laboració amb els veïns, sobretot amb les associacions de veïns,
que són ells qui saben ells quines cases estan ocupades, i des de quan. Vull dir, tenir
una estrecha colaboración amb ells. Número tres, també proposem tenir un cens,
saber si aquesta ocupació és per fins delictius, o per fins socials, si aquesta gent no es
pot permetre un habitatge i es troba en una situació tan desesperada que han d’ocupar
un habitatge de forma il·legal, doncs estudiar el seu cas i veure si poden haver-hi
ajudes socials, saber distingir els dos casos. I per descomptat, el punt número quatre,
que és el que sempre Ciutadans reclama, que és reforçar la presència policial que
sempre evitarà aquestes ocupacions, però bé, ja sabem la Roca pateix de manca
d’agents policials, no? I era això, una miqueta saber quina és la postura de
l’Ajuntament amb el tema dels ocupes, si té algun pla o com estan treballant aquest
tema, no? I ja estaria. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín, alguna pregunta? Algun...? No? D’acord.
Senyora Raymí, fins a la tercera vegada que no ha parlat dels ocupes, ha parlat de
delinqüència, d’inseguretat, després ha dit de fins delictius i al final ha dit socials.
Ocupacions socials. A veure, la majoria d’ocupacions, per sort, mai; però per
desgràcia, són amb fins socials. Gent que ocupa habitatges d’entitats bancàries
perquè no té més remei que fer-ho. Sí que és cert que hi ha hagut alguns casos
d’ocupacions per part de gent que té necessitats socials, però que qui ha fet l’entrada
al pis i qui ha venut les claus són algunes màfies. Unes màfies que actuen a totes les
ciutats. A totes. Segur que a les que governin vostès, també actuen. Segur que als
pobles de Catalunya que vostès tenen responsabilitats també, perquè entre d’altres
coses, les ocupacions aquestes, quan són així socials, moltes vegades hi ha menors. I
quan hi ha menors pots tenir tota la policia que vulguis, però tu no pots fer depèn de
quin desallotjament. Al final, probablement aquests problemes d’aquestes ocupacions
són perquè els bancs, perquè majoritàriament, si hi ha una ocupació d’un habitatge
particular, els jutjats mateixos són molt ràpids a l’hora de tramitar, abans es trigava
molt més, però ara cada vegada és més ràpid, però quan són de temes de bancs,
doncs no suposa, per a nosaltres, un problema. Si hi ha un pis ocupat en un banc,
haurem de veure com es treballa i com es gestiona, però no és un problema, en
principi. Serà un problema per a l’entitat bancària, que és la propietària d’aquest pis.
Bàsicament, perquè, quan hi ha aquests menors i aquestes situacions, i això ho ha
generat aquesta bombolla immobiliària que han generat els mateixos bancs que estan
darrere de tot això, doncs ja està bé que ells també s’hagin de fer càrrec d’aquestes
situacions. Quan hi posem ja la delinqüència, que en alguns casos pot ser certa, aquí
hi afegim una problemàtica que policialment, tant des de la Policia Local de la Roca,
com des de Mossos d’Esquadra, es tracta de la manera més necessària possible. Per
tant, jo sí que dic és que hi hauria d’haver un pla municipal, sí que crec que hauríem
de fer reunions, i també els dic que pràcticament el que hauríem d’anar no és només a
això, sinó que m’agradaria que algun dia vulgui també fer una reunió amb el regidor
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d’habitatge o de serveis socials per veure les necessitats reals que tenim en el
municipi d’aquest tema. També li he de dir que hi ha un edifici ocupat, sencer, a la
Torreta, de la SAREB, amb qui ens hem posat en contacte, i hi estem parlant.
Bàsicament perquè al primer moment va semblar que hi va haver alguns veïns que
veien que aquesta gent aportaria una inseguretat, que després, per sort, no està sent
tal com es comentava. Però nosaltres hem volgut saber si la SAREB ha presentat
algun tipus de denúncia contra aquests ocupes. En aquest cas també us puc dir que
sí, que la SAREB ha firmat que és així, i el que volem nosaltres com a equip de govern
és seure’ns a parlar de veure com un banc dolent, com és la SAREB, es posa a ajudar
el municipi de la Roca o alguns altres municipis. Però en aquest cas ens interessa a
nosaltres el municipi de la Roca, a veure com ens ajuda amb un edifici buit, que fa
temps que podrien haver tramitat, haver treballat, i que potser pot ser una possibilitat
de treball amb l’Ajuntament per aconseguir pisos. Ja no només per temes socials, sinó
també perquè els nostres joves i les nostres joves no hagin de marxar a municipis
veïns a fer la seva continuació de vida perquè aquí no hi ha lloguer assequible per la
gent. Jo els diria que, tant amb el regidor... també tenim una reunió amb el regidor
d’habitatge d’aquests temes els pròxims dies amb el Consell Comarcal, i quan l’hàgim
tingut, doncs, hi faríem el retorn, si volen. Els convidarem a tots, i crec que seria un
bon moment de parlar-ne, perquè l’edifici de la SAREB també jo crec que podria ser
una manera de treballar conjuntament, perquè al final si mai fem una cosa així, ha de
ser una decisió presa entre tots els partits polítics perquè qualsevol moviment en una
situació com aquesta, sigui d’adquisició o sigui d’un conveni amb la SAREB. Sigui com
sigui, segur que l’ajuntament hi haurà de posar molts recursos i que, per tant, doncs,
políticament ens haurem d’entendre no només l’equip de govern, sinó també la resta
de companys i companyes que no formeu part de l’equip de govern. No sé si vols
comentar alguna cosa, Dani, amb el tema de les ocupacions.
Sr. Martín.- Ay, perdón.
Sr. Valls.- Quin Dani?
Sr. Alcalde.- Dani... No ell, per edat.
Sr. Valls.- Sí, sí, sí. A més a més, si hi afegeix alguna pregunta o alguna consideració
ja ho responem tot.
Sr. Alcalde.- Dani Martín.
Sr. Martín.- Preguntas, ninguna. Ya dije que no íbamos a hacer ninguna, simplemente
con el tema de las ocupaciones... Nosotros, a ver, que siempre se diga ocupación
igual a delincuencia, o ocupación igual a drogadicción, o ocupación igual... A ver,
estamos más en el discurso final de Albert, de “intentemos ver qué hacemos con esos
pisos vacíos y con otras viviendas vacías que están en manos de bancos que se
aprovecharon de las plusvalías y de un momento de especulación”, e intentar
conseguir viviendas para fines sociales. Es que me he colado, perdón. Nada más.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Dani. Passem a l’altre Dani, Dani Valls.
Sr. Valls.- Sí, bé, jo bàsicament us faré l’enfocament des de la Policia Local. I el
primer que us diré és que, per desgràcia, des del 2015 que hi va haver la reforma del
codi penal (dic per desgràcia des del punt de vista de l’actuació policial) se’ns han tret
moltes eines. Com bé sabeu hi ha dos tipus d’ocupacions, que són quan el propietari
és un banc o quan el propietari és un particular. Això dibuixa dues realitats, i dibuixa
dues respostes. Les realitats són que, afortunadament, les ocupacions a pisos o a
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cases propietats de particulars, tant primeres com segones residències són fets que es
donen molt poc, en un percentatge de casos molt, molt petit. I la gran majoria
d’ocupacions, el gran percentatge, és d’immobles que pertanyen als bancs. En aquest
sentit, una miqueta, és important valorar el que seria la propietat de les persones de
poder viure a casa seva o poder explotar segones residències que puguin llogar. Això
avui en dia es veu poc atacat, es veuen atacats els pisos aquests o aquestes cases
que estan buides des de fa molt de temps, que són propietat dels bancs, que sí que és
cert que les vegades que s’ha dialogat amb els bancs, el primer que et diuen és que
ells no estan interessats a omplir aquests pisos, perquè consideren que és mal
moment per fer-los entrar en joc econòmic. Per tant, els bancs també estan mostrant
poc interès en què aquests pisos tinguin sortida de cara al fet que la gent hi pugui
viure. De cara a les intervencions, aquí s’ha de buscar una coordinació total, no
solament amb els Mossos, que també, i la tenim, sinó també amb tot el que és el
sistema judicial. Aquí a Granollers, el jutjat moltes vegades emet instruccions cap a
mossos i cap a la Policia Local en el sentit en què ells interpreten de vegades aquests
punts intermedis de la llei, com els he dit. Les ocupacions de bancs no estan recollides
al codi penal, pel que no es pot fer una intervenció de desallotjar a les persones com
podia passar anys enrere. Per tant, el dia d’avui, la feina que hem de fer nosaltres com
a Policia Local és, un cop tenim coneixement... bé, primer de tot si es pot evitar amb el
patrullatge i amb la prevenció, doncs evidentment es fa, però un cop (que suposo que
és el que li preocupa a la gent) hi ha una ocupació d’un immoble, el que es fa és fer un
control de l’entorn postocupació. Hem de veure primer si és una ocupació d’unes
persones, unes famílies que els cal aquell edifici per viure. Per tant, això segurament
no generarà cap problema a l’entorn. És més, moltes vegades ens trobem que
aquestes persones intenten contactar amb els veïns per manifestar que no els volen
donar problemes, simplement volen tenir un lloc on viure. Ens podríem trobar un segon
cas, que de moment no ens l’hem trobat, en què després d’una ocupació en l’entorn
proper a aquell immoble es comenci a pujar la delinqüència. Això, en altres ocasions sí
que ha passat en altres municipis i llavors sí que aquesta [...] delinqüència s’ha de
tractar, però en el nostre cas de moment no ens hi estem trobant. En els temes de
decisions polítiques que afecten a com es treballen temes tan delicats com aquests, al
final hem d’entendre que la resposta policial ha de ser sempre l’última opció. Vull dir,
aquí sí que m’agafo una miqueta amb el que deia l’Albert: moltes vegades, la política
més efectiva contra les ocupacions és treballar molt el tema de l’habitatge. Si nosaltres
som capaços, com a administracions (no només nosaltres, sinó totes les
administracions) d’ajudar que hi hagi un mercat d’habitatge accessible, segurament
aquest problema es reduirà. Per tant, crec que enfocar aquest tema com una resposta
policial és anar a buscar... Bé, quin n’és l’origen no, està clar, és quina és la resposta
final. I crec que a aquests problemes que són més socials, s’ha d’anar a buscar una
miqueta la resposta en l’origen. Pel que fa al que ha comentat que la plantilla Policia
Local és curta i que potser pot donar a entendre que això incapacita a donar una
resposta adequada a la seguretat ciutadana del nostre municipi, dir-li que la plantilla...
Tenim els efectius que tenim, sap que estem treballant en la incorporació de més
agents, i jo crec que en uns 15 dies o un mes ja podrem comptar amb tres agents de
carrera nous, cosa que celebrem moltíssim des de la Policia Local, i també, no em vull
estar de dir-ho, que els companys que tenim ho estan donant tot per assegurar la
seguretat ciutadana d’aquest poble. Estan ajudant tot el que poden, estan fent tots els
esforços necessaris perquè la ciutadania tingui una situació de seguretat ciutadana
òptima, i el compromís de l’Ajuntament, el compromís de la regidoria de seguretat
ciutadana i del govern ja el saben, és treballar, treballar, treballar; perquè es puguin
anar reincorporant les places que les taxes de reposició ens permeten.
Desgraciadament, estem lligats de mans. Si fos per nosaltres, segurament trauríem
convocatòries que ens permetessin tenir la plantilla que tenim estipulada completa,
però no podem. No podem. Ens agradaria molt que a la següent llei de pressupostos
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de l’Estat es permetés una miqueta més de ventall per incorporar els professionals, no
només a la policia, sinó de totes les altres àrees per ajudar. Al final, les mans que
entren a una administració són per ajudar i per donar un millor servei. Malauradament,
ara mateix no podem. I el compromís és aquest, és arribar al final del mandat amb la
plantilla amb el màxim nombre d’agents de carrera, amb formació, amb la dotació que
toca, i amb la professionalitat que toca.
Sr. Alcalde.- D’acord, gràcies. Sí, el regidor d’habitatge també demana la paraula,
Xavier del Villar.
Sr. Del Villar.- Gràcies, Alcalde. Seré breu. Per al·lusions, perquè se m’ha esmentat
en diverses ocasions i perquè realment és un tema que també, a part dels companys
que ja estan involucrats en el tema, a mi també em toca. M’afegeixo completament a
totes les paraules que ha dit l’Alcalde. De fet, mentre vostè, Sra. Raymí, anava parlant,
jo soc molt expressiu, segurament he fet alguna ganyota, alguna cara estranya, perquè
m’ha sobtat i em dol que sempre que es parla d’ocupacions es relacioni amb la
delinqüència, amb el tràfic de drogues, etc. Com bé s’ha explicat ja, i no em repetiré,
no sempre és així. Malauradament, hi ha alguns casos que són així, però no són els
majoritaris. Hi ha molta gent que està passant moltes penúries, hi ha molta gent que
s’ha vist de cop i volta al carrer per unes situacions que han sigut provocades. És el
que comentava el company Dani, anem al que és l’origen d’aquesta situació, i la
situació que estem vivint és que moltes famílies, ja no només aquí a casa nostra, arreu
del territori, ofegats per unes hipoteques i per uns lloguers i unes condicions que són
absolutament inhumanes, a poc a poc hem d’anar treballant des dels municipis, posant
el gra de sorra que podem fer, i des dels governs, sigui de la Generalitat o de l’Estat,
que puguin fer algunes lleis o posar més facilitats perquè aquestes famílies puguin
treure el cap un altre cop i tirar endavant. De fet, recentment s’ha posat en
funcionament la llei 11/2020, que intentarà o vol regular el preu dels lloguers. Per tant,
és una petita passa que tirem endavant. Sí que és veritat que al municipi tenim gent
ocupant habitatges, la majoria, per sort, no són conflictives, no són persones... no són
famílies conflictives. De fet aquí estem treballant braç a braç des de la regidoria
d’habitatge amb la regidoria de serveis socials, la regidoria que porta la companya
Roser Moreno, per tractar cas a cas i intentar donar un cop de mà a totes aquestes
famílies que es veuen afectades per aquesta situació. I evidentment, cada cop que surt
una casa ocupada, és una mala notícia. És una mala notícia en tots els sentits, com a
societat. I hem de fer alguna cosa per canviar-ho. Tal com ha comentat l’alcalde, tenim
l’ull ficat en diferents accions, en diferents objectius per intentar millorar la nostra
situació en l’àmbit nivell municipal. Pel que fa a l’habitatge, som coneixedors que no
tenim lloguer al municipi, i el poc que hi ha té uns preus desorbitats. Som conscients
que hi ha molta gent que està fora de poder tenir un habitatge al nostre municipi, per
això hem de treballar. Com bé ha dit l’Alcalde, els pròxims dies tenim una reunió amb
el Consell Comarcal per tractar molts temes d’habitatge, en aquest aspecte, i tenim l’ull
ficat en aquests blocs de pisos de la SAREB, per veure si aquí podem trobar un bri
d’esperança, de tenir alguna sortida per algunes d’aquestes famílies. D’altra banda,
també anunciar que comencem a treballar amb la rehabilitació, estem pensant
començar a rehabilitar el que són les cases dels mestres de la Torreta, per utilitzar-los
com a una altra sortida més per un lloguer o per unes famílies que necessitin un
lloguer assequible. I en tercer lloc, també dir que des de fa ja uns mesos, juntament
amb el Consell Comarcal, estem dins de la campanya de captació de pisos buits, que
en tenim uns quants aquí al municipi, per intentar posar-los en un lloguer assequible.
Aquesta campanya està donant els seus primers fruits. Costa. Entenem que hi ha
moltes persones, molts propietaris, que hagin tingut males experiències amb antics
llogaters i que prefereixen tenir el pis tancat a tenir-lo llogat. Per això, des del Consell
Comarcal i des de l’Ajuntament estem posant totes les eines possibles quant a
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facilitats, mediació, serveis jurídics, perquè intentem que aquestes persones puguin
posar els seus pisos, aquests habitatges que estan avui dia tancats, un lloguer
assequible. A més a més, el Consell Comarcal recentment, també, ha obert una línia
d’ajudes per rehabilitar habitatges que es vulguin posar en aquest parc d’habitatges de
lloguer assequible. Per tant, estem treballant per intentar afrontar aquestes mancances
d’habitatge que tenim al municipi. De ben segur que no en seran suficients i, per tant,
serà una altra passa més que haurem de fer endavant, però hi estem treballant perquè
realment tenim un problema. Tenim un problema. I ja no només que ens ocupin cases
del nostre municipi, sinó de moltes famílies que s’han vist obligades a marxar del seu
habitatge del nostre municipi. De fet, desnonaments o llançaments, com se li diu
tècnicament (cosa que em sembla un nom horrible) n’hi ha pràcticament cada mes.
Aquí amb la regidora Roser Moreno ho podem confirmar, que cada mes tractem el
tema d’algun desnonament. Alguns, per sort, els hem pogut aturar i els hem pogut
ajornar, però és una demora que tenim al damunt i que hem de trobar-li solució. Per
tant, l’oferiment que ha fet l’alcalde d’asseure’ns un dia i parlar-ne, jo estic
completament a disposició. Podem seure un dia i tractar l’habitatge i veure quines
opcions o quines vies tenim per avançar en aquest aspecte, i el que agrairia és que, a
partir d’ara, quan es parli d’ocupes no se’ls crucifiqui i ja directament diem que ens
portaran problemes, que ens portaran delinqüència, perquè no sempre és així i és
bastant desagradable. A partir d’aquí, doncs, no em vull allargar més. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Algú... Alguna altra paraula?
Sr. Bassa.- Jo voldria parlar...
Sra. Raymí.- Espera, contesto molt ràpidament els comentaris. Tema polític, vull dir, al
final el preu de l’habitatge, etcètera, no és competència de l’Ajuntament, i amb això
m’enfocava, amb el que l’Ajuntament pot fer com a solució. Jo no relaciono ocupació
amb delinqüència, com ho heu escoltat potser no us ha agradat que ho hagi dit
perquè, sinó, ja no teniu per on atacar, era bàsicament un cens, on es diferencia si
l’ocupació és il·legal i si és conflictiva o no. Si és il·legal i no conflictiva, doncs s’ajuda
aquesta gent, i una de les ajudes podria ser habilitar finalment les cases dels mestres,
que seria una bona solució que fa molts anys que no s’ha fet. Però l’ocupació que la
gent es queixa, normalment és la delinqüència. Si hi ha una casa ocupada que no és
delinqüent, que és una família que no té on estar, i per temes socials està allà, la gent
no es queixa, els veïns no es queixen. Fins i tot els entenen i els ajuden. Però la
delinqüència d’ocupes és la que sona més, perquè és quan la gent diu: escolta,
aquesta gent no està pagant i, a sobre, està pinchando luz aquí i està fent soroll, està
fent contraban o està fent activitats que no són legals o que poden molestar els veïns.
Aquesta és la que ens queixem. Però si és una ocupació per necessitat, això s’agafa,
s’estudia i s’ajuda aquesta gent, perquè també les condicions en què viuen uns ocupes
per necessitat a una casa que no està habitada tampoc no són agradables, i a aquesta
gent se l’ha d’ajudar. Per això, la meva pregunta era bàsicament què es farà per ajudar
aquesta gent i què es farà per parar la delinqüència en cases que estan ocupades
d’aquesta manera. Són aquests dos punts bàsicament: el tema social i el tema de la
delinqüència. I agraeixo el Dani, Dani júnior, el senyor Dani Valls, perquè realment ha
sigut una resposta tècnica, i això m’ha agradat i és el que buscava. No debats polítics
ni res, simplement “ataquem el problema i anem a fer-ho bé, i anem a fer-ho com a
ple”, no? I la veritat, que tots estem segurs que volem això, ajudar la gent que té
aquesta necessitat, poder-los treure de cases que potser no estan a gust, i tenen nens
amb ells, i posar-los en condicions dignes, i el tema de la delinqüència, dins la legalitat
i el que puguem fer com Ajuntament i com a Policia Local en coordinació amb altres
cossos policials, intentar que marxi. Si no pot marxar per temes legals, que hi hagi un
control policial per la zona, doncs perquè no hi hagi aquestes activitats. Bàsicament, el
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meu punt era això. Agraeixo, que penso que ho han dit el Xavier i l’Albert, que hi hagi
aquestes reunions que puguem fer i que almenys sabem des de l’oposició què s’està
fent per part de l’Ajuntament i si podem aportar amb alguna cosa, doncs seria genial. I
debats polítics normalment en aquest tema no hi entro, però sí amb solucions que
puguem donar des del municipi, doncs, genial. Ja està, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Raymí. Sr. Carlos Marín.
Sr. Marín.- A ver, yo quiero tocar dos temas. El tema limpieza, que llevo esperando
hace un año que presentamos la moción. Estamos muy mal. Yo puedo asegurar que
donde vivo yo hace meses que no vemos un barrendero. Diez, o más. No se barren
las calles. Hay escasez de barrenderos. ¿Cómo està el tema de Urbaser? Estamos
fuera de plazp. Era en marzo cuando caducaba. ¿En qué situación estamos
actualmente con este tema? Luego, otro tema es los vertidos. Cada vez hay más
vertidos. Sé que es muy, muy difícil controlarlos. En el municipio que tenemos es muy
muy difícil. [...] prácticamente imposible [...]. Pero sería algo. Pensar algo para intentar,
como mínimo, parar esto, ¿de acuerdo? Luego, el tema del CAP, que ha tocado
Marta, una pregunta. El CAP es pequeño, el de la Torreta, estamos de acuerdo. Y no
es seguro ahora mismo visitar allí. Pero, ¿no se puede habilitar algo en la Torreta que
no sea el CAP? Can Tapias es más grande. Se podría intentar, creo yo, habilitar algo.
Es una opción. Hay que estudiarlo, la seguridad o qué se puede hacer, y no sé. me
responderás tú, Marta. Sinceramente yo, es algo que dejo aquí en el aire. No sé si se
puede habilitar una sala más grande, para que sea más seguro para ir, porque
sinceramente, la gente mayor y autobuses han de pagar para ir [...] No sé si es una
solución o si se podría llegar a estudiar. Gracias.
Sr. Alcalde.- Gràcies. A aquesta reunió d’aquesta tarda ha sortit aquest tema, s’ha
parlat també amb la directora, es parlava exactament del mateix. Que si s’ha de fer
algun tipus d’aquestes actuacions que siguin el que es demanava, perquè al final hi ha
hagut un moment que el que es demanava és que s’obrís, encara que fos un dia, per
fer alguna cosa, d’acord? El que s’ha acabat dient era, si no recordo malament Marta,
les proves del Sintrom, les analítiques i les cures. Fins i tot, nosaltres hem dit que, si
era necessari un espai municipal, però que realment es pogués deixar i es fes amb
seguretat, però mantenint també el que dèiem, que es pot estudiar des del CAP aquest
tipus d’actuacions. També és cert que el nombre de domicilis ha pujat moltíssim a tot
el poble, i a la Torreta, molt. Per tant, no hi ha gent gran que s’estigui desplaçant, fins i
tot la directora ens ha explicat que en alguns casos hi ha alguns pacients que no
entrarien dins els barems per anar a visitar-los a les cases i fer-los un domicili, però el
que s’està fent, perquè es prefereix que aquesta persona estigui a casa seva i se li faci
una cura o se li faci alguna prova a casa i no s’hagi de desplaçar abans que fer-los
desplaçar per la realitat encara, que no tingui l’edat, o les necessitats que s’han marcat
per fer els domicilis. Ella ha dit que no era coneixedora que ningú necessités un
domicili no l’hagués tingut, el que sí que ens ha dit és que sí que valorarien aquesta
opció i, si aquesta opció s’acabés fent, el que no podíem mantenir són les dues coses.
Seguir fent domicilis i fer les presencials. Que si es decideix que hi ha hagut o que es
pot arribar a obrir a algun espai, allà mateix o en algun altre, el que és un d’aquests
presencials, als domicilis només quedarien els casos greus. Els que algú no es pot
desplaçar, o per necessitats concretes. Amb això em refereixo a aquest tema del qual
parlàvem del CAP. L’altre que vostè ens deia de la neteja, ens va bé que ens ho
pregunti. La setmana passada es va fer, amb els portaveus dels grups municipals, on
ens van acompanyar un portaveu de cada un dels grups, una reunió precisament per
parlar i explicar el tema de la neteja viària i de la possibilitat de sortir el contracte. Està
bé, evidentment era un tema de treball i que, per tant, es convidava els partits polítics
que ens donessin la seva opinió sobre el que el tècnic de l’Ajuntament que porta
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aquest tema havia parlat. Això és una informació que hauríem de tenir tots els regidors
si els nostres portaveus ens ho traslladen als altres. Llavors sabríem que aquesta
pregunta, està bé que ha de sortir evidentment, però haguéssim sabut que una part
d’aquesta pregunta ja estava resposta des que la setmana passada es van fer
precisament aquests treballs, i hauríem de ser coneixedors, a través dels nostres
portaveus, aquesta informació. Doncs, si ningú té cap altra pregunta...
Sr. Valls.- Hi havia... Albert, perdona. Hi havia el tema que ha dit dels... Carles, quan
deies vertidos volies dir els abocaments?
Sr. Marín.- Sí, sí, els abocaments.
Sr. Valls.- Perdona, perdona?
Sr. Marín.- Sí, sí, els abocaments.
Sr. Valls.- D’acord. Jo si voleu, com estaves dient a veure si es feia alguna cosa, us
exposo perquè precisament aquest tema és un tema que estem treballant des de la
Policia Local també, ens preocupa molt perquè teniu raó, n’hi ha molts. Sembla
mentida que tenint deixalleria i tenint la recollida els dijous la gent ho segueixi tirant a
qualsevol lloc, i ens hi hem posat. El que hem fet ha sigut elaborar un mapa dels punts
d’abocament que hi ha hagut els últims dos anys. Hem buscat, com amb altres coses
de seguretat ciutadana, patrons, punts que són conflictius o que es poden agrupar
diversos moments en zones concretes, i a partir d’aquí estem establint una sèrie de
punts estàtics o de passada per aquestes zones, amb l’objectiu de veure si podem
localitzar furgonetes, o camionets, o inclús de vegades cotxes, però més aviat
furgonetes i camionets, que en aquests moments creiem que són més conflictius,
doncs poden anar a aquella zona i fer aquests abocaments. També estem parlant amb
la Unitat Regional de Medi Ambient de Mossos, la URMA, perquè ells també ens
ajudin, tant amb les seves actuacions com també amb el seu coneixement teòric i
pràctic, i també estem començant a valorar, però encara no puc dir res perquè està
molt a les beceroles, algunes altres formes de control d’aquests punts conflictius amb
la idea de detectar aquestes persones, o si no les podem detectar, com a mínim, ser
capaços a posteriori d’identificar-les, i obrir-los l’expedient sancionador que pertoqui.
Sr. Marín.- Me permites, ¿Albert?
Sr. Alcalde.- Sí.
Sr. Marín.- Dani, gracias, de verdad. Porque lo explicas todo que da gusto. Muchas
gracias. Y una cosita Albert. Estoy informado de la reunión. Tengo la documentación, y
por eso estoy informado, me la he leído, y por eso hago la pregunta. Porque no creo
yo que sea lo más adecuado, porque si te repito que hace meses que yo no veo a
nadie aquí, no creo que mejore la situación. Y luego otra pregunta, ¿en qué situación
estamos? Porque, en marzo caducó, eso ya está fuera. ¿Cómo se está trabajando?
¿En qué estado estamos? Porque es que en marzo realmente caducó, la última
prórroga, y no sé, porque en teoría no se podía renovar. Eran cinco años, y se han ido
alargando. Realmente, ¿en qué estado estamos? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo
se está haciendo ahora mismo?
Sr. Alcalde.- Doncs a l’explicació que es va donar l’altre dia, precisament, s’estava
contestant això que tu ens dius. Amb la situació actual està en pròrroga forçosa, i
evidentment el que s’està treballant és en les opcions de poder incloure més personal,
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recuperar la figura dels conductors que no existien, i que per tant hi hagi un conductor i
un conductor subtsitut, i posar un camió escombradora perquè les màquines, pel
nostre terme municipal i per les distàncies que han de recórrer no són factibles i, per
tant, la situació és aquesta. A partir d’ara, què necessitarem? Doncs, del que ja estava
previst, del que era el contracte i que es parlava d’uns 150.000 € més del que hi havia
fins el dia d’avui, i ja estava pressupostat i es va fer aquesta previsió amb la necessitat
d’incorporar una màquina que no sigui com la que ja teníem, perquè la prova ens va
demostrar que amb les distàncies aquestes màquines rebentaven, i la necessitat de
tenir no només un conductor, sinó també el conductor i un substitut. Estem parlant
d’aproximadament, si no recordo malament, uns 100.000 € més, o sigui que estaríem
parlant de 250.000 € que s’haurien d’afegir. Del que estava contractat. Per tant, un
quart de milió d’euros més. Si això és senzill de fer amb un pressupost de 12 milions
d’euros, doncs no és senzill. I, per tant, s’està treballant sobre això. I per això. Això que
em comentes està en aquesta explicació que es va donar. I tu ho dius, i em sembla
molt bé, però abans no ho has dit així i, per tant, per això ho deia. Algun comentari
més?
Sra. Raymí.- Només per al·lusions. Perquè sí que el Carles i jo vam parlar de la reunió
que vam tenir amb l’Albert Bassa, i penso que el Carles anava enfocat més en fins que
no hi hagi aquest canvi, el nou contracte amb tot aquest suport per la neteja, com es
farà la neteja que actualment no és suficient, perquè el que comenta el Carles que no
ha vist un, perdó la paraula però no la sé en català, un barrendero des de fa molt de
temps, no? Com es planteja l’Ajuntament cobrir aquesta necessitat de neteja que té el
poble fins que no es faci aquest canvi perquè encara estem fent l’estudi econòmic, i
s’ha de fer licitació, etcètera, que ens portarà molt de temps, si hi ha alguna mesura
temporal com per cobrir aquests serveis mínims de neteja que necessita el poble.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Doncs la pregunta, si és la mateixa que ha fet el senyor Marín i la que ha
fet vostè, no les he entès... la seva l’acabo d’entendre perfectament. Potser la d’abans
no l’he entès. La realitat i el que els hem de dir és que seguirem intentant treballar com
treballem fins ara, perquè malauradament, la contractació i amb la tipologia de
contracte que hi havia, no podem fer una modificació que ens permeti incloure més
gent per fer una neteja i una realitat diferent. També és cert que preguntarem si
aquesta afirmació que ens comuniquen és certa o no, perquè nosaltres el que sí que
sabem és que l’empresa té l’obligació de passar pels diferents espais, i és cert que en
alguns espais passa amb més assiduïtat que en d’altres, però té l’obligació de passar
per tot arreu. I, per tant, aquesta afirmació, doncs, l’haurem de contrastar amb la
mateixa empresa i amb els gestors d’aquesta empresa , i el tècnic que els va fer la
presentació, que és el tècnic encarregat de fer el seguiment d’aquest contracte. Ja
farem aquestes preguntes i els respondrem també i els direm el que ens hagi dit el
tècnic. Alguna pregunta més? Doncs ara sí que ja passaríem al darrer punt, faig una
pausa per si algun... Doncs hi havia la dació de compte de la renúncia del regidor
Carles Fernández Pérez. Té la paraula el senyor Carles Fernández.

C.7- Dació de compte de la renúncia del regidor Carles Fernández Pérez
Sr. Fernández.- Bé, bona nit. Gràcies, Albert. Bé, després de, jo crec que són en
relació directa amb l’Ajuntament, 25 anys, però després d’assistir a plens gairebé des
de fa 27 anys, ha arribat el moment en què he considerat que valia la pena deixar
l’activitat a primera línia, i passar a una segona línia. Han sigut anys en els quals he
desenvolupat tasques tècniques, tècnico-polítiques i, en altres moments, tasques
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polítiques. En concret, crec que va ser a l’octubre que vaig entrar com a regidor,
octubre de 2005, per tant són 15 anys com a regidor, en els que he desenvolupat
tasques de govern i tasques d’oposició, de les que em sento, en general, satisfet, però
reconeixent també errors que s’han produït en aquest període. També tinc un record
molt especial de moltes de les persones que han passat, en aquests anys, per
l’Ajuntament. Alguns d’ells, amb els que hem compartit partit i projecte, i d’altres amb
els que hem compartit discrepàncies. Jo crec que, en aquests moments, hem
aconseguit una cosa important, que és superar la crispació que es va produir en uns
anys en el municipi. Els plens d’avui, aquest ple d’avui, malgrat que hi ha
discrepàncies i hi ha debat, no té la crispació que tenien els plens de fa uns anys. Crec
que això és una cosa que hem aconseguit entre tots i, en la mesura que hagi pogut
col·laborar, em sento satisfet. I bé, vull tenir també un record especial per totes
aquelles persones amb les quals he compartit candidatura, i treball des del grup
municipal socialista. Primer, amb ells especialment, un record especial, i aquí
significaré tres noms importants per la relació que hem tingut, que ha sigut en Romà
Planas, en Salvador Illa i en Miquel Estapé. I a partir d’aquí, tots els companys amb els
quals hem compartit treball. Alguns d’ells ja, per desgràcia, ja no hi són, amb nosaltres.
I d’altres. En Romà i en Joan Pont, per exemple. I també deixo l’Ajuntament amb la
tranquil·litat i la il·lusió que l’equip que seguirà representant el PSC, encapçalat pel
Paco, és un equip ferm i que està disposat a treballar i seguir treballant per la millora
del municipi. Moltes gràcies a tots els que avui formeu part del consistori pel treball
que hem fet, alguns en aquests dos anys, d’altres que heu entrat en aquest mandat
doncs aquest any. A alguns més intensament que d’altres. Però, doncs bé, també
agrair tot el treball que esteu fent per la millora del nostre municipi. I, en tot cas,
encoratjar-vos a seguir en aquesta línia de respectar les discrepàncies, ser capaços
d’entendre les diferents opinions, i treballar tots per la millora del municipi. Moltes
gràcies a tothom per la feina que esteu fent i pel suport que hem tingut quan hem estat
aquí treballant, i ara des d’altres àmbits a escala municipal, jo no he deixat mai de ser
una persona activa socialment, estic en algunes entitats del municipi, i des d’aquestes
entitats seguiré treballant en el que fem aquestes entitats per la millora del municipi.
No abandono la política, segueixo amb el meu compromís, amb el meu grup, el PSC
de la Roca, en el qual seguiré treballant des de darrere, per donar suport al fantàstic
equip format pel Paco, per l’Emilia i per el Julio que entrarà pròximament com a
regidor. Saben que tindran tot el meu suport per ajudar-los a tirar endavant el nostre
projecte. No m’enrotllo més per no allargar més. Moltes gràcies a tothom, i molta sort.
Sr. Alcalde.- Gràcies. No sé si... Suposo que algú li voldrà dir alguna cosa. Crec que
és el moment, si voleu. El primer a aixecar la mà ha sigut el Paco García i Lorenzana.
Doncs Paco, tu mateix, si us plau.
Sr. García.- Gràcies, Alcalde. Recordo que el dia de la presa de possessió d’en Carles
com a Alcalde de la Roca, el març del 2018, al discurs que vaig pronunciar en aquell
moment, vaig resumir una miqueta el que estava explicant en Carles, i deia que ell va
arribar al municipi des de Badalona, això no li tindrem en compte des del grup de PSC,
que va arribar amb una llarga trajectòria d’activisme social i polític, i també amb una
gran experiència professional que va ampliar i aplicar en aquesta institució, que en
aquell moment, deia jo, estic mig llegint. Ara presidirà. En Carles ha ocupat a
l’Ajuntament càrrecs tècnics, càrrecs polítics en diverses etapes, i finalment ho va
culminar en aquest any i escaig que va ser Alcalde de la Roca del Vallès. Avui, Carles,
tanques una llarga etapa de dedicació intensa i en primera línia a la política municipal,
i en nom del grup municipal socialista, del qual formes part i que, fins avui, ets el
nostre portaveu, però també de tots els companys i companyes que formem
l’agrupació local del PSC, et vull agrair tots aquests anys de dedicació i de treball per
millorar la vida de tots els roquerols i roqueroles. I per enfortir i aplicar el projecte
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socialista de llibertat, igualtat, solidaritat i justícia social al nostre municipi. Ara deixes
la primera línia, segurament estaràs molt més tranquil, però estic segur que seguiràs
molt ferm a la defensa d’aquests valors universals que he citat abans i en la teva
passió per la política i en la teva dedicació al servei públic. I evidentment, des del grup
municipal i des de l’agrupació socialista seguim comptant i seguirem comptant sempre
amb el teu consell, amb la teva col·laboració i amb la teva feina per tirar endavant el
nostre projecte. Des de la part més personal, moltes gràcies per la teva amistat dins i
fora l’activitat política i de la confiança que m’has donat com a company, com a cap de
grup, i com a Alcalde. Molta sort i molts èxits a partir d’ara, Carles.
Sr. Fernández.- Gràcies, Paco.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Marta.
Sra. Pujol.- Bé, Carles. Ja fa uns quants anys que compartim plens. No hem governat
mai junts, potser no hauria estat malament, no ho sé, em quedo amb aquest dubte. Fa
uns dies que… espera, que em torno a acoblar i no vull.
Fa uns dies que a una conversa telefònica em vas dir que ja se m’havia acabat el rèdit
de dir que era una novata, i que ara ja havia de començar a dir-ho, i la veritat és que
em va calar a fons, això que em vas dir, i vaig pensar que tenies raó. Per a mi,
començar, prendre la responsabilitat de govern que tinc ara com a primera tinent
d’alcalde i com a regidora d’Hisenda i Salut Pública, però sobretot Hisenda, ha estat...
és un repte important. Estic aprenent molt i bé, la veritat és que em ve molt de gust fer
aquest repte i estic segura que si tinc un dubte algun dia et podré trucar i tu em
donaràs la teva opinió i el teu consell. Els meus companys de grup, de JUNTS i
companys que havien estat al plenari compartint amb tu segur que el Rafa i el Manel
estaran d’acord amb mi en pensar que han estat uns anys molt interessants i molt
intensos, amb els debats que jo estava una mica més a la segona línia i només
escoltava i parlava poc, donava gust escoltar-vos. De les discussions que teníem
perquè, encara que potser sí que eren una mica més agres de les que tenim ara, en
l’àmbit polític eren molt intenses. I de vegades la vida política d’un municipi requereix
aquesta discussió política intensa no agra, però que al cap i a la fi el que fa és fer-nos
créixer i fer créixer el municipi. Bé, espero poder-te trucar sempre que tingui algun
dubte de la regidoria, i espero que et vagi molt bé a partir d’ara, i segur que ens
sorprendràs amb alguna cosa. Bé, Carles, que et vagi molt bé i un petó i una
abraçada, que llàstima que no estiguis aquí, que encara que hi hagi coronavirus te la
faria, l’abraçada.
Sr. Fernández.- Moltes gràcies, Marta.
Sr. Alcalde.- Sí, Dani. Dani Martín. Perquè el Dani Valls s’ha quedat quiet ara quan he
dit Dani.
Sr. Martín.- A ver, ahora ya le ha quedado claro que hablan primero los viejos, no los
jóvenes.
Sr. Valls.- Jo ja em quedo com a júnior, no sé.
Sr. Martín.- No, ahora está claro. Está claro. A ver, yo creo que voy a ser el más breve
de todos. Se va hoy del Ayuntamiento un amigo, que nos conocemos de hace muchos,
muchos, muchos años, y que seguiremos nuestra amistad durante, espero, muchos,
muchos años, a pesar de mi edad, que ya me la ha recordado Albert. Y algo muy
breve, simplemente a la gente que nos dedicamos durante una época a lo público, y
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que nos preocupamos por lo público, agradecer esa dedicación, agradecer el poner al
servicio de la sociedad, de la comunidad, la experiencia, el conocimiento, el esfuerzo y
el trabajo. Y Carles, eso en el ayuntamiento y en el pueblo de la Roca, lo ha hecho.
Desde que tuvo a bien trasladarse desde Badalona hasta el pueblo. Gracias por esta
dedicación, Carles. Muchas gracias.
Sr. Fernández.- Gracias, Dani.
Sr. Alcalde.- Molt bé.
Sra. Raymí.- Jo molt breu perquè tinc el fill, pobre, plorant, però només dir-te, Carles,
com et vaig dir quan m’ho vas notificar, que la Roca perdrà un gran regidor, no? I de
veritat, la dedicació que li has donat al poble, saps, soc regidora nova, m’acabo
d’incorporar al ple i he tingut una molt bona impressió de tu. Professionalisme màxim i
molta dedicació. Per tant, només agrair-te el que hagis estat tot aquests anys dedicantli al poble i aquest últim any que he pogut compartir amb tu. Així que, et desitjo el millor
amb les teves noves decisions i en aquesta nova etapa de la teva vida, d’acord? Molta
sort.
Sr. Fernández.- Gràcies, Anna.
Sr. Alcalde.- Molt bé. Algú més?
Sra. Sánchez-Cortés.- Puc dir una cosa?
Sr. Alcalde.- Sí, i tant, i tant. Emilia, si us plau.
Sra. Sánchez-Cortés.- Jo no sé si tancaré, però bé. Agrair el culpable, Carles, que jo
estigui aquí. D’aquest repte i aquest embarcament. I ara baixes del vaixell. Vull dir, és
curiós també. Gràcies, i comptem amb tu sempre, et necessitem, tens una experiència
impressionant, i continuarem amb un contacte molt estret. Moltes gràcies per
l’oportunitat i, sobretot, pel que ens ensenyes. Merci per tot.
Sr. Fernández.- Gràcies a tu, Emilia.
Sr. Alcalde.- D’acord, doncs, a mi... jo intento tancar com a mínim. Jo ja fa uns quants
anys que sóc aquí, al municipi. Des del principi, recordo aquest senyor per allà als
plens. O bé assegut al consistori, però abans no. Abans amb el Gerardo moltes
vegades asseguts al ple, a la sala vella. Molts i molts nois i noies d’aquest poble no
havien nascut quan en Carles va començar amb la política, i una part important del
municipi no havia nascut quan ell s’hi va posar. Els que hem estat uns quants anys i no
portem, ni de bon tros, tants, sabem l’important i el desgast que això és en l’àmbit
personal per estar a disposició del municipi. També dir que, en moments donats, en
aquests plenaris, la Marta comentava això. Jo potser no tindria la mateixa visió. Jo
crec que en aquell moment hi havia plens que no eren gens agradables i eren molt
durs, molt. De fet, és la meva consideració, alguns punts arribaven a tocar temes
personals i a tocar l’os. Sí que és cert que, després d’aquests anys, ha sigut una
situació molt diferent. Però també és veritat que va haver-hi un temps que el Carles i
jo, o jo i el Carles, pràcticament només ens saludàvem i res més. També és veritat
que, en aquell moment, doncs, cada un passa moments de la seva vida, i jo en aquell
vaig passar un moment dolentíssim de la meva vida. I el Carles, tot i saber que no era
una persona de les que jo en aquell moment esperés que em vingués a parlar, ell va
fer un pas enorme de venir, de parlar amb mi, i això li ho agrairé sempre. Això, al final,
el que ens separa potser de vegades la política, amb segons què no ens uneix o ens
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separa, però que al final darrere hi estem les persones i que, si ho fem més o menys
bé, t’emportes un coneixement personal de tots vosaltres i, en aquest cas, doncs, del
Carles. Després, he compartit govern amb tu, i la manera de conèixer-nos també ha
sigut molt diferent. I t’ho agraeixo. I escolta’m, jo sé que segur que tot t’anirà bé.
Suposo que el que vulguis fer, ho faràs, perquè si has de fer alguna cosa que no
vulguis fer ja no la faràs, en aquests moments. I res, aquí seguim uns quants, que
quan vulguis estarem aquí. Esperem que dintre de pocs mesos puguem arribar ja a fer
plens presencials i que, per tant, puguis tornar a venir quan vulguis. I res, que a casa o
aquí o on sigui saps que, si mai necessites res, la porta està oberta.
Sr. Fernández.- Moltes gràcies. En tot cas, agrair-vos a tots les paraules que heu dit,
per mi ha estat un honor poder servir al municipi, des de les diferents funcions que he
tingut. Jo vaig començar amb política els 21 anys, en tinc 60. Prop de seixanta. Ben bé
40 anys. Vaig entrar després d’un 23 de febrer de l’any 81. Alguns potser no hi éreu,
d’altres recordeu, almenys heu sentit, això. Doncs poc després d’allò vaig incorporarme a la política. I, per tant, són molts anys dedicats a la política. I no deixaré la política,
perquè la política és l’acció de comprometre’t per la millora de la societat, i es pot fer
des de les institucions, o es pot fer des de la vida social. Per tant, el meu compromís
polític, amb les meves idees, seguiran i seguirà endavant. Repeteixo, un honor. Ahir,
em preguntava una periodista amb què em quedava. I hi ha moltes coses amb les
quals quedar-me. Una, primera, és l’orgull, la satisfacció personal quan veus que els
ciutadans poden gaudir d’elements en el municipi en els que has tingut alguna cosa a
veure, alguna coseta a veure, en el fet que estiguin en funcionament. Però, després, jo
crec que una cosa molt important els darrers anys va ser com, en un municipi com la
Roca, vam ser capaços dos partits polítics que estem, amb una qüestió molt sensible,
en posicions diferents, vam ser capaços, gràcies al treball i a la relació personal que
vam poder forjar entre l’Albert i jo, per tant, també Albert, amb això t’ho vull agrair,
aquest temps... Vam ser capaços fer un canvi de govern, un canvi d’Alcaldia. No pel
fet d’assumir l’Alcaldia, sinó pel que significava en el moment històric en què estàvem
a Catalunya. Jo crec que haver sigut capaços d’això demostra que, amb bona voluntat,
moltes coses es poden superar. I jo em quedo amb aquest element d’esforç conjunt de
dos grups que van posar per damunt l’interès del municipi per sobre de les
discrepàncies que teníem en altres aspectes. I en això també estic agraït a tots els que
vam participar en aquell moment històric. I ja, per no emocionar-nos més, moltes
gràcies. Una abraçada molt forta. Em seguiu tenint a la disposició pel que pugueu
necessitar. Jo no us trucaré, si voleu alguna cosa... Jo no seré mosca cojonera,
tingueu-ho present. I, també per una qüestió, jo crec, de salut pública de la institució,
com han fet tots els alcaldes, jo deixaré d’assistir als plens. Em costarà, perquè són
vint-i... gairebé vint-i-set anys, en els quals m’he perdut molt pocs plens. Tal com deia
l’Albert, uns anys al bancada del públic, i d’altres representant el consistori. Però crec
que, per qüestió de salut mental, és bo que un, quan deixa això, separar-se un temps.
Almenys en l’assistència als plens. Amb el Paco, l’Emilia i el Julio estaré informat de
tot el que està passant, sens dubte. Moltes gràcies a tots, i una abraçada a tots
vosaltres, Albert, Roser, Yolanda, Marta, Jordi, Albert, Dani, Paco, Dani, Anna, Emilia,
Carlos, Laura, Ainhoa, Xavi i Raquel. A tu també, Toni, primer he fet els regidors, però
també a tu, Toni, per la feina que estàs fent. Moltes gràcies a tots, i una abraçada molt
forta. Virtual, de moment.
(aplaudiment)
Sr. Alcalde.- Bé, un plaer acabar amb aplaudiments. Jo crec que l’hem d’acabar així.
Moltíssimes gràcies i la resta ens anem trobant per aquí, pel plenari, o virtual o físic.
Salut!
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Sr. Fernández.- Bona nit, fins sempre!
(acomiadaments)

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les
22 hores i 16 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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