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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ CELEBRATACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ CELEBRATACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ CELEBRATACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ CELEBRAT EL DIA 19 DE   EL DIA 19 DE   EL DIA 19 DE   EL DIA 19 DE  
MARÇ DE 2009, Núm. 3MARÇ DE 2009, Núm. 3MARÇ DE 2009, Núm. 3MARÇ DE 2009, Núm. 3/2009./2009./2009./2009.    

 
 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
 
Alcalde:          Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:        Sr. Manel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 

Sr. Gabriel Parra i Carrasco del Grup Municipal de CIU 
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU 
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU 
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 
Sr. Albert Gil i Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC 
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC 
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC 
Sr. Jordi Font i Riu del Grup Municipal del PSC 
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC 
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC 
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC 
 

A la Roca del Vallès, essent les vint 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, Rafael Ros i 
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que 
sotasigna secretària adscrita en aquest Ajuntament, Montserrat Justribó i Parra, prèvia 
comprovació del quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la 
Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de la interventora municipal, 
Júlia Mayans i Fuster, a la realització de la Sessió Ordinària Plenària, prèvia convocatòria 
per al dia d’avui a les vint hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 
dia indicats a la convocatòria: 
 

ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA    
 
A)A)A)A) Assumptes de tràmitAssumptes de tràmitAssumptes de tràmitAssumptes de tràmit    
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia 
29 de gener de 200929 de gener de 200929 de gener de 200929 de gener de 2009 i de la Sessió  plenària extraordinària i urgent realitzada el dia 26262626 
de febrer de 2009de febrer de 2009de febrer de 2009de febrer de 2009.    
 

 
B)B)B)B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòriesDictàmens, propostes o mocions resolutòriesDictàmens, propostes o mocions resolutòriesDictàmens, propostes o mocions resolutòries    
 
B.1. Aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de contractació 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
B.2. Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall, per a l’ordenació volumètrica de 
l’edificació, del Polígon d’Actuació 8 del PMU del Casc Antic “El Molí”.  
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B.3. Ratificació de la resolució d’alcaldia de nomenament dels membres de la Comissió 
que ha de portar a terme les tasques subsegüents de delimitació dels termes 
municipals de la Roca del Vallès i de les Franqueses del Vallès 
 
B. 4. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2009 i la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball. 
 
B.5. Moció en suport del manifest per la defensa dels grups de cultura popular i 
tradicional catalana amb ús de materials pirotècnics. 
 
 
C)C)C)C) Control Gestió municipalControl Gestió municipalControl Gestió municipalControl Gestió municipal    
 
 
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal. 
 
C.2 Resolucions d’alcaldia 
 
C.3 Informes d’alcaldia 

 
C.4 Mocions de Control 
 
C.4.1. Moció,  que presenta el Grup Municipal del PSC, referent al balanç de la gestió 
municipal de l’exercici 2008. 
 
C.5 Precs i preguntes 
 
 
Es produeixen les següents intervencions:  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Molt bona nit. Donem inici a la sessió plenària ordinària del dia 19 de 
març, quan són les 20 hores en punt.  
 
 

A)A)A)A) Assumptes de tràmitAssumptes de tràmitAssumptes de tràmitAssumptes de tràmit    
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia 
29 de gener de 29 de gener de 29 de gener de 29 de gener de 2009 i de la Sessió  plenària extraordinària i urgent realitzada el dia 26 2009 i de la Sessió  plenària extraordinària i urgent realitzada el dia 26 2009 i de la Sessió  plenària extraordinària i urgent realitzada el dia 26 2009 i de la Sessió  plenària extraordinària i urgent realitzada el dia 26 
de febrer de 2009.de febrer de 2009.de febrer de 2009.de febrer de 2009.    
 
En primer lloc tenim un bloc d’assumptes de tràmit  que té per objecte aprovar les 
actes de la darrera sessió plenària ordinària que es va fer el 29 de gener i de la sessió 
plenària extraordinària urgent  del 26 de febrer. Les aprovaríem independentment. Té 
algun comentari, Sr. Albert Gil?  
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.---- Cap 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Algun comentari Sr. Miquel Estapé? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Cap comentari  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Passem a votació l’acta del 29 de gener .  
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Sí, aprovada per 12 vots favorables i una abstenció del SR. Fernández que nova assistir 
a aquella sessió. Perdó, 11 vots favorables i 2 abstencions, del Sr. Fortí i del Sr.  
Fernández que no van estar presents en aquella sessió. 
 
Passem ara a votació de la sessió plenària extraordinària del dia 26 que també hi havia 
alguns regidors que no van estar presents. Passem a votació?  
 
Sí, aprovada per 12 vots favorables i una abstenció de la  Sra. de las Heras  .  

 
A)A)A)A) Dictàmens, propostes Dictàmens, propostes Dictàmens, propostes Dictàmens, propostes o mocions resolutòrieso mocions resolutòrieso mocions resolutòrieso mocions resolutòries    

 
B.1. Aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de contractació B.1. Aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de contractació B.1. Aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de contractació B.1. Aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de contractació 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallèsde l’Ajuntament de la Roca del Vallèsde l’Ajuntament de la Roca del Vallèsde l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- El següent bloc de l’ordre del dia té per objecte els dictàmens, propostes o 
mocions resolutòries. La primera tracta de l’aprovació inicial dels plecs de clàusules 
administratives generals de contractació de l’Ajuntament de la Roca del    Vallès. 
 
Bé, l’objecte d’aquest punt és aprovar uns plecs de clàusules administratives seguint un 
model de la Diputació de Barcelona, de tal manera que s’agilitzi la tramitació 
administrativa. Aquests plecs ja havien existit a l’Ajuntament, però estaven adaptats a la 
llei anterior i en aquest cas els plecs s’adapten a la llei vigent que és la Llei 30/2007 de 
30 d’octubre de contractes del sector públic. Bàsicament, tenim els tipus de contractes 
que són contractes de serveis i de subministrament o altres contractes administratius i 
privats i contractes d’obres i instal·lacions i els de concessió d’obra pública. Els acords 
que es volen adoptar pretenen: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, adequats a la Llei estatal 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de contractes que 
s’indicaran. 
 
Segon.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en referència als tipus de 
contractes següents: 
 

• contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i 
als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 14 a 
30); 

 
• contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats 

per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51). 
 
Tercer.-    Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles 
interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de 
reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci en el BOPB. 
 
Quart.-    Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita 
diària, al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web municipal. 
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Cinquè.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, trametre els referits 
Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora per al seu 
informe preceptiu, per mitjà de la Conselleria de Governació i Administracions 
Públiques, tot això d’acord amb el que disposen els articles 278 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i 8.3.m) i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica 
Assessora.” 
 
Algun comentari, Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.---- No 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Algun comentari, Sr. Estapé. 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Sí, vostè ens ha fet aquí una exposició detallada del que anem a aprovar 
que és bàsicament una qüestió purament administrativa, seguint les recomanacions de 
la Diputació i ha fet esment a un conjunt de lleis i un conjunt de normatives que s’han 
de complir. Em sembla molt bé que es faci menció de totes aquestes lleis, però a part 
de fer-ne menció, s’han de complir aquestes lleis. I dic això perquè té una bona pila de 
contractes en els quals no s’està complint la llei de contractes i en té un, especialment 
,d’un import aproximat de 150.000 € que porta un any sense renovar, sense adjudicar 
de nou, és a dir, durant un any hi ha hagut una empresa prestant serveis al municipi 
sense l’oportú contracte. Per tant, a part de fer menció a les lleis, el que ha de fer és 
complir-les  a part de detallar-les com vostè ha explicat. No es tracta només de 
complir-les de cara a la galeria, sinó de complir-les amb el seu esperit, no es poden 
adjudicar contractes a arquitectes o professionals com els que es van fer el dia 31 de 
desembre i trobar-nos que el projecte està fet al cap d’una setmana. Tothom és 
conscient que hi havia una preadjudicació d’aquests contractes. Per tant, compleixi en 
el detall, en la norma, en la lletra i també en l’esperit que és el que li pertoca com a 
màxim  responsable d’aquest municipi.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Estapé. En aquest Ajuntament s’ha complert estrictament la llei 
i això no vol dir que no hi hagi alguna errada administrativa, però s’ha complert 
perquè no hi ha cap voluntat d’incomplir-la. Nosaltres li podem ensenyar diversos 
contractes caducats de la seva etapa de govern i caducats de diversos anys i, tot i així,  
els serveis que s’haurien de donar a la ciutadania, vostès els continuaven donant i 
nosaltres els continuem donant, fins i tot, amb els contractes que vam trobar caducats 
quan vam accedir al govern municipal, dels quals vostès, ni tan sols ens van advertir 
d’aquesta situació. Si vostè, a sobre, vol confondre a la ciutadania dient que un 
contracte s’ha adjudicat malament quan està dintre de terminis legals i dels valors 
legals, doncs, realment vostè té eines suficients per demostrar que aquest contracte no 
és legal, cosa que no pot fer i ho sap i, per tant, no té com actuar. Vostè ha llençat 
totes aquestes falses  acusacions pensant que és una acció política correcte i que 
d’aquesta manera erosiona l’Equip de Govern i el que està fent és perjudicar la política 
en general. Quan en determinats mitjans de comunicació, es publiquen articles sense 
contrastar, simplement atenent a les difamacions d’una nota de premsa que han enviat 
vostès els Srs. del PSC de la Roca , doncs realment està fent un mal favor a la vida 
política en general. Jo li dic que pot haver-hi algun error administratiu perquè en 
aquest Ajuntament es fan més de 1000 contractacions a l’any; 1000 contractacions de 
tota naturalesa, índole i volum i la llei de contractes contempla diverses casuístiques; el 
contracte menor d’adjudicació directe té diferents imports en funció de què es tracti el 
contracte negociat, amb publicitat o sense publicitat i el concurs. Això és el que s’està 
fent aquí i si un contracte ha caducat, nosaltres tenim l’obligació de donar el servei,  
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continuarem donant aquest servei fins que hi hagi les circumstàncies adequades per 
tornar a fer la contractació, però no deixarem a la ciutadania sense aquests serveis i 
això no vol dir que s’estigui incomplint la llei. Per tant, no confongui a la ciutadania, no 
expliqui històries. Aquí estem aprovant uns plecs de clàusules adaptats a les 
recomanacions i a les directrius de la Diputació de Barcelona que treballa per donar 
suport a tots els municipis de la província i ens adaptem a aquests contractes 
precisament perquè estem complint les lleis i per agilitzar al màxim les contractacions i 
no dificultar ni allargar els processos administratius i això és el que estem fent i això és 
el que portem avui a aprovació. Precisament perquè adaptem la situació del municipi a 
les noves lleis i , fins i tot, com he pogut llegir en el darrer punt dels acords ho 
sotmetrem als dictàmens de la Comissió Jurídica assessora que és una qüestió nova, 
amb la llei antiga això no es feia. Per tant, estem dintre de la legalitat vigent. Algun 
comentari més, Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.---- No 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Algun comentari Sr. Estapé ? 
    
Sr. EstapéSr. EstapéSr. EstapéSr. Estapé....---- Sí, seré ràpid. La teoria la coneix molt bé, la pràctica res de res i la voluntat 
política jo li poso molt en dubte. En tot cas, aquí hi ha un conjunt d’informes 
d’intervenció que denuncien totes aquestes irregularitats. Fa uns dies vaig demanar 
còpies d’aquests informes d’intervenció i, curiosament, ahir vaig rebre resposta dient 
que no se’m facilitava còpia d’aquests documents. No sé perquè, no sé si té alguna 
cosa que amagar, però aquests informes existeixen perquè se’n fa referència explícita 
en les diferents resolucions d’alcaldia que s’aproven despeses. Per tant, aquí hi ha 
hagut en un cas molt concret i molt flagrant d’una mala gestió per incompetència. Una 
mala gestió de 150.000 euros en un sol contracte. Un contracte que es va extingir a 
principis de l’any 2008, quan vostès ja feien 7 o 8 mesos que estaven governant, no el 
dia següent, 7 o 8 mesos i ha passat un any i el nou contracte no està adjudicat encara. 
Durant tot aquest temps s’està prestant el servei, per suposat que s’ha de pagar a 
l’empresa que està prestant els servei. No en té cap culpa. L’únic responsable d’aquesta 
mala gestió és vostè Sr. Ros. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies,  Sr. Estapé. Li corregiré una miqueta les seves apreciacions. Vostè 
va demanar fa 3 o 4 dies, no fa gaire més temps, que se li facilitessin, precisament, per 
assistir a aquest Ple uns informes, deia textualment: “negatius d’intervenció”. No 
existeixen informes negatius d’intervenció. Existeixen informes d’intervenció. Informes 
que adverteixen de diverses situacions, de diverses casuístiques depenent en quina 
situació ens trobem en cada moment i no se’ls hi ha dit que no se’ls facilitarà; això ho 
ha dit vostè. Se li ha contestat per escrit que concreti quins informes demana, que 
concreti, que digui què vol i vostè no ha contestat; no ha contestat. No ha tingut 
temps probablement. Em sembla que se li va adreçar la carta ahir. Vostè concreti a 
quins informes es refereix, no generalitzi d’aquesta manera i quan hagi concretat se li 
facilitaran els contractes que demana. Miri, si vostè es refereix al contracte del servei 
d’atenció domiciliària que vam trobar caducat. Aquest contracte que vam trobar 
caducat, perquè va caducar just en el traspàs de poders, i per renovar un contracte 
d’aquest tipus fan falta uns terminis que, com a mínim, són de quatre mesos. Per tant, 
el que és lògic és que si un contracte caducava el mes següent a les eleccions quan 
encara es formava el nou govern vostès haguessin fet la feina de treballar per renovar 
aquestes concessions, aquestes contractacions i això no ho van fer. I a més a més, no 
van advertir que aquest contracte estava caducat i no es va advertir, fins al cap d’un 
any, que és quan des d’intervenció s’avisa: atenció que aquest contracte està caducat i, 
a més a més, en aquest moment canvia la llei i s’ha de renovar aquesta contractació i 
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aquest procés, si vostè s’hi fixa i consulta adequadament la informació municipal 
aquest procés ha culminat amb els processos  legals suficients  per adjudicar i ja s’ha 
adjudicat a la mateixa empresa que prestava servei perquè és la que ha reunit la millor 
proposta, però si no recordo malament i sinó em corregirà la regidora van concórrer 
tres ofertes, van concórrer tres licitadors. Es va seguir el principi de prudència, de 
concurrència, de publicitat, tots els principis perquè hi hagués les màximes garanties 
perquè els nous licitadors o el licitador que ja hi era, l’’adjudicatari que ja hi era que 
també licitava tinguessin les mateixes garanties de coneixement dels plecs de clàusules 
i poguessin fer la millor oferta perquè obtinguessin el millor servei pels ciutadans del 
municipi. Un servei d’altra banda importantíssim, com així ho estant agraint molts 
ciutadans, persones grans que gaudeixen d’aquest servei. Aquest servei d’atenció 
domiciliària ja té adjudicatari. S’ha seguit tot el procés i ha estat un procés llarg, penso 
que ha durat 6 mesos finalment, ha durat 6 mesos, perquè fa temps que es treballava 
per donar solució a una situació contractual que havia quedat desemparada per la seva 
mala gestió, Sr. Estapé.  
 
No m’agradaria posar massa exemples perquè no és el tema d’avui, però ens trobem 
en una situació bastant desagradable d’haver de substituir uns paviments dels 
habitatges socials de La Torreta que s’han aixecat i que els veïns que se’ls hi aixequen 
els paviments diuen: és que al del costat li han posat parquet i quan trobem els 
documents, resulta que vostè, quan governava, al gener del 2007 va pagar la 
col·locació d’un parquet en un dels habitatges quan els altres propietaris no se’ls hi ha 
fet reparacions i el mes de març, 2 mesos després signa la contractació. Això és una 
irregularitat, Sr. Estapé . Això és una irregularitat. Per tant, abans d’intentar acusar de 
mala gestió, abans de voler fer veure que aquest Equip de Govern no sap el que fa, miri 
vostè a casa seva perquè realment té la casa bastant bruta. Passem a votació? 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta aprovat per 
unanimitat, quin text, literalment, diu: 
 
“Vist que l’Ajuntament de La Roca del Vallès disposa de Plecs de clàusules 
administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis, 
de subministraments, a altres contractes administratius i als privats de l’Ajuntament, 
així com dels aplicables als contractes d’obres i instal·lacions de l’Ajuntament,  aprovats 
per adhesió al text íntegre dels publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 161, de 6 de juliol de 2002, amb referència de l’anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3072, de 20 d’agost de 2002, els quals van 
esser objecte d’adequació al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.    
 
Atès que en l’actualitat es troba en vigor la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, la qual en el seu article 98.3, que te 
caràcter bàsic per aplicació del que estableix la disposició final sèptima, punt dos,  
prescriu que: “Las Comunidades Autónomas i las entidades que integran la 
Administración Local podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de 
acuerdo con sus normas específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera”. 
 
Vist que els plecs referenciats en l’apartat primer recullen la clàusula 4.1 en la que es 
disposa “Les prescripcions d’aquest plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans s’entendran 
automàticament modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió”, per la 
qual cosa hom pot entendre que, des d’un punt de vista jurídic formal subsisteix la 
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seva vigència, per adequació automàtica dels plecs. No obstant això, res impedeix, ans 
al contrari, que raons de seguretat jurídica fan oportuna una adaptació material dels 
plecs generals a la nova LCSP. 
 
Atès que en aquest sentit, la Diputació de Barcelona, per decret de data 13 de gener 
de 2009 ha resolt: “Primer.- Aprovar la realització d’una actuació d’assistència i 
cooperació local de la Diputació per als municipis i altres entitats locals de la província 
de Barcelona, consistent en posar a la seva disposició uns plecs de clàusules 
administratives generals de contractació de caràcter estàndard, adequats a la Llei 
estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.” 
 
Vist que els plecs posats a disposició dels municipis de la província de Barcelona per la 
Diputació de Barcelona (i que han estat publicats a en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, número 15, de data 17 de gener de 2009, pàg. 14 a 51 i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5304, de data 26 de gener de 2009, 
pàg. 5490 i ss.) són aplicables als: 
 
• Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als 

privats 
• Contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública. 
 
Vist que per part de la Secretària i la Interventora municipal s’ha emès informe de data 
6 de març de 2009, relatiu al procediment legal a seguir i els requisits per a l’aprovació 
dels plecs generals de contractació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 178 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 –TRLMC-; 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local –LBRL-; i els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord li correspon al Ple municipal, 
de conformitat amb el què estableixen els articles 52.2.d) del TRLMC I 22.2.d) del 
LBRL. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, adequats a la Llei estatal 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de contractes que 
s’indicaran. 
 
Segon.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en referència als tipus de 
contractes següents: 
 

• contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i 
als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 14 a 
30); 
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• contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats 
per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51). 

 
Tercer.-    Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles 
interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de 
reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci en el BOPB. 
 
Quart.-    Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita 
diària, al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web municipal. 
 
Cinquè.---- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, trametre els referits 
Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora per al seu 
informe preceptiu, per mitjà de la Conselleria de Governació i Administracions 
Públiques, tot això d’acord amb el que disposen els articles 278 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i 8.3.m) i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica 
Assessora.” 
 
B.2. Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall, per a l’ordenació volumètrica de B.2. Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall, per a l’ordenació volumètrica de B.2. Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall, per a l’ordenació volumètrica de B.2. Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall, per a l’ordenació volumètrica de 
l’edificació, del Polígon d’Actuació 8 del PMU del Casc Antic “El Molí”. l’edificació, del Polígon d’Actuació 8 del PMU del Casc Antic “El Molí”. l’edificació, del Polígon d’Actuació 8 del PMU del Casc Antic “El Molí”. l’edificació, del Polígon d’Actuació 8 del PMU del Casc Antic “El Molí”.     
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sí, el segon punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació definitiva de 
l’Estudi de Detall, per a l’ordenació volumètrica de l’edificació del Polígon d’Actuació 8 
del PMU del nucli antic de la Roca anomenat El Molí. Es tracta d’un estudi de detall 
que ja fixava el Pla General l’any 91. En aquell cas, el Pla General  el fixava agrupant 2 
parcel·les limítrofes que eren el veí i la parcel·la veïna i que quan s’aprova el Pla de 
Millora Urbana del nucli antic al febrer del 2007 quan s’aprova definitivament i, per 
tant, entra en vigor el Pla de Millora Urbana que havia separat una de les parcel·les que 
considerava que havia de ser un entorn de respecte, l’havia individualitzat i havia 
deixat sola la parcel·la del Molí. Aquest estudi de detall ja s’havia tramitat i s’havia 
remés a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, la qual va suspendre l’aprovació a 
d’aquest document i el va retornar a l’Ajuntament amb una sèrie de prescripcions, una 
d’elles que tenia una afectació de carreteres de la C-1415, de tal manera que totes les 
edificacions s’havien de separar 5 metres, la qual cosa era una incongruència perquè 
deixava aquest sòl sense possibilitats edificatòries. Se li va fer veure al Departament de 
Carreteres que aquesta situació no era d’aplicació en nucli antic i el Departament de 
Carreteres així ho va entendre que dintre del que és una travessera urbana de la C-
1415 no calia fixar aquesta separació de 5 metres i, per tant, es podia considerar 
edificable tot el solar. Retornant aleshores a la tramitació de l’estudi de detall del Molí, 
es van fer unes consideracions de caràcter tècnic, que feien que aquesta edificació que 
estem veient en la imatge, en la imatge tenim la situació d’estat actual. El Molí és una 
edificació que té vocació de setcenta és del segle X  i té adossada pel costat de ponent 
una edificació descontextualitzada, que no té res a veure amb el que és aquesta 
edificació, a més a més, té un cos de garatge que el priva de la seva ambició. La 
vocació d’aquest edifici era exempt. Aquest edifici estava sobre els canals del rec, 
utilitzava el salt d’aigua que hi havia per moure les moles de molí i vam demanar una 
sèrie de correccions i millores sobre el document que s’havia tramitat inicialment i que 
s’havia suspès d’aprovació. Aquestes millores les veurem després en els alçats, potser 
millors que en les plantes afectaven sobretot al costat dret que sobrepassava el ràfec i 
que privava i limitava la visió del Molí pel costat del nucli urbà i no pel costat del riu 
com succeeix ara. En la planta soterrània, el molí és un edifici que utilitza la cota del 
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terreny original, tenint en compte que la C-1415 està enlairada entre   3 i 4 metres per 
qüestions d’inundabilitat el Molí i Can Mata són els 2 edificis que ensenyen quina era la 
cota original de la situació. Aleshores, del lateral del Molí es veu un espai que queda 
buit que és aquest pas on està entubat el canal de rec de la comunitat de regants. 
Aquest canal s’ha de respectar i s’ha de conservar en aquesta posició. És un dret de pas 
d’aigües que s’ha de conservar. L’actuació que es proposa al soterrani, es limita en 
aquest sector d’aquí i aquest altre sector d’aquí sota la casa existent actualment. En 
canvi, en planta baixa, a nivell de planta baixa es substitueix l’edificació existent en 
aquest costat. És una proposta per un ús hoteler i per aquest costat s’ha introduït 
aquesta novetat, una separació envidriada que fa que aquesta separació, que surt cap a 
la línia de la carretera, respecti les arestes del molí, tal com feia l’altre costat que ja 
havia solucionat i l’edificació que té dret aquest solar quedi en aquest costat separada i 
deixant exempta l’edificació. A planta primera es veu exactament la mateixa situació. 
Aquí apareix un passadís central amb unes habitacions típiques d’hotel amb el seu 
lavabo i les que apareixen aquí en la part davantera tenen aquest mecanisme envidriat 
per respectar un edifici que té un valor arquitectònic molt important. El mateix 
succeeix a la planta segona i això es veurà millor en els alçats, veiem aquí en la planta 
coberta com el molí conserva la seva autonomia, la seva independència; és un edifici 
petit, no té molta entitat i qualsevol cosa que se li posi al costat podria malmetre 
aquesta edificació. Aleshores, es conserva l’estructura original i l’edifici nou està abraçat 
per la part de darrera l’edifici sense malmetre’l. Això es veu millor en aquest alçat, on 
es veu l’estructura de l’edifici original i l’estructura formal. La definició formal de 
l’edifici queda protegida per aquesta franja de vidre que s’ha introduït nova, que per 
baixar la cota de l’edificació que abans sobrepassava el ràfec i el mutilava, es baixa. 
Aquest cos queda separat, tot i que, està avançat i pot tapar algunes perspectives  i per 
la banda de darrera apareix aquest taló de fons vidriat. Aquest cos que s’avança una 
mica queda separat i hi ha prou distància de les arestes perquè el molí respiri i tingui 
aquesta autonomia. Aquesta és la proposta que es va aprovar inicialment per part de la 
Junta de Govern i que es passa ara per a la seva aprovació definitiva. Algun comentari 
Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Estapé?  
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Sí, com vostè ha dit aquest és un projecte important pel municipi per 
protegir un element arquitectònic de molta vàlua per La Roca i, per tant, nosaltres 
votarem a favor d’aquesta proposta que es presenta aquí. De totes formes jo voldria fer 
la reflexió de què les coses s’han de fer al més aviat que és pot. En aquest cas el que 
ens trobem és un projecte que es va tramitar fa més de 2 anys, es va tramitar una 
proposta molt similar a aquesta. Jo no sé si la diferència entre el que s’ha mogut en 
alguna paret són 50 centímetres, 40, 30 o simplement un pam, molt similar. Aquesta 
proposta la va presentar un arquitecte reconegut de la comarca com és el Sr.Vicenç 
Oliveres, va tenir el vistiplau de tots els arquitectes municipals, el vistiplau d’urbanisme, 
i el del patrimoni de la Generalitat  i l’únic que va presentar unes al·legacions en contra 
va ser carreteres per una distància que era una cosa que no tenia cap mena de sentit i 
que vostè molt bé ha gestionat perquè s’eliminés aquesta restricció. Però en tot cas, 
això fa 2 anys que s’estava tramitant  i si per moure 1 o 2 pams una paret, aquest 
municipi ha trigat 2 anys, doncs aquest municipi no avançarà, no avançarà per res. A 
més a més, vull recordar que en el moment en què es va fer aquesta aprovació, 
d’aquest estudi de detall fa més 2 anys, no recordo que el seu grup municipal 
presentés al·legacions. Per tant, ara ens sorprèn que si tots els serveis tècnics d’aquesta 
casa i tots els de la Generalitat veien bé la proposta anterior perquè ara s’introdueix 
modificacions? Jo la única conclusió que se m’acut i m’agradaria que em corregís és 
que  vostè ha volgut posar la seva pinzellada, la seva mà en aquest projecte, ha fet més 
d’arquitecte que no d’Alcalde perquè si tenia alguna cosa a dir, ho hauria d’haver dit fa 
2 anys i els propietaris d’aquest immoble ja haurien reformat i ja haurien protegit 
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aquest edifici com tots volem. 2 anys per introduir aquesta petita modificació no és de 
rebut, ni pels propietaris ni per aconseguir protegir el patrimoni del municipi. En un 
altre Ple, en un altre moment parlarem del catàleg del patrimoni que en aquests 
moments està guardat en un calaix. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Estapé.- Jo crec que vostè hauria de tornar a escola, però 
hauria de tornar a la base, a allò de sumar i restar. El nou Govern municipal es va 
constituir el mes de juny; és a dir, no fa 2 anys. Però és que hi ha més problemes, Sr. 
Estapé, la suspensió d’aprovació ens arriba a l’Ajuntament el mes de setembre de 2007. 
La solució amb urbanisme i carreteres, no em voldria equivocar perquè no tinc la dada 
fresca, però va arribar a l’Ajuntament de la Roca al gener o febrer de 2008. Potser la 
Generalitat, governada per vostès, és una miqueta lenta de reaccions i potser que 
parlés amb el Conseller i li recordés que, de vegades, cal una miqueta més de velocitat 
perquè a més a més, quan va arribar la suspensió portava mesos en tràmit, potser anys 
i quan es detecta aquesta problemàtica i es treballa amb el document que crec que 
s’ha millorat i molt i s’ha enriquit i això és una proposta tècnica, dels serveis tècnics, 
remodelats i renovats en la seva direcció i de l’equip polític que ha entès que aquest 
edifici tenia unes necessitats i que ha guanyat substancialment amb 2 diferències de 
matís sobre un projecte que enteníem que estava bé, però que encara es podia 
millorar. Si la propietat també ha estat lenta de reaccions i quan se li han demanat 
aquestes modificacions que eren mínimes i comportaven molt poc treball, si la 
propietat ha trigat molt en presentar aquest document, evidentment, aquest és un pla 
d’iniciativa privada, no d’iniciativa municipal, per tant, imputi el retard a la propietat i a 
la Generalitat de Catalunya, però imputi el retard també a la gestió dels seus 12 anys 
en el govern municipal perquè en aquests 12 anys amb l’aprovació del Pla General 
l’any 91 estava molt clar que calia preservar aquest edifici, que calia destacar la seva 
importància patrimonial que vostès l’han tingut en risc, sense tramitar el catàleg de 
patrimoni que el Pla General deia que s’havia de fer als 4 anys. És a dir, des de l’any 95, 
amb les 12 anys de govern vostès no van tramitar el catàleg fins al darrer any i encara 
no està aprovat perquè a sobre el va tramitar malament i la Generalitat també el va 
suspendre d’aprovació i va obligar a rectificar totes les fitxes que estaven  mal fetes i 
això és molt trist Sr. Estapé. Per tant, vagi en compte quan faci acusacions i apunti bé 
perquè potser s’equivoca i està utilitzant com a arma un bumerang que li retorna i va 
en contra seu. Algun comentari més? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.----Sr. Ros, jo estic disposat a tornar a escola sempre que faci falta perquè crec 
que sempre està bé aprendre, i a més a més, és un procés continu i més en les temps 
que corren. Per tant, si he d’aprendre coses noves, sempre hi estic obert. De totes 
formes del que vostè m’explica no entenc res perquè no hi ha cap prescripció ni dels 
serveis Tècnics municipals ni de la Generalitat de fer les modificacions que vostè ha 
introduït aquí, per tant són unes modificacions que vostè ha posat , segurament amb 
molt bona voluntat, però que ha fet que això s’endarrereixi 2 anys. En tot cas, si vostè 
diu que al gener de 2008 va venir la solució de carreteres de la Generalitat, doncs en 
tot cas, no serà exactament 2 anys, serà només un, però em sembla prou. Respecte el 
catàleg del patrimoni que està aprovat inicialment  per aquest plenari, en el Ple sinó 
recordo malament d’abril de 2007, avui l’he estat  consultant, l’he estat revisant i he 
vist que hi ha molts suggeriments i moltes propostes de diferents organismes, és cert. 
No és que hi hagi grans esmenes, però si que hi ha moltes propostes i m’agradaria que 
les debatéssim en un Ple més endavant. Propostes com per exemple d’alguns 
departaments de la Generalitat o direccions de la Generalitat que diuen : la fitxa,està 
bé la fitxa, però hauria de dir també que en el Pla General de 1991 deia que això era 
un becil  o era un becin, si us plau afegeixi aquest text en aquest llistat de fitxes, que hi 
ha un enorme llistat de fitxes que fa que en 2 anys aquest expedient no s’hagi bellugat 
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ni un dit. Tot té la seva importància com vostè ha dit. En tot cas, nosaltres votarem a 
favor, estem d’acord en què aquest és un tema important pel municipi i que quan més 
aviat es pugui desenvolupar aquesta solució hotelera en aquest àmbit que respectarà la 
façana del molí doncs millor. Jo no recordo ara mateix què va votar vostè quan es va 
tramitar el primer estudi de detall. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Estapé. Nosaltres sempre hem votat a favor d’aquest projecte. 
Entenem que era urgent i important protegir aquest edifici. Sempre hem votat a favor. 
No discutiré de vostè si, des de  juny de 2007  fins a data d’avui, hi ha 2 anys o 1 any i 
8 mesos, jo crec que això és matemàtica pura i és fàcil de sumar i el públic assistent 
fàcilment podrà fer la suma que vostè no sap fer. En tot cas, el que sí que li diré dels 
comentaris que ha fet que en el catàleg de patrimoni és que la prescripció que va fer la 
Generalitat era bàsica i faltaven en totes les fitxes les qualificacions urbanístiques i 
aquesta és una dada obligatòria. Passem a votació? 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 12 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CIU i els regidors del 
Grup Municipal del PSC-PM, i 1 abstenció manifestada pel regidor del Grup Municipal 
d’ERC, quin text, literalment, diu: 
 
“La Junta de Govern en sessió de data 22/01/09 va adoptar l’acord d’aprovar 
inicialment el projecte “Estudi de detall per a l’ordenació volumètrica de l’edificació del 
Polígon d’Actuació 8 del Pla de Millora Urbana del casc antic” formulada pel Sr. Esteve 
Roura Musachs i redactat per l’arquitecte Vicenç Oliveras Sapé, de sotmetre’l a 
informació pública mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, i a la web municipal www.laroca.cat.  

 
Atès que es va publicar el corresponent anunci en el DOGC número 5315 de data 
10/02/09, en el BOPB número 33 de data 07/02/09, en el diari El Punt de data 
07/02/09, en el taulell d’edictes de l’Ajuntament del 05/02/09 al 27/02/09 i a la 
pàgina web corporativa.  
 
Atès que s’ha notificat efectivament als interessats en l’expedient tal com consta en els 
documents administratius obrants en aquest.  
 
Atès que s’ha sol·licitat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Direcció General de Patrimoni Cultural i Àrea de Coneixement i Recerca, i al Servei de 
vies locals de la Diputació de Barcelona, l’emissió del corresponent informe en dates 
28/01/09 i 27/01/09 respectivament.  
 
Atès que durant el període d’informació pública s’ha presentat una al·legació en data 
18/02/09 amb NRGE 1394 per part del Sr. Josep Jané Pont, en la que sol·licita 
literalment: “tingui a bé, la situació precària de negociació a fi d’arribar a un acord 
consensuat de propietat, corresponent a l’ordenació volumètrica en qüestió”. 
 
Vist l’informe jurídic obrant en l’expedient emès en data 06 de març de 2009, extracte 
del qual diu en la seva literalitat:  
 
“ .../... En relació a aquesta al·legació cal indicar que l’Estudi de Detall presentat 
compleix els objectius establerts per l’article 26 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística, així com els articles 182 a 185 del Pla General d’Ordenació Municipal i 
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l’article 17.5 del Pla de Millora Urbana del casc antic de la Roca centre, el qual diu en la 
seva literalitat:  
 

“Es delimita el Polígon d’actuació 8, resultant dels articles 182 a 185 de les 
normes urbanístiques del Pla General d’ordenació, el qual es desenvoluparà 
mitjançant estudi de detall, en les condicions previstes en els articles 
esmentats, i tenint en consideració que caldrà preservar el “Molí Vell”, 
edifici catalogat, posant-lo en valor respecte l’edificació circumdant i, en 
especial, millorant la seva visibilitat des de la carretera de Granollers.” 

 
Indicar que els aspectes tècnics de l’estudi van ser informats favorablement en data 
16/01/09, i que l’al·legació no incideix en ells.  
 
Per altra banda, en el cas que existeixi el dret real de servitud al·legat pel Sr. Jané, és un 
aspecte privat que hauran de resoldre les parts. .../...” 
 
Atès que s’ha tramitat l’estudi de detall segons la previsió de l’article 182 del PGO i el  
PMU del casc antic aprovat definitivament per la CTUB en data 16/12/06.  
 
Atès que segons la DT 9a del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova 
el Text Refós de la Llei d'urbanisme, s’ha seguit la normativa aplicable prevista en el 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals 
vigents a Catalunya en matèria urbanística i el Reglament de Planejament per al 
desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana, 
aprovat per Decret 2159/1978, de 23 de juny.  
 
Atès que s’ha seguit la tramitació d’un estudi de detall perquè ho preveu el Pla General 
d’Ordenació Municipal i el PMU del casc antic, i que el seu contingut respecte els 
requisits de l’article 26.2 del DL 1/90, i els documents requerits en l’article 66 del 
Reglament de Planejament.  
 
Atès que el procediment de tramitació ha respectat la previsió dels articles 64 a 66 del 
DL 1/90 i que correspon realitzar l’aprovació definitiva.  
 
Vist l’informe rebut en la corporació en data 13 de març de 2009, emès per part de 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i els articles 64 a 66 del DL 1/90, es proposa al 
Ple l’adopció del següent ACORD: 
    
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte “Estudi de Detall per a l’ordenació 
volumètrica de l’edificació del Polígon d’actuació número 8, del Pla de Millora Urbana 
del casc antic”, formulada pel Sr. Esteve Roura Musachs i redactat per l’arquitecte 
Vicenç Oliveras Estapé, amb les següents condicions:  
 

- No es preveuran xarxes de serveis sota la calçada de la carrera C1415c, 
només es podrà autoritzar encreuaments subterranis, els paral·lelismes 
hauran d’estar sota les voreres existents. 



 13 

- En tot moment s’haurà de garantir que l’escorrentia superficial d’aigües i 
tota la xarxa de drenatge d’aquest sector no afectaran a la carretera C-
1415c. 

- Així mateix, s’haurà de complir amb tot allò que prescriu la Llei 7/1993 de 
30 de setembre de carreteres, l’Ordenança de 9 de maig de 1995, d’ús i 
defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona i el 
Reglament general de carreteres 293/2003, de 18 de novembre de 2003. 

- Totes les actuacions s’hauran d’adequar al Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, de 
la Generalitat de Catalunya. 

- En general s’haurà de complir amb tot allò que prescriu la Llei 7/1993 de 30 
de setembre de carreteres, l’Ordenança de 9 de maig de 1995, d’ús i 
defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona i el 
Reglament general de carreteres 293/2003, de 18 de novembre de 2003.  

    
SEGON.- D’acord amb el que disposa l’article 64.1 e) del Decret Legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística, s’ha de remetre l’aprovació definitiva i una còpia del projecte i de 
l’expedient administratiu a la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona, en el 
termini de deu dies una vegada aprovat.  
 
TERCER.- Ordenar la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el taulell 
d’anuncis de la corporació, en la web municipal www.laroca.cat, en un dels diaris de 
més tirada de la província, i notificar-ho als interessats en l’expedient.  
 
QUART....---- Comunicar al Sr. Josep Jané Pont que segons disposa l’article 26 del Decret 
Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a 
Catalunya en matèria urbanística, així com els articles 182 a 185 del Pla General 
d’Ordenació Municipal i l’article 17.5 del Pla de Millora Urbana del casc antic de la 
Roca centre, l’objecte de l’Estudi de Detall és regular aquelles condicions referents a la 
disposició i forma dels volums de tal manera que garanteixin la integració i la 
coherència compositiva entre la nova edificació i l’existent. ” 
 
Explicació de vot:  
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.---- Vull fer una explicació del vot. Nosaltres ens hem abstingut perquè també 
sentim la coherència que es demanava, que en el cas anterior, s’havia votat 
afirmativament a aquest projecte, doncs nosaltres, en el seu moment, ja creiem que no 
era oportú canviar la façana d’entrada al poble i actualment, crec que amb aquest 
projecte quedarà millorada i separada i entenc que el propi propietari si ha acceptat de 
fer aquestes modificacions, serà perquè també ho ha vist bé perquè sinó suposo que 
podria haver exercit el seu dret i sense la necessitat de modificar res haver-lo tirat 
endavant, creiem que com que en els seu moment  ja vam votar que estàvem en 
contra d’aquest projecte, doncs la coherència és fer el mateix que vam fer en el seu 
moment. En el seu moment ens vam abstenir i ara ho tornem a fer.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Albert Gil per aquesta explicació de vot d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.  
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B.3. Ratificació de la resolució d’alcaldia de nomenament dels membres de la Comissió B.3. Ratificació de la resolució d’alcaldia de nomenament dels membres de la Comissió B.3. Ratificació de la resolució d’alcaldia de nomenament dels membres de la Comissió B.3. Ratificació de la resolució d’alcaldia de nomenament dels membres de la Comissió 
que ha de portar a terme les tasques subsegüents de delimitació dels termes que ha de portar a terme les tasques subsegüents de delimitació dels termes que ha de portar a terme les tasques subsegüents de delimitació dels termes que ha de portar a terme les tasques subsegüents de delimitació dels termes 
municipals de la Roca del Vallès i de les Franqueses del municipals de la Roca del Vallès i de les Franqueses del municipals de la Roca del Vallès i de les Franqueses del municipals de la Roca del Vallès i de les Franqueses del VallèsVallèsVallèsVallès    
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Passem al tercer punt de l’odre del dia que tracta de la ratificació de la 
resolució d’alcaldia de nomenament dels membres de la Comissió que ha de portar a 
terme les tasques subsegüents de delimitació dels termes municipals de la Roca del 
Vallès i de les Franqueses del Vallès. Aquesta Comissió estava formada per 
representants de l’anterior equip de govern i en aquest moment s’ha produït una 
novetat i és que la Comissió delimitadora ha fixat quin és el terme definitiu entre els 2 
municipis, entre Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès i en aquest cas s’ha donat 
la raó al municipi de la Roca. Sembla que no caldrà fer gaires actuacions més, però en 
aquest moment està obert  un període d’informació pública que podria comportar que 
si el municipi de les Franqueses no està d’acord amb aquesta delimitació, perquè el 
municipi de Les Franqueses no va comparèixer a la Comissió delimitadora, ens podríem 
trobar que presentés alguna al·legació que haguéssim d’afrontar. Per tant, s’ha fet la 
proposta de nomenar els nous membres de la Comissió que presideixo jo mateix i 
m’acompanyarà el primer Tinent d’Alcalde, el Sr. Albert Gil, el regidor de l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana i Via pública i de l’Àrea de Serveis, el Sr. Jordi Fortí, també delegat 
de Santa Agnès, la Secretària de la Corporació la Sra. Montserrat Justribó i l’Arquitecte 
tècnic de l’Ajuntament el Sr. Mario Martínez. Algun comentari Sr. Gil? Algun comentari 
Sr. Estapé? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Sí, bé primer de tot alegrar-nos que la Generalitat de Catalunya hagi donat 
la raó al municipi de la Roca en aquest contenciós, en aquesta discussió sobre la 
limitació territorial entre la Roca i les Franqueses, en tota aquesta franja de terreny que 
està situada entre la carretera de Granollers a Cardedeu, que és una franja molt estreta, 
però molt allargada de més de 100.000 metres quadrats, potser vostè té la xifra exacte,  
que està situada a la banda aquesta de carretera; a la banda Montseny, per 
entendre’ns. L’anterior Alcalde de les Franqueses considerava en el seus plànols que 
aquesta franja de terreny pertanyia a les Franqueses i va planificar un polígon industrial 
que donava a la carretera. La informació que teníem nosaltres, que tenia la Generalitat, 
que tenia tothom, menys el Sr. Torner, era que no era així que allò era terme municipal 
de la Roca perquè, com recordava molt bé  el Sr. Font fa uns dies, el límit territorial no 
el marcaven les carreteres, sinó els torrents i el torrent està una mica més endins. Va 
haver-hi un contenciós, no va haver-hi possibilitat de col·laboració, perquè és una bona 
entesa sempre és una bona pràctica i es va haver de fer aquest expedient de 
delimitació territorial, no va haver-hi cap més alternativa. Vostè, Sr. Ros, en el Ple en 
què es va aprovar aquesta Comissió es va abstenir i ens va dir que el que s’havia de fer 
era parlar amb l’Alcalde de les Franqueses que no va ser possible. De fet, quan el 
polígon Industrial de Can Jorn es va voler connectar el col·lector d’alta del consorci del 
Besós que passa pel terme municipal de les Franqueses, ens va girar una factura de 
180.000 € perquè, precisament, no tenia cap intenció  de donar cap mena de facilitat.  
 
Jo Sr. Ros, crec que en aquests moments, tenint en compte que ens han donat la raó, 
és un bon moment per tornar a  replantejar una voluntat de col·laboració amb les 
Franqueses i jo m’ofereixo a què amb vostè, acompanyar-lo si fa falta,  intentar arribar 
a un acord amb les Franqueses. Aquesta franja de terreny, vostè ho va dir fa tres anys, 
no té sentit que sigui a la Roca, té molta més lògica que sigui a les Franqueses, però el 
que sí que té molt d’interès per la Torreta és que el polígon Industrial del Ramassar de 
les Franqueses pertanyi a la Roca. Entre d’altres coses perquè en aquest polígon 
industrial, en l’època del Sr. Torner hi han anat situant tot un conjunt d’indústries 
químiques d’un nivell de perillositat important, sense dramatitzar, però tan important 
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que crec que amb el temps hauríem d’anar mirant de reduir. Quan dic important, dic 
més important que el que hi ha a Vallderiolf. Per tant, jo li faig aquest oferiment de què 
pel bé de la Torreta puguem establir negociacions, converses amb l’Alcalde de les 
Franqueses que em consta que té voluntat de col·laboració i d’arribar a acords i que, a 
més a més, ha de retramitar tot el polígon industrial, l’ ha de tornar a començar des de 
zero  i per tant podem plantejar un millor futur millor per les Franqueses i per la 
Torreta. Gràcies. 
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Estapé. Bé ha explicat una part de la situació. El límit amb les 
Franqueses el teníem bastant clar tots plegats. Potser a les Franqueses no, de tal 
manera que plantejaven 2 línies alternatives a la nostra. 2 línies bastant diferents a la 
nostra i bastant divergents. El problema amb les Franqueses no és només aquesta 
llengua de terreny que queda al Nord de la carretera de Cardedeu i a tocar de la 
rotonda que dóna entrada al polígon industrial de Can Jorn, no és només aquest 
sector, sinó que quan arribem al polígon del Ramassar algunes de les naus construïdes 
fa més de trenta anys en el polígon industrial de les Franqueses, no de la Torreta, de les 
Franqueses algunes de les naus estan en terme nostre en part. Aleshores , la solució 
que hem d’arribar amb les Franqueses té alguns punts de complexitat i el que se’ls hi 
va dir en el seu dia és que estaríem d’acord en regularitzar el perímetre del polígon del 
Ramassar  en el terme de les Franqueses. Jo crec que aquest perímetre industrial, mai 
no ha estat de La Torreta ni mai l’ha reclamat La Torreta i a partir d’aquí hi ha una línia 
que transcorre per sòl no urbanitzable i que està afectant a propietats rústiques, a sòl 
rural, i que interromp alguns camps i no segueix per exemple els marges ni els límits 
de propietat, de tal manera que hi ha propietaris que tributen a La Roca i tributen a Les 
Franqueses, una situació bastant estranya. A partir d’aquí saltem a l’altre costat de la 
carretera i estic d’acord amb vostè que la solució lògica seria passar per l’eix. Al 
municipi de Les Franqueses li interessa molt utilitzar la rotonda que es va construir a 
Can Jorn per accedir al polígon N que ara està en suspensió judicial, però que estaven 
executant i evidentment el cost d’aquesta rotonda l’ha suportat al 100% el municipi de 
la Roca en aquest cas per la Junta de Compensació i el que seria lògic és que el cost 
d’aquesta rotonda fos compartit amb el municipi de les Franqueses. Les Franqueses 
hauria d’assumir aquest cost. Per arribar a un acord amb les Franqueses és innegable, 
imprescindible que aquests 180.000 € de multa que es van imposar  per un expedient 
de disciplina urbanística, que això vostè no ho ha dit. És a dir que l’Alcalde de les 
Franqueses va expedientar a l’Ajuntament de La Roca per executar en terme de Les 
Franqueses, segons ells, unes obres sense llicència que era una connexió al col·lector en 
alta i entenc que és una situació molt desagradable entre municipis que un Alcalde 
taponi les obres que ha fet un altre, obri un expedient i a sobre sancioni. Tot això s’ha 
de restablir i s’ha de solucionar. Jo he parlat un parell de vegades amb l’actual Alcalde 
de les Franqueses, el Sr. Esteve Ribalta i tots 2 municipis hem demostrat la bona 
voluntat d’entesa,  de col·laboració i la bona voluntat d’arribar a aquestes solucions. En 
el moment en què el Sr. Ribalta accedeix a l’alcaldia, que no va ser després de les 
eleccions, sinó que va ser més tard es dóna la circumstància de què aquest expedient ja 
ha estat conclòs sense la compareixença del municipi de les Franqueses i en aquest 
moment el que era el més prudent i més lògic era esperar a les conclusions d’aquesta 
comissió delimitadora que donés llum sobre quina era  la línia bona de les que teníem 
sobre la taula; la que proposàvem nosaltres o les 2 que havia aportat les Franqueses. En 
aquesta situació estem, evidentment disposats a reprendre el diàleg i a trobar una 
situació lògica pels 2 termes municipals, evitar els conflictes i buscar solucions que és 
del que es tracta. Algun comentari més Sr. Estapé? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Sí, no m’ha quedat clar si té voluntat o no de tirar endavant aquesta 
proposta que jo li suggeria, però abans de tallar aquest tema, jo voldria parlar 
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d’aquesta multa que vostè diu de 180.000 € perquè vostè explica les coses d’una 
manera que no s’ajusta a la realitat. Hi havia una discussió sobre el límit territorial, el 
col·lector passava fregant aquest límit territorial dels 2 municipis. El parer dels tècnics 
d’aquest Ajuntament estava dins del terme municipal de la Roca i el parer del Sr. 
Torner estava en les Franqueses. Els tècnics municipals ens van recomanar la connexió 
directe de Can Jorn en aquell col·lector i es va fer. El dia següent el Sr. Torner va 
ordenar que es taponés i va girar una multa que no s’ha pagat. Aquella multa no s’ha 
pagat, entre d’altres coses perquè crec que se’ns ha donat la raó que estava en terme 
municipal de la Roca. Per tant, no s’havia de pagar. El que sí que es va pagar és de les 
despeses que havia costat sufragar en aquell moment d’aquell col·lector en alta, una 
part proporcional es van imputar en el polígon industrial de Can Jorn i és lògic que una 
part d’aquests diners es repercuteixi, és lògic perquè se’n beneficia, no 180.000 €  ni 
tampoc que aquests diners anessin a l’Ajuntament de les Franqueses, sinó al Consorci 
del Besòs i aquests diners no havien d’anar a l’Ajuntament de les Franqueses i sinó al 
Consorci del Besòs perquè en tot cas qui era responsable del col·lector era el Consorci 
del Besòs. En tot cas, és una història que està resolta, no es va pagar cap multa; es va 
pagar una quota, diguem-li com li vulguem dir, urbanística o com pertoqui, però la 
qüestió aquí essencial és si aprofitem ara la oportunitat per millorar a la Torreta. Per 
millorar un polígon industrial que està al costat, que és un polígon que té algunes 
coses que són desagradables i que el fet de que pogués passar parcialment a propietat 
del terme municipal de la Roca, ens permetria fer algunes actuacions per millorar 
alguna de les connexions de les carreteres. Perquè hi ha hagut accidents entre l’encaix 
que hi ha entre Granollers, les Franqueses i la Roca. Hi va haver una accident molt greu 
fa uns 3 anys i mig i per tant, vostè com Alcalde no pot desaprofitar aquesta 
oportunitat i jo m’ofereixo, insisteixo, és a col·laborar amb vostè per aconseguir això 
que entenc, que és molt beneficiós pel municipi. Hi havia un expedient de delimitació 
territorial que ja està tancat, que han donat la raó a la Roca, ara el que es tractaria és 
d’obrir-ne un de nou, a la Roca ja n’hem fet algun, en vam fer un amb Granollers, farà 
aproximadament no sé si 5 o 6 anys. Esperem que també se’n faci algun amb Sant 
Carles. Ara tenim, sobre la taula, l’oportunitat perfecte per obrir-lo amb les franqueses i 
ordenar tot un àmbit que ara mateix no és el mateix per La torreta. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Estapé. Jo, si no li ha quedat clar, ja li he explicat jo la voluntat 
de col·laboració amb l’Ajuntament de les Franqueses i si amb aquesta voluntat de 
col·laboració vostè hi pot ajudar, el tindrem en compte i comptarem amb vostè, no ho 
dubti gens. De totes maneres, no confongui les coses; una cosa és aclarir la situació 
dels termes i buscar solucions  per accedir a un nou polígon perquè les Franqueses 
necessita una rotonda que és nostra, que nosaltres estem utilitzant un col·lector que 
venia del seu terme i que torna al seu terme i després torna al nostre terme. Llavors, 
això és una solució relativament senzilla. Ara, intervenir en un polígon industrial 
consolidat, on hi particulars, això afecta a uns altres drets que a nosaltres no ens 
pertoca. Intervenir sobre carreteres tampoc és competència nostra; és competència del 
departament, al qual nosaltres ens hi adrecem sovint quan tenim problemes de 
senyalització i problemes de seguretat. Estem en contacte directe amb el Departament 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i també de la Diputació per tots els temes 
que puguin sorgir. Per tant, jo crec que no hem de confondre el que estem parlant, eh. 
Estem parlant d’un límit de termes, d’un expedient que encara no està tancat, hi ha 
unes conclusions, però encara està viu i encara pot tenir alguna cua. Per tant, hem 
d’estar molt atents  per veure cap on va aquest expedient i si aquest expedient i si 
aquest expedient es tanca amb la situació actual, a partir d’aquí, la relació amb les 
Franqueses tindrà els seus capítols i les seves formes de diàleg per poder arribar a 
conclusions. Passem a votació? 
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Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta aprovat per 
unanimitat, quin text, literalment, diu: 
 
“Vist que en data 11 de març de 2009 es va emetre Resolució d’Alcaldia per la qual es 
va resoldre nomenar els membres de la comissió de delimitació que han de portar a 
terme les tasques subsegüents de delimitació dels termes municipals de la Roca del 
Vallès i de les Franqueses del Vallès, amb el contingut següent: 
 
“Vist que el Ple municipal, en sessió ordinària de 1 de juny de 2006, va acordar la 
incoació de l’expedient de delimitació dels termes municipals de la Roca del Vallès i les 
Franqueses del Vallès i va designar els membres de la comissió de delimitació que havia 
de portar a terme les tasques de delimitació. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en aquests 
expedients relatius a la delimitació dels termes municipals s s’ha de nomenar una 
comissió constituïda per l’alcalde, dos regidors, el secretari de l’ajuntament i un tècnic. 
 
Vist que en data 27 de maig de 2007 es van celebrar Eleccions Locals i en data 16 de 
juny de 2007 es va constituir el nou Ajuntament de la Roca del Vallès, havent-se 
produït el canvi dels membres de l’equip de govern de la corporació local, i, per tant, 
es fa necessari procedir a efectuar un nou nomenament dels membres de la comissió 
de delimitació dels termes municipals de la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès, 
per tal d’adaptar-ho a la normativa vigent. 
 
Atès, així mateix que el Ple municipal, en sessió extraordinària de 19 d’abril de 2007, 
va acordar designar la Sra. Susana Marin i Dios, secretària de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès, membre de la comissió de delimitació territorial entre els municipis de les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, en atenció al fet que s’havien produït diversos 
canvis en la persona que ocupava aquest lloc de treball des de la constitució inicial de 
l’esmentada comissió.  
 
Vist que la senyora Susana Marin i Dios va deixar de prestar serveis en aquest 
Ajuntament i que a la Sra Montserrat Justribó i Parra, de conformitat amb la Resolució 
de 16 de maig de 2008 de la Direcció General d’Administració local, se li ha concedit 
una comissió de serveis per ocupar el lloc de treball de secretària de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès.                                                 
 
Atès el que disposa l’article 28.4 del Decret més amunt esmentat. 
    
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són conferides, 
 
RESOL: 
 
Primer.- Deixar sense efectes el nomenament dels membres de la comissió de 
delimitació que havia de portar a terme les tasques de delimitació dels termes 
municipals de la Roca del Vallès i de les Franqueses del Vallès, efectuada per acord 
plenari de data 1 de juny de 2006 i de 19 d’abril de 2007. 
 
Segon.- Nomenar, de conformitat amb l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, els 
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membres de la comissió de delimitació que han de portar a terme les tasques 
subsegüents de delimitació dels termes municipals de la Roca del Vallès i de les 
Franqueses del Vallès: 
 

- Sr. Rafael Ros i Penedo, Alcalde-President. 
- Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Primer Tinent d’Alcalde 
- Sr. Jordi Fortí i Gurgui, Regidor de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Via Pública i 

de l’Àrea d’Obres i Serveis 
- Sra. Montserrat i Justribó i Parra, Secretària de l’Ajuntament 
- Sr. Mario Martínez i Blaya, Arquitecte Tècnic de l’Ajuntament 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a la Direcció 
General d’Administració Local (Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya), als membres de la Comissió i als propietaris 
de les finques afectades. 
 
Quart.-    Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple municipal en la propera 
sessió que celebri.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer i únic: Ratificar la Resolució d’Alcaldia de data 11 de març de 2009 per la que es 
va resoldre nomenar els membres de la comissió de delimitació que han de portar a 
terme les tasques subsegüents de delimitació dels termes municipals de la Roca del 
Vallès i de les Franqueses del Vallès.” 
 
B. 4. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2009 i la plantilla de B. 4. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2009 i la plantilla de B. 4. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2009 i la plantilla de B. 4. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2009 i la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball.personal i la relació de llocs de treball.personal i la relació de llocs de treball.personal i la relació de llocs de treball.    
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- El quart punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació inicial del Pressupost 
municipal per a l’exercici 2009 i la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. . . . 
Té la paraula el regidor    d’hisenda, en nom de l’equip de Govern, el Sr. Manel Álvarez. 
 
El Sr. Jordi Font s’absenta a les 22:04 i es torna a incorporar a la sessió , quan  són les 
22:07 hores.  
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Gràcies, Sr. Alcalde. Presentem la proposta pel pressupost de l’any 2009 i 
de la nova plantilla de l’Ajuntament. M’acompanyaré d’una presentació, igual com 
vam fer l’any passat, que sempre és més fàcil. El que veurem està resumit aquí, primer 
farem un resum del pressupost, passarem després a veure el tema de les despeses 
ordinàries, amb les principals modificacions. El mateix amb el tema d’ingressos 
ordinaris i després acabarem amb el pressupost d’inversions, amb l’annex d’inversions. 
Tenim un quadre resum d’ingressos i despeses previstos per aquest any. Això ja és 
pressupost. Com a principal novetat respecte al de l’any passat, és que en el d’aquest 
any en el capítol d’ingressos puja a 9.990.000 €, l’any passat teníem un pressupost de 
10 milions i mig d’euros. Això vol dir que hem baixat respecte a l’any passat 500 i pico 
mil euros. Amb impostos indirectes, aquí tenim IBI, impost de vehicles, IAE, les plus 
vàlues, 5.055.000 €. Amb impostos indirectes, això són les llicències d’obra. Aquí 
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veurem després ja ho explicaré, la baixada important que pateix aquest ingrés respecte 
a l’any anterior i sobretot respecte al pressupost de fa 2 anys, per exemple.  
 
Amb taxes, preus públics i altres ingressos tenim 1.535.000 €, amb transferències i 
subvencions corrents 2.500.000, aquí tindríem  subvencions que venen de l’estat, de la 
Diputació i de la Generalitat. Allò que cobrem de la presó, estaria en aquest apartat i 
en un capítol d’ingressos patrimonials 265.000 €, aquí tindríem allò que posem en 
concepte dels interessos d’allò que cobrem dels bancs, els interessos que posem en 
tresoreria, per exemple. En quant a ingressos ordinaris ho fem de la següent manera:  
 
En el capítol 1 que és personal, tenim 3.350.000 € 
 
En el capítol 2 , béns corrents i serveis , aquí tenim una bossa molt gran on entraria 
tots els serveis. Aquí entraria tots els serveis que fa l’Ajuntament i tots els serveis que 
paga l’Ajuntament, com per exemple la neteja viària, la llum dels carrers, el servei i la 
concessió i explotació de les instal·lacions esportives. Tot això puja 4.500.000 €, amb 
despeses 254.000 €. Aquest és l’import que paga l’Ajuntament o que pagarà 
l’Ajuntament, tot això són previsions; això és un pressupost en concepte d’interessos 
que han de pagar els bancs pels préstecs que té contractat l’Ajuntament .  
 
Amb transferències i subvencions corrents 586.000 €, aquestes són les subvencions que 
dóna l’Ajuntament a tot tipus d’entitats del municipi , culturals i esportives. 
 
I en capítol 9 passius financers tenim un import de 1.194.000€  que l’Ajuntament farà 
amb préstecs aquest any.  
 
Això, aquesta part d’aquí dalt seria allò que diem pressupost ordinari. Hi ha 2 
pressupostos a l’Ajuntament: l’ordinari o l’extraordinari. En quant a pressupost 
extraordinari, en el capítol d’ingressos comptem amb contribucions especials o quotes. 
Són imports que paguen els veïns per urbanitzar carrers o per un altre tipus 
d’urbanització de carrers 3.726.000 €.  
 
En gestió de patrimoni 1.250.000. Gestió de patrimoni aquí el que tenim és l’import 
d’una venda de la parcel·la de l’antiga escola bressol de La Roca. És el mateix import 
que teníem l’any passat . 
 
En subvencions per inversions tenim 1.443.000 €, aquí tenim per exemple PUOSC, que 
ja estan aprovats o tenim convenis que hem signat amb altres organismes, com per 
exemple el conveni que hem signat amb ATLL per import de 730.000€. Aquests 
20.000 matarien aquests 18.000 d’aquí aproximadament i en concepte de préstecs 
aquest any concertarem un préstec 1.000.000 €. Aquest milió d’euros servirà per 
finançar inversions d’aquest capítol, és a dir d’aquest pressupost extraordinari. Tot això 
puja 100.444.000 € que gastarem d’aquesta manera. Després, us mostraré el detall 
d’aquest import. Total el pressupost total de l’Ajuntament, ordinari i extraordinari 
ascendeix a aquest import que tenim aquí de 17.000.000 d’euros, 17 milions, 400 i 
escaig. 
Ara veurem les despeses ordinàries. D’aquest primer pressupost que us deia, el 
pressupost ordinari. Les despeses es reparteixen d’aquesta manera: 
 
-Un 34% d’allò que gastem,  ho gastem en despeses de personal 
-un 46% amb serveis que donem des de l’Ajuntament o que tenim subcontractats o 
amb serveis com per exemple, el pagament de la llum com hem dit abans.    
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- Amb passius financers tenim un 12 %. Aquest és l’import dels interessos que paga 
l’Ajuntament pels préstecs que tenim concertats i després ja tenim imports més petits 
d’un 6 % i un 3% amb transferències corrents i despeses financeres. Aquí tenim una 
evolució, aquesta gràfica és bastant interessant, de les despeses ordinàries. Aquest bloc 
d’aquí és informació del pressupost de l’any 2007, com veieu. Aquest bloc d’aquí és 
informació del pressupost de l’any 2007, aquest bloc del mig és informació de l’any 
passat, de l’any 2008 i aquest bloc d’aquí és informació del pressupost d’aquest any. 
Les 5 barres que tenim es corresponen, la de color blau a despeses de personal, veiem 
que hi ha una evolució a l’alça, petita, però hi és. Des del 2007 fins al 2009. Veiem que 
hi ha una variació important del pressupost que proposem aquest any respecte al 2008 
en despeses de béns corrents i serveis, la baixada pràcticament ho tenim tot aquí, 
aquells 500.000€ que he comentat abans que teníem menys de pressupost ho hem 
concentrat aquí, en el capítol 2 i aquí tenim aquesta baixada que es veu. Pujava del 
2007 al 2008 i aquí tenim la baixada del 2009. Amb  despeses financeres hi ha una 
baixada respecte a l’any anterior, aquesta barra d’aquí és més petita, no sé si es veu bé 
en pantalla. L’any passat el pressupost es va fer amb un interès del 5%. Per tant, la 
despesa financera de l’Ajuntament en principi baixarà aquest any.  
 
En transferències corrents, tenim més o menys el mateix import i en passius financers 
tenim una miqueta més d’import, l’any passat havíem concertat un préstec 900.000€ i 
aquest any concertarem un préstec d’un milió d’euros.  
 
Passem a detallar cada un dels capítols. Continuem amb despeses i amb el pressupost 
ordinari. Amb el capítol 1, el capítol de personal, l’any passat vam pressupostar  
3.332.000 € i aquest any pressupostem 3.359.000€. L’increment és només de 0,8 %. 
Hem fet un esforç en mantenir a tots els treballadors que tenim actualment a 
l’Ajuntament, estiguin en la situació contractual que estiguin, no en marxarà cap. Amb 
aquest element ja hem incorporat el 2% de la llei del pressupost general de l’Estat i 
com a principals modificacions en quant a personal, això us ho explicarem més 
endavant. 
 
Tenim la creació d’aquestes places noves en la plantilla. 2 places d’auxiliar 
administratiu, una plaça de tècnic mig de serveis personals, una de treballador/ a social 
i una de conserge d’escola, que seria per l’escola del CEIP Mogent. Aquestes serien les 
places noves i respecte a l’any passat amortitzem; és a dir, donem de baixa de la 
plantilla; són places que no estan ocupades, eh?, una plaça de tècnic superior de 
serveis personals, una plaça de tècnic de medi ambient, un inspector d’obres i serveis i 
un tècnic de joventut. Després, us explicarem més a fons algun lloc que fem per al 
tècnic de joventut que, en principi, estaria ocupat per aquest tècnic mig de serveis 
personals. En realitat, és un canvi de nom.  
 
Seguim amb despeses, en el capítol 2, aquí tenim la baixada important de pressupost 
de 5.000.000 € de l’any passat, baixem a 4.583.000, la baixada és del 9,7 %. 
 
Com hem d’aconseguir arribar a pagar tot el que s’ha de pagar amb aquest import i  
que no baixin els nivells de serveis que estem donant. En principi, ja ho estem fent. 
Hem renegociat contractes, alguns d’ells caducaven o caduquen aquest any i, per tant, 
hem estat parlant amb gent que després quan es convoquin els concursos adients, 
podria concursar pels imports que tenim més o menys estudiats que entrarien en 
aquest import i el que hem de fer sobretot és un control molt estricte sobre la despesa 
corrent. Ja ho estem fent, ja ho vam fer l’any passat. Per exemple, tenim unes depeses 
amb telefonia bastant inferiors a les que havíem tingut fins ara. Hem d’estalviar més en 
llum, hem d’estalviar més en material d’oficina i hem d’estalviar més, en general en tot. 
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És una situació econòmica complicada per tots i també ho és per l’Ajuntament. Tot i 
aquesta baixada important del 9,7 per cent en aquest capítol, hem de dir que no 
baixem ni en política social ni en polítiques educatives. El nou contracte de servei 
d’assistència domiciliària que ja hem contractat , que ja està concedit i el nou contracte 
que també està contractat, de fa cosa d’un mes,  suposen un increment de 78.000 € 
respecte als contractes que teníem fins ara, més serveis, millors serveis, tot i la 
complexitat de la situació econòmica i tot i això farem un esforç, ja ho hem fet aquest 
any anterior amb polítiques educatives, com per exemple l’ampliació del servei de 
transport escolar de l’IES de La Torreta a la Roca. Ja s’ha fet i es continuarà fent. En 
transferències corrents, això són les subvencions que dóna l’Ajuntament a entitats dels 
municipi. L’increment és de l’1,9 %, no baixen tampoc, les entitats continuaran tenint 
un finançament per fer les seves activitats. Les entitats mouen el municipi i nosaltres 
confiem i creiem que necessiten d’aquest finançament. 
 
El capítol 3, despeses financeres baixa un 38,5 %. Aquests són els interessos que paga 
l’Ajuntament pels préstecs que tenim concertats i que baixen bàsicament per això que 
us he dit abans, perquè l’any 2008 el pressupost es va fer amb una previsió d’un 5% 
d’interès i aquest pressupost es fa amb un interès del 3,5%. No ens vam equivocar 
gaire en la previsió de l’any passat que va arribar al 5 i a una mica més en alguns 
moments i creiem que no ens equivocarem amb el 3,5 % d’aquest any, tal com està 
tot. Amb passius financers el préstec, que concertarà l’Ajuntament, puja un 1,9 % 
respecte a l’any passat. Això fa que en despeses financeres globalment; seria la suma 
d’aquests capítols el 3 i el 9, baixem un 3,54€ respecte a l’any anterior. Els motius són 
aquests: el 5% de l’any passat , el 3,5% d’aquest any, la concertació del milió d’euros 
que us he comentat abans que farem per les eleccions i sobretot tenint en compte que 
l’Ajuntament complirà amb la llei d’estabilitat pressupostària.  
 
Hem deixat les despeses i ara passaré a comentar els ingressos, en aquesta gràfica 
veiem el repartiment dels ingressos de l’Ajuntament, de més a menys, veiem que 
l’ingrés més important que té l’Ajuntament en l’actualitat és en concepte d’IBI. De 
cada 3 € que ingressa l’Ajuntament podríem dir que  1 € és en concepte d’IBI.  
 
Anant al  segon, aniríem a transferències corrents. Això són ingressos que venen 
d’altres administracions, de l’Estat, de la Generalitat, de Diputació, això que us he 
comentat abans. Aquí tenim una bossa del 25% pràcticament, en taxes i altres tenim 
un 15%, en impost de construccions, que seria aquest formatget d’aquí, tenim un 6,5 
% . Respecte a 2 anys anteriors per exemple l’ICIO ,que és l’impost d’obres i 
construccions, ha baixat un 75%, la baixada és importantíssima. L’IAE suposa un 7,75 
% del ingressos ordinaris, les plus vàlues un 4%. Bé, aquí tenim els diferents ingressos.  
 
Aquesta gràfica és la mateixa que veiem abans en despeses, però en ingressos, en 
ingressos ordinaris. Tenim el mateix; una apartat que fa referència al pressupost del 
2007, una altra que fa referència al pressupost de l’any passat i una altra que fa 
referència a aquest any. L’IBI té un creixement important. L’IBI és el fons de 
finançament més important d’aquest municipi, sinó tinguéssim l’IBI no podríem fer 
absolutament res. Històricament, l’Ajuntament de la Roca s’ha finançat amb llicències 
d’obres, per exemple, les llicències d’obres és aquesta ratlla d’aquí. L’any 2007 teníem 
2.100.000 € pressupostats, era una miqueta menys, però no gaire respecte el que  es 
requadrava en concepte d’IBI. Aquí veiem que pràcticament és el mateix. L’any passat 
les llicències d’obra van caure en picat, vam passar un pressupost 1.250.000€, la 
baixada és important i aquest any el pressupost en llicències d’obra és de 650.000 €. 
Veiem que la baixada és importantíssima. Tenim l’impost de vehicles que més o menys 
té el creixement que ha de tenir de la taxa. Això són plusvàlues també. Si les llicències 
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d’obra tenen un bon comportament hi ha també un nivell d’ingressos alt de 
plusvàlues. L’any  passat vam tenir també un pressupost en concepte de plusvàlua de 
800.000€, aquest any tenim un pressupost en concepte de plusvàlua de 400.000€, 
hem baixar un 50% respecte als ingressos de l’any passat.  
 
La resta, taxes i altres té la pujada d’aquest any. Hem comentat ja les llicències d’obres 
que seria aquest. Aquest seria l’IAE que més o menys té un creixement estable, al 
menys aquest any, no notarem encara la frenada de la indústria. L’any que ve serà 
també una baixada important amb l’ingrés en concepte de l’IAE. Tenim una 
comparativa dels impostos indirectes, de les diferents plusvàlues, de l’IBI, de l’impost 
de vehicles, etc. Pel que fa a l’IBI rústic, tenim una baixada d’un 2,15 %. Hem vist que 
la previsió de l’any passat no arribava als ingressos que hem tingut aquest any i hem fet 
una correcció a la baixa. L’IBI té la pujada del 6,90 %, ja ho sabem, això es va aprovar 
amb les taxes del mes de novembre, sinó recordo malament. L’Impost de vehicles té la 
pujada del 4,9%. Aquí tenim la baixada impressionant del 51% de la plusvàlua sobre el 
pressupost de l’any 2008, passem a un pressupost de 400.000€ aquest any. Per tant, 
aquí tenim 415.000€ menys d’ingressos, la baixada és molt gran i l’IAE, ja dic que 
aquest any no notarem encara la frenada de la indústria del 3,3 %. Amb el global del 
capítol d’impostos indirectes tenim una baixada d’un 3% aproximadament. La baixada 
que tenim també important és la baixada de llicències d’obra, sobre un pressupost de 
1.250.000€ de l’any 2008 passem a un pressupost de 650.000€ l’any 2009; amb una 
baixada d’un 48%.  
 
Tenim la resta de capítols, taxes i preus públics amb un increment d’un 6,1 % . Aquí la 
pujada ja no és tan important. Ni en valors absoluts ni en valors percentuals. Amb 
transferències i subvencions corrents tenim una pujada important del 12,7 %, amb 
valor absolut són 200.000 €, tampoc és tan important.  
 
I en el capítol 4 tenim un descens amb ingressos d’un 33 %. Aquí tenim també...bé, de 
la mateixa manera que surt a compte de cara a l’Ajuntament el fet que baixin els 
interessos perquè els préstecs que tenim concertats paguen menys interessos, amb 
aquells moments que tenim puntes de tresoreria i portem aquests diners als bancs i 
això ens reporta uns interessos, això també baixa. I aquí tenim una baixada important 
del 33%.  
 
Hem deixat el pressupost ordinari, us he explicat ingressos i despeses i ara passem al 
pressupost d’inversions, a l’annex d’inversions: això és un resum de despeses i aquí 
tenim el pressupost de l’any passat, 5,8 milions d’euros i el pressupost d’inversió 
d’aquest any 7,4 milions d’euros, amb un increment d’un 26,2 %. Un resum de les 
despeses que tindrem:  
 
-Per exemple, fer una zona de vianants en el carrer Major i a la Plaça de l’Església uns 
500???. Aquí tenim un finançament, ara us ho explicaré de PUOSC i part del 
finançament sortirà també del préstec que concertarem, el Parc Fluvial que tenim 
730.000€ conveniats amb ATLL i que pagaran 100% ATLL. Tenim una partida 
important d’adquisició de patrimoni, tenim l’obligació de gastar-nos 826.000€ una 
altra vegada aquest any, la llei així ens obliga. L’any passat ens vam gastar en aquest 
concepte 510.000€, sinó recordo malament. Tenim, per exemple el centre cívic de 
Santa Agnès que té finançament de PUOSC. No el projecte, sinó les obres. Tenim el 
col·lector de SPR3 de Santa Agnès amb 38.000 €, tenim per exemple 60.000 € en ruta 
prehistòrica i tenim 246.000€ en Pla de Millora de carrers. Això seria despeses i aquí 
tenim com financem aquestes despeses: 
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18.000 € que venen del pressupost ordinari, això té poca importància. En 
transferències de capital que són subvencions que venen d’organismes, com la 
Generalitat o de Diputació. Per exemple, tenim concedits, ja per aquest any ja aprovats 
191.000€ de PUOSC, tenim una subvenció pel col·lector de la Pineda de 108.000€, per 
exemple també. Tenim el conveni amb ATLL pel Parc Fluvial 730.000€ i alguna cosa 
més perquè això si sumem no arriba a aquí, eh? Tenim un ingrés d’un milió d’euros 
que concertarem amb préstecs, tenim un ingrés d’un 1.250.000 € en venda de 
patrimoni. Ja us he dit abans que això és la venda de la parcel·la de l’antiga escola 
bressol i després tenim un paquet important que són quotes o contribucions especials 
que paguen els veïns per la urbanització de carrers. Això sempre ha estat així.  
 
Hem volgut posar aquest diapositiva, tot i que, per encabir a la pantalla els números 
són petits, però aquí tenim tot l’annex d’inversions. Aquests són els diferents projectes i 
aquí tenim com financem aquests projectes. Ja us he fet un resum, eh? Però per 
exemple, començaré per dalt, eh? 
 
Primer tenim l’àrea amb serveis Generals, tenim la reforma de la casa consistorial amb 
un pressupost de 100.000€.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Silenci, si us plau. Estiguem atents a l’explicació complexa. Continuï Sr. 
regidor. 
    
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- La reforma de la Casa Consistorial. És a dir, les obres  que s’han de fer a 
l’Ajuntament. Finançarem aquests 100.000€ amb 52.000€ de préstec i amb 47.000€ 
de venda de patrimoni. Aquesta columna, tot allò que financem amb aquesta columna 
d’aquí està condicionat, igual que va estar condicionat amb el pressupost de l’any 
passat a que es vengui el patrimoni. Si no aconseguim vendre la parcel·la de l’antiga 
escola Bressol que és com intentem aconseguir aquest 1.250.000, aquestes inversions 
que estan finançades amb aquest import, difícilment es podrà fer.  
 
Aquí tenim les inversions que financem amb préstecs. Aquestes segur que es faran, és 
un préstec que concertarem, d’acord? I en aquesta columna d’aquí, tenim les 
inversions que es financen amb quotes o contribucions especials per part dels diferents 
veïns o propietaris de vivendes, no. Aquí tenim 810.000 € de la unitat d’actuació de 
Can Gurri, 1.454.000€ de la UA-11, Sant Jordi, 88.000€ del carrer Hermenegild 
Carrera, 70 i pico mil de fer zona de vianants a la plaça de l’església. Per exemple, 
aquest import també és import: l’obertura del carrer Reixac amb Àngel Guimerà que és 
una zona del barri Reixac que marca el Pla General i que volem obrir perquè vertebri el 
barri amb la carretera d’ Orrius 364.000€, tot en quotes també. 
 
Aquest col·lector del SPR-4, això és Santa Agnès que en principi financem la part que li 
toca a l’Ajuntament amb préstec. Perdó, m’he equivocat. Sí...és que està malament 
aquí. No és SPR-4, és SPR-3. Sí, això ho vam comentar a la Comissió Informativa i no 
ho he corregit. És un error, eh?. És el col·lector SPR-3. La part que finança l’Ajuntament 
amb el préstec i la part que han de finançar els propietaris, hem generat una columna 
d’altres. Això és un conveni que tenim signat amb els propietaris. Bé, aquí tenim totes 
les actuacions de les inversions amb el seu quadrat de fiançament. El resum és aquell 
que us he dit abans. Si entrem en detall no acabarem.  
 
Per acabar la part de números i després entrarem amb el tema de personal, eh?. Tot i 
la baixada important del pressupost d’aproximadament aquests 500.000€ que 
comentava abans que es correspon amb 6,53%. Ens veiem en l’obligació de fer-ho, els 
ingressos són els que són, no ingressem més diners i si no ingressem més diners no ens 
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podem gastar més diners. Per tant, el pressupost d’aquest any baixa. Això està 
comportant, ja ho va fer l’any passat, però continuem amb un rigor i una prudència 
amb les despeses, estem obligats a fer-ho, estem en temps de crisi. Tot i això, 
fomentem polítiques socials i d’educació. He dit abans que tot i que en el capítol 2 
baixava globalment i pujaven els imports de polítiques socials i bàsicament aquesta 
baixada està condicionada per l’impost de construccions i obres, l’ICIO, les llicències 
d’obra i per les plusvàlues. Això pel que fa referència al pressupost ordinari. El 
pressupost d’inversions apostem per eixos cívics, farem l’eix del carrer Major, Plaça de 
l’església que tindrà una continuïtat amb La Rambla que això tindrà un finançament 
especial amb aquests fons estatal d’inversió local que són els diners que venen de 
Madrid i que hem rebut 1.708.000€ i que farem obres repartides per tot el municipi i 
això ja va ser motiu d’explicació en el Ple anterior. Tenim l’obligació de comprar zones 
verdes també aquest any per import de 826.000€. Això són molts diners, 
aproximadament, no arriben, però 150 milions de les antigues pessetes i com a tema 
també interessant, perquè es finança al 100%; al menys la primera part, el parc fluvial, 
que en principi volem començar i acabar també aquest any. Ara el Sr. Alcalde explicarà 
la plantilla i el pressupost de personal. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Bé, per completar l’explicació que ha donat el regidor d’hisenda. L’esforç 
de rigor que ha calgut fer aquest any, atesa la situació econòmica mundial i de la qual 
no és aliè l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Aquest esforç ha comportat que el capítol 
1 també estigués en risc i, per tant, també estigués en risc el poder mantenir que té 
actualment l’Ajuntament. S’ha treballat molt en el rigor, en la contenció de la despesa 
per poder formar aquest pressupost per poder dur-lo a la pràctica i que sigui realista i 
que es pugui executar i s’ha aconseguit, finalment, que el conjunt de l’estalvi vagi a 
parar al capítol 2 i no al capítol 1, de manera que no haguem de prescindir de cap dels 
treballadors municipals i, és més, puguem ampliar una plantilla que és ja molt curta, de 
les més curtes d’ajuntaments de la mida del nostre. En principi, el total de plantilla és 
de 82 persones entre personal funcionari i laboral i 3 càrrecs eventuals o de confiança 
que fan aquests 85, dels quals n’hi ha un que no està cobert i que, probablement, no 
es cobrirà de tal manera que només ni ha 2 de contractats. Com a novetats cal 
destacar les que veiem en un quadre anterior i és que, respecta a les necessitats que 
vam detectar l’any passat, no s’ha pogut contractar durant l’any 2008 cap tècnic de 
medi ambient per la situació econòmica en què s’ha trobat l’Ajuntament i, tot i que 
considerem que és una plaça, un lloc de treball, imprescindible aquest any es proposa 
amortitzar aquesta plaça i no contractar el tècnic de medi ambient. També s’havia 
proposat l’any passat una plaça absolutament necessària amb un Ajuntament de la 
nostra mida que és la d’Inspector d’obres de via pública i obres i serveis i aquest 
inspector considerem que en aquest moment no és  la situació més adequada atesa la 
baixa activitat immobiliària i la caiguda de les llicències d’obres. Per tant, també es 
proposa amortitzar aquesta plaça. S’ha fet la prohibició d’una plaça aquest any 2008, 
del cos de funcionaris, una plaça de tècnic superior de Serveis Personals per dirigir 
l’àrea de servei i atenció a les persones i això provoca que la plaça que ha quedat 
vacant de tècnic superior de serveis personals laboral, s’amortitzi per no ser necessària 
en la plantilla, tot i que, havia quedat amb la situació de cap de servei. També hi ha 
una situació que és en el capítol de personal laboral. La plaça de Tècnic de joventut 
que havia quedat vacant, en comptes de continuar en plantilla com a tècnic de 
joventut es proposa amortitzar-la i es crea una figura de tècnic mig de serveis personals 
que permet una qualificació més alta, diferent, i que a més a més, permet  la 
flexibilització en la contractació de les funcions que pugui tenir aquesta plaça dins de 
l’àrea d’atenció i servei a les persones, que creiem que és una àrea que malgrat la 
situació econòmica cal reforçar i cal donar-li el màxim suport com atenció als 
ciutadans. Les places de nova creació són 2 que van a la subescala administrativa 
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auxiliar, són 2 places que s’incorporen en aquest número de 3. En aquest moment 
tenim una plaça vacant, ocupada interinament, tenim una segona que és una correcció 
d’una errada que hi havia en la contractació i per tant es situa en aquest capítol i una 
tercera que són aquestes 2 que es creen noves aquest any. De fet, se’n crea només una 
de nova perquè l’altre és una correcció d’una situació anòmala dins de la plantilla que 
havíem trobat. En quant al personal laboral es crea una plaça de treballador o 
treballadora social. D’aquestes 2, n’hi ha una que està ocupada interinament i l’altra 
segons les directrius del Consell Comarcal és necessària i és una plaça que, a més a 
més, està finançada pel Consell Comarcal, sinó recordo malament amb un 50 o 60%, 
per tant, és una plaça que no sobrecarrega l’economia municipal i en canvi, ens 
permet donar un bon servei d’atenció als ciutadans. Es crea també la plaça que he dit 
abans de tècnic mig de serveis personals que substitueix a la que s’ha amortitzat de 
tècnic de joventut i finalment es regularitza també una situació que havíem trobat de 
els conserges amb les escoles. Dels conserges, n’hi ha un que té la plaça que és el del 
CEIP La Torreta, n’hi ha un altre, el del CEIP Pilar Mestres que té una contracte 
indefinit, no fix, però té contracte i el del CEIP Mogent, que per ser una escola de nova 
creació s’estava donant el servei, però no tenia contractació i en aquest cas la realitat 
del CEIP Mogent ja és d’una consideració absoluta i es proposa la consideració 
d’aquesta plaça. Això ens dóna aquesta plantilla que he mencionat abans de 82 
persones entre personal funcionari i personal laboral i 3 càrrecs de confiança, dels quals 
un d’ells no està cobert. És una persona menys de les 86 places que vam trobar quan 
vam accedir a l’alcaldia. Enteníem que l’Ajuntament segueix estant curt de personal. 
Un Ajuntament de la nostra mida hauria d’estar per sobre de les 100 places, però amb 
la situació econòmica actual i amb la situació d’ingressos que té aquest Ajuntament, en 
aquest moment, és impossible superar aquesta situació i ja és un gran esforç i podem 
estar molt contents que es pugui mantenir aquesta plantilla per poder donar el millor 
servei i la millor atenció a la ciutadania. Bé, en principi amb la intervenció del regidor 
d’hisenda, explicant el pressupost i la meva explicant la plantilla, crec que queda ben 
definit el capítol IV del pressupost i, en tot cas, passaríem la paraula als portaveus dels 
grups municipals per a les seves intervencions. Algun comentari Sr. Albert Gil, en nom 
d’Esquerra Republicana de Catalunya? 
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.---- Bé, valorem que serà un any molt complicat amb unes baixades molt 
importants d’ingressos i sobretot el tema que hem d’estrènyer amb serveis socials i 
ensenyament. No ens permet baixar cap de les coses que teníem previstes de fer al 
contrari, hem d’estrènyer  perquè de bens segur que ara molta gent necessitarà de 
l’ajuda de totes les administracions i de la local,  la més propera també. És cert que 
hem hagut de quadrar uns pressupostos, en què hi ha diverses coses que, de ben 
segur, no les entén ni les comparteix. Hi havia molta gent que, ja d’entrada, es 
pensaven que les entitats els fèiem una retallada important. Això s’ha evitat també 
essent molt restrictius per algunes coses. Hi haurà altres coses, en les quals haurem de 
fer esforços molt importants des de l’Ajuntament i que la gent del carrer entenem que 
ho sabran valorar o esperem que ens entenguin i ho comprenguin. Hi ha alguns temes 
que segur que surten perquè sempre són reincidents com el tema de la pujada 
important de l’IBI. Si bé és cert que els números que es fan són els números que es fa 
per una banda i per l’altra no coincideixen. De la mateixa manera tampoc coincideixen 
a l’hora d’entendre els màxims ingressos que s’han tingut per un poble que li era igual 
que li entrés un 75% dels seus ingressos amb llicències del ICIO perquè li era igual que 
es construís mentre entressin diners. Una revisió amb la qual hem d’entendre que amb 
aquests pressupostos fem una davallada molt important, moltíssim. Però és veritat, la 
crisi ha arribat a tot el món i, evidentment, a la Roca no ens escaparem, però 
probablement, altres poblacions que no vinguessin d’aquestes exageracions de 
pressupostos amb aquests temes, probablement hauran fet la feina més ben feta i ara 
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vindran altres alternatives d’ingressos no basats sempre amb el mateix i, probablement, 
serà més fàcil que puguin reaccionar. Evidentment, és una pujada que hem d’acceptar, 
però també hem hagut d’aturar revisions de peticions fetes per l’antic Ajuntament de 
la revisió cadastral, i aquí també hi havia un increment molt exagerat i també hem de 
recordar el que suposava pels veïns de la revisió cadastral. Són coses que hem 
d’acceptar, que ens comportaran una forta pressió, però que hem d’entendre que un 
pressupost en un Ajuntament com el nostre de 10.000 habitants comporta unes 
despeses que no es podem permetre de no afrontar i ,evidentment, els pressupostos 
s’han de quadrar d’alguna manera. Hem tingut també la sort que alguns ingressos ens 
ajudaran a fer coses pel poble, però de sort tothom en té, perquè hi ha gent que fa 
coses i diguem-ne que la feina es veu mentrestant la fan ells, però a l’hora de pagar-la 
ja no hi són i llavors tenim una despesa molt important que ens vindrà i que bé, les 
coses també es compensen. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- Bé, en primer lloc, recordar les paraules que deia el Sr. Álvarez en el 
darrer Ple de l’aprovació de les ordenances fiscals, en què deia que mai com aquest 
Equip de Govern havia tractat bé l’oposició era modèlic. Bé, en tot cas, recordar-li que 
aquest Ple, tot i convocar-se dintre dels terminis legals, ha reduït el temps del què 
disposa normalment el nostre Grup de oposició per poder treballar i estudiar els 
assumptes, ja ho vam manifestar així a la passada Comissió Informativa, que es va 
celebrar dilluns. Normalment la Comissió Informativa es convocava el dilluns i es 
realitzava el dijous, el dilluns següent es convocava el Ple i el dijous es realitzava el Ple. 
Aquesta vegada la Comissió Informativa es va convocar el divendres, es va realitzar el 
dilluns i el Ple es celebra el dijous. Per tant, aquí hi ha hagut, diguem-ne no sé si una 
voluntat, perquè sinó no entenc que un pressupost que es presenta a aprovació el 19 
de març de 2009 pel pressupost del 2009 s’excusi l’Alcalde perquè no s’ha arribat a 
temps per presentar-ho abans. Això ja demostra que el ritme, el procediment  i la 
direcció política dins de la casa no és l’adequada. Per tant, posar sobre la taula això. A 
més, en la documentació que se’ns facilitava per la Comissió Informativa, hi havia un 
element important, al qual no ha fet referència el Regidor d’hisenda que és la 
liquidació de 2008 perquè per analitzar el pressupost també es bo veure que és el que 
ha passat amb el pressupost. Vostè ha parlat i ha comparat ingressos amb ingressos 
dels pressupostos, cosa que també és correcte i és  important, però també és 
important, però també cal fer, l’altre exercici que és analitzar sobre l’estat d’execució; 
és a dir, allò que havíem previst al 2008 que ha passat i a l’hora de comparar i fer 
aquest comparatiu que vostè feia també és important. Aquesta documentació que 
se’ns ha facilitat per la Comissió Informativa pel divendres de la setmana passada, no 
recordo bé, crec que era 13, sí divendres 13 de març, era amb un estat de liquidació a 
31 d’octubre i en la Comissió Informativa vam demanar que se’ns facilités a 31 de 
desembre perquè entenem que estan comptabilitzades les despeses a 31 de desembre 
el dia 13 de març i avui, aquest matí, se’ns ha facilitat aquesta informació. Per tant 
aquesta exquisidesa de tracte cap a l’oposició, de la qual feia gala el Sr. Álvarez, 
nosaltres no la palpem ni la notem, si més no amb aquests fets que acabo de relatar. 
Per tant, en tot cas, per començar mostrar la queixa del poc temps que hem disposat 
per poder analitzar un dels documents i un expedient que entenem que és un dels més 
importants que elabora cada any un Consistori que és el pressupost que ha de 
permetre el seu funcionament durant l’any. Això seria la primera cosa, segona cosa 
entrant ja més en el que és el pressupost, és la data en la qual estem aprovant el 
pressupost; és a dir, un pressupost normalment i la majoria de municipis així ho fan, 
aquest any és un any de crisi i alguns s’han endarrerit una mica, però el funcionament 
normal és que el pressupost s’aprovi a finals de l’any per poder començar l’exercici 
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amb un pressupost aprovat i iniciat l’exercici ja poden executar tot allò que el 
pressupost preveu. Nosaltres aprovem el pressupost inicialment el dia 19 de març. Es 
presentarà avui a aprovació i entenc que s’aprovarà perquè vostès disposem de majoria 
i quedarà aprovat definitivament, en el millor dels casos, sobre el 15 o 20 d’abril i el 15 
o 20 d’abril començarà a ser efectiu i es podrà utilitzar i prendre decisions sobre el 
pressupost que hi ha. Mala cosa, començar un pressupost en el que hem perdut 3 
mesos i mig d’execució d’aquest pressupost. Per tant, aquestes serien les primeres 
anàlisis del que està passant, hi entrarem ara una mica més en detall perquè crec que 
val la pena analitzar una mica les coses. El primer que esmentaré fa referència a un 
apartat molt important del pressupost que són les inversions. Aquest any hi ha un 
increment respecte a l’any passat, d’aproximadament un 26% en quant a les 
inversions, estem parlant de 7.438.000€, però és bo tenir en compte que l’any passat 
es van pressupostar 5.892.000€, d’aquests 5.892.000€ la part important d’aquestes 
obres no s’han executat. Les principals obres les tornem a veure reflectides en el 
pressupost del 2009. Clar, això que diu que durant l’any passat almenys aquesta part 
de feina no es va fer. No s’han redactat projectes i no s’han executat les obres 
pressupostades en algunes d’elles. Si agafo l’annex d’inversions que vostès ens posen, 
la unitat d’actuació de Can Gurri 810.000€ estava l’any passat pressupostada, la Unitat 
d’actuació Sant Jordi també estava l’any passat pressupostada. Agafo algunes de les 
importants. Per tant,  sobre els deures fets l’any passat que ens serveix per analitzar la 
seva credibilitat el pressupost d’aquest any, doncs deixa molt que desitjar. A nivell 
d’inversions, de l’execució de les inversions del pressupost han suspès. En aquest 
pressupost han suspès, n’hi ha d’altres que potser han aprovat i han aprovat amb nota, 
no els ho discutiré, però en aquest tema en concret de les inversions hi ha un suspens 
flagrant perquè les importants inversions que hi havia l’any passat pressupostades, 
5.892.000€  no han estat executades. No només no han estat executades, sinó que no 
han estat ni iniciats els procediments de contractació de la redacció dels projectes, per 
tant, vostès tenen aquí una situació que entendran que la credibilitat que podem tenir 
cap a vostès en aquest pressupost és relativament limitada, però, a més a més, 
analitzant i entrant a fons en el pressupost d’inversions d’aquesta any, què veiem? 
Doncs veiem que: primera part que d’aquests 7.438.000€, volen finançar una mica 
més de la meitat 3.726.000€ en contribucions especials. En un any, on la crisi a les 
famílies està essent duríssima, on l’atur s’està incrementant, on s’està disminuint la 
despesa i el consum per part de les famílies, vostè pretén que famílies del municipi de 
La Roca ubicades a Can Gurri, Sant Jordi, Sant Carles, La Pineda sufraguin aquestes 
despeses i plantegen aquestes inversions, les han plantejat vostès no nosaltres. Home, a 
més a més, en un lloc on la densitat d’habitatges és molt petita, per tant, la despesa  
que repercutirem per unitat d’habitatge serà molt alta. Vostès pretenen girar aquest 
any contribucions especials en aquests llocs. Crec que no és el millor moment 
econòmic general. Vostès han reconegut que no és un bon moment econòmic, en què 
l’Ajuntament havia de contenir despeses, però vostès obligaran a un nombre de 
famílies important del municipi a assumir unes depeses importantíssimes. Jo no sé els 
càlculs, però veient els imports que hi ha i el de nombre d’habitatges que hi ha en 
aquestes parcel·les, doncs en alguns casos podem estar parlant d’entre 30 i 60.000€ 
que hagi de pagar alguna família per algun projecte d’aquest tipus. Sense discutir que 
és necessari fer aquests projectes, no sé si és el millor moment per fer-ho. Segona part  
ingressos també importants és la venda de patrimoni, la venda de la parcel·la de 
l’antiga escola Bressol. Nosaltres no tenim cap problema en què es pugui vendre 
aquest patrimoni, però la situació econòmica general ens diu...ja l’any passat va ser 
difícil, no difícil va ser impossible i jo no sé si aquest any és el millor any per fer això, 
però clar, a més a més, vostès diuen que la venda d’aquesta parcel·la que és un lloc on 
diuen que es vol fer habitatge social, es volem vendre una parcel·la, treure’n 
1.850.000€ i que allà es faci habitatge social de preu concertat català que, tal com va 
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dir vostè l’altre dia, en aquests moments és pràcticament coincident a preu de mercat. 
Home, jo no hi veig l’habitatge social aquí, jo no el sé veure. Vostè ho ha dit que el 
preu de l’habitatge social català, en aquest moments, en què la situació del preu de 
mercat estava davallant pràcticament s’havia equilibrat. Llavors, intentar complir tots 
aquests requisits, n’hi ha algun que no em quadra. Una cosa és vendre la parcel·la que 
pot ser difícil per la situació econòmica que hi ha del sector immobiliari que algú pagui 
aquests diners per construir alguna cosa que en aquests moments no sap si podrà 
vendre o no podrà vendre, però que, a més a més, es pretengui dir que es fa habitatge 
públic o habitatge social, home, amb aquests preus habitatge social. És a dir, sí que 
aporta unes garanties de finançament com deia també el Sr. Alcalde, però una cosa és 
assegurar el finançament i una altra és que l’habitatge social parteix d’un preu una 
mica més econòmic perquè l’administració posa part del valor del sòl a disposició 
d’abaratir el preu. Per tant, no acabo d’entendre ni de veure massa bé aquesta situació. 
Una altra qüestió també en el tema d’inversions és que no hem vist l’inici de l’execució 
de l’escola Bressol de la Torreta, per la qual vostès van sol·licitar una ajuda, sinó 
recordo malament el projecte no sé si està ja encarregat, crec que possiblement ja 
estigui encarregat o s’estigui redactant i no està incorporat en pressupost. Potser és 
que no pensen començar-la aquest any perquè per començar-la aquest any caldrà 
incorporar-la al pressupost. Hi ha una part d’ajuda que vindrà de la Generalitat, però 
per fer-se cal passar pel pressupost; això és indiscutible i no hi és al pressupost. Per 
tant, ens sorprèn veure que una de les actuacions importants que vostès estaven 
defensant i estaven treballant no està incorporat en el pressupost. No sé què és el què 
ha passat i ,per  tant,  els hi demano que m’expliquin quin és el motiu.  
 
Pel que fa al Parc Fluvial s’executarà una part, però quedarà una part per executar. 
Veure’m quan,en quin pressupost, sinó pot quedar en una situació que s’allargui en el 
temps i que quedi una situació coixa. Per tant, en quant a inversions ens preocupa 
això, la manca d’execució de l’any passat que moltes de les inversions que es 
plantegen aquest any són repetició de l’any passat i algunes que depenen d’actuacions 
urbanístiques que s’han de fer i que dubtem que en aquest any,es comencin i s’iniciïn 
tal com està la situació, com és el cas de l’obertura del carrer Sant Sadurní, entenc que 
és el tram que va des del carrer Indústria fins a Tenor Vinyes o el carrer Hermenegild 
Carrera que va des de Lluís Millet fins a Tenor Vinyes, voltant la UA-9. No se´, si la UA-9 
vostès tenen el compromís dels promotors de què anirà ràpid potser si, però sinó tinc 
els meus dubtes que aquest no torni a ser un pressupost d’aquests de grans números i 
de poca execució i després no deixar de dir una qüestió que és sorprenent: l’únic tram, 
en què la relació d’aportacions entre el municipi i els veïns és absolutament favorable 
als veïns, és un tram de carrer on viuen dos regidors de l’Equip de Govern, 
sorprenent...és la zona de vianants del carrer major. A la resta, el que toca per llei; si és 
tram urbà 90% veïns, 10% Ajuntament i si no és tram urbà, si és tram d’unitat 
d’actuació 100% els veïns. Però en aquest tram, que també és urbà, el percentatge és 
totalment invers. No podré dir el percentatge, però 76.000€ de quotes i 430.000€ 
d’aportacions en préstecs i subvencions. La subvenció correcta, però l’aportació directa 
de l’Ajuntament o  les subvencions també es podrien fer per alguns dels altres espais de 
tram urbà, no aquells que són Unitats d’actuació en els quals l’Ajuntament no ha de fer 
aportació, sinó pel que fa a subvencions. 
 
Pel que fa al capítol 1, comentar sobre el que ha comentat l’Alcalde abans sobre la 
plantilla de personal, en aquests moments hi ha una plantilla de 85 persones de les que 
hi ha 23 places que o bé estant ocupades interinament o bé estant vacants. Per tant, hi 
ha un 25% de les persones que treballen a l’Ajuntament que no tenen la plaça en 
propietat o bé són places que no estan ocupades en aquest moment. Potser caldria fer 
un esforç en regularitzar i anar convocant les places perquè a través de concurs-
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oposició pogués ser seleccionada la millor persona. Hi ha 23 persones en aquesta 
situació, jo no sé si és un error, allò administratiu o què, però ja ens ho van dir l’altre 
dia que una de les places que s’amortitzaven era la de Tècnic de joventut, però en el 
pressupost apareix una plaça de personal. No sé si és un error o si la persona que entra 
com a tècnic de serveis personal l’han posat aquí, no ho sé, però en tot cas, en els 
documents que vostès ens van passar l’altre dia, en l’apartat de joventut que si no 
recordo malament és el capítol  8 o el 9. No, no és la 9; és la 10. Per tant, no sé si és 
un error o què, o potser és que han fet això d’aquesta manera, però és clar si 
s’amortitza una plaça de joventut i després apareix una plaça de joventut en el 
pressupost, doncs hi ha alguna cosa que no va a l’hora. I després hi ha un seguit  de 
partides del capítol 1 que es redueixen com són productivitat, gratificacions i formació, 
però l’any passat la despesa va ser més alta que la pressupostada. Com deia el regidor 
d’hisenda, caldrà fer un esforç de contenció i deixaran de pagar productivitat, 
gratificacions i formació als treballadors. Bé, en tot cas són aquestes certes 
contradiccions que hi havia. 
 
Pel que fa al capítol 2 que és on vostès defensen la retallada important d’alguns 
aspectes i, home, jo els encoratjo a fer-ho i em sembla una cosa encertada la millora en 
la gestió. Ara, anem en compte amb una cosa, negociar contractes a la baixa quan en 
el passat ple d’aprovació d’ordenances fiscals el Sr. Alcalde va dir literalment:  
 
“ hem de netejat sectors que no haviem netejat abans. La Roca Village que va complir 
9 anys el mes de novembre i no està recepcionat encara, falta acabar una part de 
l’obra quan s’acabi ho recepcionarem que s’havia d’haver recepcionat fa temps i per 
tant, s’haurà de netejar. El polígon Industrial de Vallderiolf , farcit d’indústries, s’han 
donat llicències d’obres no està recepcionat, encara no paguem el llum, però haurem 
de fer-ho immediatament” 
 
Això eren paraules de vostè, estan tretes literalment de l’acta del Ple d’aprovació 
d’ordenances fiscals. I tot un seguit de sectors que vostès deien que s’havien de 
recepcionar i que, per tant, calia gastar més en la recollida d’escombraries i en serveis i 
per això justificava la pujada de l’IBI, era una de les raons per les quals justificaven la 
pujada de l’IBI i ara ens diuen que pagarem menys per això. Ja m’alegro que paguem 
menys per aquests serveis i que siguin capaços de fer un bon contracte de gestió 
d’aquests serveis respecte al que hi havia ara, mantenint o millorant els estàndards de 
servei que hi havia, fantàstic. Però llavors, ens va enganyar l’altra vegada, per tant, 
alguna cosa no va quadrar amb això. Ja està bé que intentem negociar a la baixa, però 
després, justificar una pujada amb unes coses que després s’intenta fer d’una altra 
manera... bé, en aquells moments van intentar aixecar la camisa a la gent del poble per 
justificar aquest increment... no calia això, no calia, dir aquestes coses. També en el 
capítol 2. Bé si analitzem, per exemple, hi ha una qüestió que ens sobte: normalment 
per taxes, els ingressos de taxes han de servir per finançar com a màxim el 100% de la 
despesa generada per aquella taxa. En aquell cas hi ha el tema del consorci de residus, 
però hi ha un increment important de la taxa d’escombraries i la part de recollida 
d’escombraries es pretén baixar també una mica quan, en principi, aquest any s’ha 
pagat una mica més del què hi havia pressupostat, per tant, i evidentment en el tema 
d’escombraries hem de comptar la part de recollida i el cànon que paguem al Consorci 
de residus que també preveuen baixar-lo, no sé si amb una negociació que ja s’ha fet o 
si ja han aprovat el pressupost amb el Consorci de residus i han fixat a la baixa les 
aportacions del municipi, sinó no sé com pagaran menys en el Consorci de residus. 
Possiblement també han estat sensibles i han abaixat les aportacions municipals, però 
el mateix es pretén baixar en jardineria, amb la despesa de llum de carrers, amb la 
neteja viària...bé, si aquesta retallada es pot fer sense un minvament de serveis, els 
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felicitarem. Té la meva paraula que si això s’aconsegueix sense un minvament de 
serveis, jo personalment en un Ple a finals de l’any que ve el felicitaré amb tota 
sinceritat, però la trajectòria d’aquest any i escaig del Govern de vostès no em dóna en 
aquests moments aquesta confiança. Felicitar-los també per una qüestió i aquesta és 
molt sincera perquè hagin apostat per incrementar i seguir donant força a un projecte 
que nosaltres també entenem que té la seva transcendència que és el servei del SAD. 
Aquí és una felicitació, sincera. Aquí estem completament d’acord amb vostès, 
entenem que és un servei pel que s’ha de seguir apostant i per tant, aquí tenen tot el 
nostre suport amb aquests aspectes  d’atenció i servei social. Només ens preocupa que 
sobre el pressupost de l’any passat a les partides de beques i ajudes no s’han exhaurit 
totes i ens agradaria saber  si és perquè no s’han demanat o perquè hi ha hagut algun 
problema en la gestió del mateix que no ha permès a tothom arribar, seria el únic. 
Hem vist que es mantenen les partides aquestes. Només hi ha una partida d’aquest 
capítol que pateix una davallada i demanaríem que, és un programa que fa temps que 
hi és, és un programa preventiu, és el programa de prevenció de drogodependències 
que té una davallada del 50% i aquí demanaríem que intentessin mantenir, ja que 
mantenen tots els altres, estem parlant de 7.500€ i crec que aquest programa val la 
pena mantenir la seva durada  perquè en aquest tema ja els hi dic: els felicito perquè 
segueixen fent una aposta per aquest tema important i igual que som capaços de dir 
una cosa també som capaços de dir l’altra i aquí no hi ha cap segona intenció, sinó una 
felicitació directa i clara.  
 
En el tema d’aquesta contenció de la despesa en el capítol 2, valdria la pena que 
s’hagués començat aquest any passat perquè en la partida de representació municipal 
ha tingut una desviació relativament important. Tenia una aprovació inicial de 
25.000€, es va fer una modificació del pressupost de 33 i al final s’han gastat 41.000€. 
Aquest any es passa a 10.000, veurem que acaba passant amb aquesta partida. Passa 
una cosa similar, en una partida que depèn directament d’alcaldia, les activitats 
populars i activitats culturals on hi ha una certa contenció, però el resultat d’execució 
d’aquestes partides en l’any passat, sincerament hi ha una desviació important: la 
d’activitats populars 62.000€, entre totes dues que estaven sobre els 320.000€, hi ha 
uns 65.000€ de desviació, prop d’un 20%. Per tant, home, ja els hem anat demanant 
els estats de comptes de festes i això perquè entenem que aquesta contenció de la 
despesa si s’hagués començat a aplicar l’any passat hauria estat un bon criteri. Ja 
veurem que passa aquest any, però una mica el que els estic dient, les garanties que 
vostès aporten no són les millors del món. Hem vist que en general en subvencions no 
hi ha unes diferències importants. Només m’ha sorprès, no he sabut trobar una partida 
que hi havia l’any passat a alcaldia de subvencions a associacions, no tenia un import 
molt gran, però aquesta no l’he vist reflectida aquest any i no he sabut trobar-la, potser 
sí que hi és i no he sabut trobar-la, era petita però és la única que, en tot cas, he vist 
desaparèixer, les altres més o menys mantenen totes els imports de l’any passat. 
 
Per tant, per totes aquestes raons, nosaltres no els podem donar  el nostre suport tot i 
que, hi ha qüestions en les quals sí que hi estem d’acord en aquest principi d’una certa 
austeritat, sí que hi estem d’acord, però hi ha dins del pressupost un seguit d’aspectes 
que ens fan trontollar una mica i fan que no puguem sentir com a nostre aquest 
pressupost. 
 
En tot cas, per acabar volia fer alguns comentaris en el tema del ingressos. Els ingressos 
anteriors, home, Sr. Gil revisi una mica els números i veurà que el 75% dels ingressos 
no venien de l’ICIO. Això és absolutament impossible, materialment impossible. Als 
anys 2006 i 2007 van haver uns ICIO’s importants, va ser 2 anys, en els quals es van 
produir en el municipi 2 inversions exteriors que van generar uns impostos, uns ICIO’s. 
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Un cas era la presó de joves i l’altre la Universitat corporativa de Bell·lloch. Per tant, si 
restem dels ICIO’s dels anys 2006 i 2007 aquestes 2 llicències possiblement l’ICIO, en 
una construcció normal, veuríem que ha tingut una davallada perquè la situació de 
crisi l’ha provocat a tot arreu, però molt menor del que vostè justifica la situació 
anterior d’un desbordament urbanístic i una bogeria urbanística i en tot cas, els 
números són els números Sr. Gil i això els podem mirar analitzar-los i revisar-los. I en 
tot cas dir que, en aquests moments, hi ha un parell de sectors en el municipi: un que 
vostès tenen, jo no diria aturat, diria marejadíssim i que ni els propietaris ni ningú sap 
exactament què volen perquè si el que volen és el que presenten en el butlletí 
municipal, hauran d’analitzar el que representa i intentar tirar allò endavant, el que és 
el Molí, en què potser sense tant mareig s’hagués anat desenvolupant en aquests 
moments alguns ingressos per ICIO podrien entrar algun més i ajudar alguna cosa, 
evidentment la situació és la que és, però alguna cosa podrien ajudar a la situació 
econòmica general i, en tot cas, al Sr. Gil comentar-li que miri, m’ha sorprès que sigui 
vostè qui ha jugat aquesta vegada el paper d’abans de dir la nostra ja atacar-nos per 
defensar el seu pressupost, fer-ho atacant als nostres governs anteriors i així...miri, 
m’ha sorprès, Sr. Gil, la veritat, però bé aquesta vegada es deuen haver repartit així els 
papers i està clar i ho dic per evitar que ens recordin i que, evidentment, no hem resolt 
tots els problemes i és impossible resoldre tots les necessitats del municipi en 12 anys, 
ni en 12 ni en 24 ni en 38 , per tant sempre quedaran coses i sempre quedarà el dret 
legítim de tirar-nos en cara que nosaltres en 12 anys hi ha coses que no vam fer, això 
ho té tothom i vostès també, d’acord?, però nosaltres vam deixar unes coses fetes que 
a vostè li agradaran més o menys i això també està en el seu dret legítim, però hi ha 
una feina feta. De vostès, fins ara, pel que fa a inversions que ajudin a  millorar la 
qualitat de vida dels nostres ciutadans l’any passat van suspendre , esperem que aquest 
any aprovin, però difícil ho veig quan han presentat unes inversions en les quals els 
veïns han de pagar el 50%  en un any de crisi com el que hi ha. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Carles Fernández, Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra 
Republicana? 
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.---- Sí, avui no ens hem repartit cap paper. Jo li explicaré el que passa i és que em 
passa molt sovint que vostès acaben parlant després que jo ja hagi parlat i els 
comentaris que fan jo ja no els puc respondre. Llavors, avui s’han anat avançant totes 
aquestes coses que jo he anat dient eren comentaris que vostès anaven fent. Llavors 
directament com sé que han de fer igualment doncs ja els contesto i així m’estalvio 
que després quan vostès facin el segon torn ja no em quedi l’oportunitat de contestar-
li. No era cap repartiment de papers, eh? Vull dir, per l’altra banda que li agraeixo molt 
el to, com a mínim avui ha estat molt distés. Vostè ha parlat amb molta duresa i això li 
respecto molt perquè és evident, és la seva visió, és la seva feina i també li agraeixo el 
to, de veritat, eh? Crec que ha estat bastant constructiu dintre del que moltes vegades 
ens porten aquests debats. Evidentment, moltes d’aquestes coses que vostè diu, la 
primera part està molt bé, la segona és posar en dubte o el que sigui. Per tant, jo sé 
que tampoc em creurà si li dic, però vull dir, evidentment, és un pressupost restrictiu, 
és un pressupost on hi haurà moltes inversions que s’hauran de fer, estem d’acord en 
què hi haurà moltes d’aquestes inversions que potser ara no és el millor moment per 
fer-les, però que s’han de fer. De vegades no se sap mai quan és el millor moment per 
fer aquestes coses que portem i ara no és perquè faci molts anys, però n’hi ha moltes 
que venen de lluny i que no s’han fet per x motius perquè sempre hi ha hagut motius, 
jo estic segur que qualsevol de nosaltres ho vol fer tot i ho fa tot . Vull dir no dubto pas 
que si vostès haguessin pogut fer aquestes coses les haguessin fet. Evidentment, també 
és prioritzar-ho. Bé, doncs nosaltres en aquest moment estem prioritzant això que 
potser no és el moment adequat, bé, no tenim una seguretat que sigui ara el moment 
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o que en els propers anys aquesta crisi que ens diuen, és resolgui. No ho sé, va 
començar que tothom sentia que això no era una crisi que anés per gaire temps i que 
pogués afectar en gaire coses i la veritat és que cada cop s’està  complicant més i des 
dels propis governs de tot arreu no se sap dir mai fins quan durarà ni fins on ens 
portarà. Per tant, no sabria dir-li si el moment és l’idoni, segurament no, però no 
sabem com anirà hi ha algunes coses que són irrebatibles que s’han de fer i les estem 
fent des de l’Ajuntament. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, en nom de Convergència i Unió. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Gràcies, Sr. Alcalde. Gràcies també Sr. Fernández pel to també. Crec que 
ha estat constructiu i és d’agrair i li dic sincerament. El que passa és que el pressupost 
és el que és i aquí hi ha una realitat i és que estem en un moment de crisi, no només 
nosaltres com a municipi, sinó com a crisi mundial, qui més qui menys pateix  
personalment, fins i tot, problemes a nivell de feina a nivell d’ingressos i aquesta 
situació l’està patint també l’Ajuntament i molt. S’ha acabat l’època de les vaques 
grasses i estem en un moment complicat; l’any passat ja ho va ser, aquest any 
segurament ho serà molt més i no sabem què passarà l’any vivent perquè si, fins i tot, 
els que sembla que hi entenen s’equivoquen, imaginis nosaltres no?. El pressupost 
ordinari està molt condicionat pels ingressos, ens podem gastar allò que ingressem i no 
podem fer res més i amb els diners que ingressem que és la previsió que estem 
presentant aquí fem una previsió de com ens gastarem aquests diners. Això està molt 
condicionat, el pressupost ordinari té unes partides molt importants del capítol 1 per 
exemple, és un capítol molt rígid i , a més a més, nosaltres expressament aquest any 
hem volgut ser continuistes amb la gent que està treballant a l’Ajuntament. Creiem 
que en un moment de crisi l’Ajuntament també ha de col·laborar amb la mida del que 
sigui possible perquè la gent pugui treballar. Això en quant a ordinari.  
 
En quant a extraordinari, aquesta gràfica que tenim en pantalla mostra allò que ens 
agradaria fer i diu també com hem de finançar això que ens agradaria fer. Sobre el 
tema que 3.700.000 € d’aquest pressupost estigui finançat per veïns del municipi és 
que ha de ser així, els veïns han de pagar les quotes si volen urbanitzar el sector on 
viuen i els veïns volen urbanitzar el seu sector. Si vostè parla amb els veïns del barri de 
Sant Jordi li diran que volen resoldre el seu problema, un problema històric, però 
resoldre el seu problema els comporta com vostè ha dit, que com, que allà hi ha 
poques parcel·les pagar uns imports que ara mateix per qualsevol són molts diners. És 
la veritat i per una banda hi ha un sentiment de què jo vull arreglar el meu barri, 
necessito que el meu barri estigui arreglat i d’altra banda tens la realitat que potser no 
tens els diners per invertir. Però, és que nosaltres creiem que no hem de renunciar a 
això, nosaltres creiem que hem de posar aquesta inversió en el nostre pressupost i no 
és veritat que el fet que estigui aquí obligui a ningú a tirar endavant aquest projecte. 
Nosaltres hem parlat amb els veïns del barri Sant Jordi, tenim el projecte redactat, hem 
parlat amb ells, hem posat sobre la taula els imports que haurien de pagar els 
propietaris i els veïns han dit que potser no és el moment. No imposarem aquesta 
urbanització, però si el moment econòmic canvia, i no sabem si serà aquest any o serà 
l’any vinent o serà quan sigui, però podria ser aquest any, doncs potser interessa fer-ho 
i està aquí per aquest motiu; si podem ho farem. 
 
Ja he dit abans que el pressupost d’inversions, això que estem veient en pantalla està 
molt condicionat a què aconseguim el finançament i és veritat aquesta columna d’aquí 
és una columna que paguen els veïns; de la mateixa manera que el veïns van pagar ara 
fa uns quants anys les diferents urbanitzacions i els diferents carrers que s’han fet a la 
Roca. A ningú li agrada pagar en cap moment, però hi va haver moments en què es va 
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haver de fer aquestes obres i potser hi haurà un moment, ja dic que no serà aquest 
any,  en què això s’haurà de fer.  
 
Vostè ha comentat també s’ha queixat i aquesta és una queixa seva fixa de tots els 
plens i sigui veritat o sigui mentida vostè ho treu i jo li haig de dir que en aquesta 
ocasió el Ple està convocat correctament en temps i forma, per tant, la informació que 
vostè té, la té en temps i forma i ,per tant, vostè es pot queixar de què li hagués 
agradat tenir la informació abans i pot fer-ho, però ja li vam explicar també que no 
havíem pogut fer arribar a cap dels regidors, a vostès tampoc perquè estàvem 
treballant amb aquest pressupost, un pressupost que ens ha costat molt de quadrar, un 
pressupost que no és gens fàcil d’aprovar perquè has de fer el mateix amb molts 
menys diners. Un pressupost que aprovem avui inicialment, el dia 19 de març, quan 
encara hi ha ajuntaments en la nostra pròpia comarca, més grans fins i tot que no 
tenen aprovat el seu pressupost, un pressupost que no ens ha fet perdre, en absolut,  
els primers 3 mesos d’aquest any perquè el pressupost ordinari, com vostè sap es 
prorroga automàticament. No hem perdut res. 
 
A veure, torno a inversions que és el següent que ha comentat vostè. Vostè parla de 
suspens en el capítol d’inversions del pressupost de l’any passat. Miri, hi ha coses que 
no s’han fet i amb això li dono la raó. Si no hem pogut vendre la parcel·la que ens ha 
de finançar tot això que tenim aquí, no podem fer les actuacions. La realitat és així de 
crua, l’Ajuntament de La Roca que ha disposat durant molts anys de molts diners ara 
no en té i està condicionat a la venda d’una parcel·la per fer això d’aquí i ens hem 
volgut esperar expressament a què sortís el concertat català que va sortir el juliol de 
l’any passat perquè era la manera de treure més diners d’aquesta parcel·la i li vam 
explicar a la Comissió Informativa, no l’enganyem, és la realitat, intentem treure el 
millor i el més gran profit d’aquesta parcel·la perquè això serà positiu per la Roca, 
mentre més diners traiem més inversions de les que estan aquí o d’altres es podran fer. 
Si no venem la parcel·la o si la venem per un import inferior a aquest que tenim aquí 
de 1.250.000€,  hi haurà coses d’aquí, que tot i que les volem fer, no es podran fer. 
Però és que això i en el cas concret d’aquesta parcel·la els va passar també a vostès, 
vostès ja van posar a la venda aquesta parcel·la i no es va vendre i, per tant, hi va haver 
inversions que vostès no van poder portar a terme perquè no tenien els diners. Això 
ens va posar a nosaltres l’any passat i ens pot passar aquest any i no hem d’enganyar a 
ningú. Si no tenim els diners, no podrem fer coses que tenim aquí; és la realitat. Els 
diners són els que són i no tenim una màquina de fer diners. Sobre l’escola Bressol de 
La Torreta és un finançament plurianual i, per tant, no hauria de sortir necessàriament 
en aquest pressupost, però això ja li explicarà millor el Sr. Alcalde, però ho tinc aquí 
apuntat.  
 
Sobre el Parc Fluvial s’executa una part sí. S’executa la part que tenim diners per 
executar que és aquesta que tenim aquí, 730.000€, que són els diners que venen del 
conveni amb ATLL i segur que es farà això, no podem fer res més perquè no tenim més 
diners, per tant, executarem aquesta part. Mirarem que ha passat amb això de la plaça 
de joventut que diu vostè, jo no,li,puc dir exactament què ha passat, no ho sé. 
 
Sobre el capítol 2, li hem dit que hem negociat i que continuem negociant perquè és 
la nostra obligació amb els contractes a la baixa, amb tot el que això comporta i 
nosaltres tenim l’obligació de fer recepcions de noves zones del municipi, algunes 
d’elles que estan urbanitzades, algunes d’elles fa molt temps que estan urbanitzades. 
Vostè ha recordat el cas de les botigues, les botigues fa 10 anys que es van inaugurar i 
encara no estan recepcionades, és una zona que s’ha de recepcionar i que això 
comportarà despeses que ara no tenim al municipi. Sí, és veritat, però també li puc 
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anunciar que la gent està disposada a negociar contracte  i que en una situació, en la 
qual qui més qui menys  no vol perdre cap feina, doncs entres en moments en què els 
imports que potser es podíem facturar fa un temps no són els mateixos que podríem 
facturar ara i que tenim una força que la situació és tal que ens permet seguir 
negociant i ho estem fent amb tots els contractes, estem intentant trobar fórmules 
perquè aquest capítol 2 baixi i tant de bo ho aconseguim i que sigui amb un import 
molt important, import que ens permeti sortir d’aquest any, sembrar perquè els anys 
següents no tinguem la càrrega que tenim ara, parlo de tots els contractes, eh?. Vostè 
ha comentat jardineria, neteja d’edificis municipals, l’explotació de les instal·lacions 
esportives també, totes.  
 
Li vull donar les gràcies també per la felicitació que ens ha fet del servei de SAD, és 
veritat tot i el problema econòmic, des de la regidoria s’ha volgut impulsar aquest 
servei, en un moment complicat i així ho farem, perquè la gent se situï perquè de 
vegades hi ha coses que no s’acaben de veure a nivell de poble. Nosaltres a 
l’Ajuntament, suposo que vostès també quan governaven, teníem gent que venia aquí 
i deien escoltem estem buscant feina, mira a veure si la persona que tenim a 
l’Ajuntament per fer inserció laboral pot ajudar-te a buscar feina, això quan nosaltres 
van entrar a governar eren 2 persones potser al mes o alguna cosa així, actualment, 
tenim 2 dies sencers d’una persona de l’Ajuntament entrevistant a gent, 2 dies sencers. 
Realment, la situació és crítica i ho és per molta gent de La Roca. Tenim 540 aturats al 
municipi. Això que ha comentat vostè que no ha trobat la partida de subvencions a 
associacions, hem fet alguns canvis d’orgànics i després, jo li haig de fer un prec, jo 
crec que en moments de crisi com l’actual, La Roca necessita que aquest pressupost 
tingui el suport més gran que pugui tenir per part de tots els grups municipals. Jo li 
haig de demanar i li demano que es plantegi el seu sentit de vot, hem de tirar tots del 
carro i hem de comptar amb vostès. Entre tots hem de sortir d’aquesta, entre tots hem 
d’aconseguir que la situació d’aquest poble continuï, si més no com fins ara. Bé, anar 
tirant perquè els anys que han de venir siguin molt millors i un últim comentari, jo no 
he dit o no volia dir, crec que no he dit, que els ingressos per llicències d’obra fossin el 
75% dels ingressos del municipi...ah, d’acord, d’acord. Bé el que volíem dir en tot cas i 
perquè quedi clar és que fa 2 anys teníem un pressupost per llicències d’obres de 
2.100.000 €, actualment, el pressupost que porten a aprovació són 650.000 €. És a dir, 
l’import d’ara és un 25% del de fa 2 anys. És a dir, la caiguda ha estat  impressionant, 
ha estat molt gran i ,a més a més, ha estat de cop. És això el que volíem dir. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Manel  Álvarez. Algun comentari més Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- Miri, jo si faig aquesta queixa reiterada amb referència a la convocatòria 
d’aquest Ple i en la d’algun altre és perquè que vostès es van fer de comprometre a 
convocar els plens d’una manera determinada i en aquest cas no s’ha complert. Jo ja 
he dit que s’havia fet en temps i forma, això ho he reconegut, però el temps per 
estudiar una documentació amb el temps que es mereix, entenc, que no és la suficient 
i entenc que no és la que vostès es van comprometre a l’inici de la legislatura de com 
faríem les convocatòries de plens a partir que va entrar la nova Secretària. Si decideixen 
canviar la forma ens ho comuniquen i llavors ja no em queixaré més perquè sabré que 
és la forma. Evidentment, el pressupost és el que és; no hi ha dubte. Els pressupostos 
tenen uns marges de maniobres limitats, d’això en som conscients, sobre un 
pressupost no tens marge de maniobra per estirar-lo ni encongir-lo, la part sobre la 
qual es pot fer accions polítiques pot estar rondant un 20%, no més enllà d’això, la 
resta són despeses comptants i sonants, d’això en som coneixedors. Per tant, això és 
cert sobre les inversions sí que hi ha opcions, unes o unes altres, vostè m’ha comentat 
el tema de la urbanització Sant Jordi i, evidentment, ja els hi han dit al veïns, però 
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senzillament el que intentava dir-li és que sobre aquest pressupost d’inversions em 
costa creure que els veïns puguin, en aquests moments, afrontar aquestes 
contribucions. Jo no he qüestionat que els veïns hagin de pagar, com han pagat 
sempre i com en les contribucions especials hem de seguir pagant, però el que sí que 
dic és que allà on es pugui i on sigui zona urbana hi hagi criteris d’equitat. Em referia 
abans al tema de la zona de vianants del carrer major, que jo no em queixo que els 
veïns en paguin poc o molt, senzillament que allà on és urbà en altres zones  s’apliquin 
criteris similars. Era el que els veïns ens demanaven a nosaltres i era el que vam intentar 
aplicar en aquells moments, segur que amb errors i dificultats, però en les zones que 
són urbanes, en les quals sí que l’Ajuntament pot fer aportacions, en les zones que són 
Unitats d’actuació ja sabem que és el 100% que han de cobrir els veïns i per tant, s’ha 
de trobar el millor moment econòmic perquè tothom pugui tirar això endavant, per 
això li dic que una cosa que sabem que no podem fer posar en pressupost, és això el 
que no acabem d’entendre. 
 
Òbviament, tots els pressupostos depenen de la venda de la parcel·la, jo la única cosa 
que dic és que en aquest moment, estem en una situació de dificultat per vendre la 
parcel·la i vostè ho ha reconegut, no és una situació fàcil per vendre la parcel·la. 
Llavors, tenim més del 50% del pressupost d’inversions condicionat amb uns aspectes 
que posen moltes dificultats i fan difícil que això arribi a bon port, en la situació que hi 
ha actualment. Possiblement d’aquí a un any hagi canviat això, el problema és que 
sentim experts, tal com vostè diu, que ens diuen que a finals d’any s’acabarà i d’altres 
que ens diuen que encara poden ser un o dos anys més, per tant, jo aquí no 
m’atreveixo tampoc a opinar sobre com anirà o quan acabarà . Per tant, aquesta és 
una mica la situació. 
 
Pel que fa al tema de l’obligació de recepció, jo no li deia que fos obligat recepcionar, 
jo he llegit el que va dir l’Alcalde en el Ple d’ordenances fiscals, senzillament això. 
 
La negociació dels contractes a la baixa, jo ja li he dit que si aconsegueixen això 
mantenint el nivell de servei o definint clarament la davallada del servei que es 
produeix i que aquesta sigui assumible pel municipi; si això s’aconsegueix jo els 
felicitaré. Per tant, no qüestiono que això es faci. La única preocupació és que hi ha 
empreses que juguen a això en un moment determinat i després quan han entrat 
comencen a voler recuperar les coses i generen una mala relació amb l’Ajuntament i 
d’això alguna experiència tots l’hem tingut, per tant, senzillament, és aquesta la 
preocupació. 
 
Amb el tema dels nivells d’atur, no tinc cap dubte del què m’està dient perquè ja ho 
anem veient al dia a dia. L’altre dia va aparèixer les primeres pancartes en el municipi 
amb la situació de la Hager, per tant, ja veus que està arribant a tot arreu i en les dades 
d’atur ja veus que s’ha doblat l’atur en un any. Per tant, no en tinc cap dubte d’això. Jo 
en tot cas, els comento pertites coses, però a vegades intentar potenciar una mica més 
serveis d’aquest tipus d’inserció i aprofitar totes les línies d’ajudes que té el SOC seria 
una cosa important i, per tant, jo aquí per l’experiència des del lloc on estic també 
utilitzo això, doncs,  els ofereixo aquest col·laboració.  
 
El que vostè comentava de l’ICIO, hi havia una diferència important. D’aquell 
pressupost del 2007 hi havia una previsió que després ha estat menor d’1 milió d’euros 
d’ingrés de la llicència del Bell-lloch, després ha estat menys i ja veurem quan acaba 
sent al final, però hi havia això que és extraordinari . Si traiem això, continuava sent 
gran, però ja respon més a la davallada que s’ha produït en els municipis en general, 
per tant, acotem una mica les coses. 
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Miri, vostè em demana que ens plantegem el nostre sentit de vot i jo li dic que en 
aquests moments no ens el podem plantejar, però si que el repto a una cosa , li 
ofereixo una cosa que en l’execució d’aquest pressupost puguem tenir una relació de 
fer un seguiment conjunt amb vostè, en l’elaboració del següent puguem tenir una 
participació amb vostès en la redacció i si això es dóna, jo no descarto que el proper 
pressupost puguem votar-lo favorablement o si més no abstenir-nos, però també li 
poso a vostè, que són vostès qui governen, el repte de fer aquest primer pas. Sembla 
que avui hem pogut discutir d’un tema que no és senzill d’unes formes correctes tots. 
Jo també els agraeixo a vostès les formes en les respostes, igual que vostès m’han fet a 
mi. I jo en tot cas, l’emplaço a que iniciem amb aquest tema que en la situació de crisi 
podem estar d’acord i podem donar suport a algunes de les coses que vostès facin, què 
ens tinguin al corrent,  que ens puguem veure i que puguem revisar aquestes coses  i 
que  puguem canviar alguns aspectes d’aquest tema, en d’altres potser serà més difícil 
però en aquest  potser serà més senzill. Jo l’emplaço a això. Avui malauradament, no 
podem canviar el nostre sentit de vot. Em sap greu, perquè hi ha coses que crec que 
són interessants, però n’hi ha d’altres que no i, per tant,ho lamento. Moltes gràcies. 
 
Sr. Font.Sr. Font.Sr. Font.Sr. Font.---- Jo hauré de marxar Sr. Ros perquè haig d’anar a treballar. Però abans de 
marxar voldria dir una cosa perquè, per desgràcia, els plens aquí s’eternitzen a vegades  
i jo per motius de treball, com la gran majoria de gent coneix, haig de marxar. Jo vaig 
fer una instància fa poques setmanes pel tema de l’AVE. A mi no m’ho podrà respondre 
, Sr. Ros, però sí que li demanaria que en tema de precs i preguntes respongués com 
està tot aquest tema perquè s’estan produint molt abocaments de terres i a prop de 
casa els meus pares se n’estan produint diversos. El Sr. Fortí ja n’ha tingut 
coneixement, la setmana passada ja li vaig comentar a Santa Agnès, aquesta setmana li 
he enviat un mail i m’agradaria que aquests temes tal com deia el meu company ara 
amb el tema del pressupost, es parlessin  i s’analitzessin conjuntament i si hem d’anar 
als llocs hi anem perquè puguem tenir alguna cosa desagradable amb tot això i amb el 
tema de l’AVE al Sr. Fortí el mes de desembre ja el vaig emplaçar i estic esperant 
resposta. Gràcies i que vagi bé. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Font. Lamento que hagi de marxar, contestarem en el torn de 
precs i preguntes a la pregunta que ha deixat formulada.  
 
El Sr. Jordi Font s’absenta en aquest punt per motius laborals, quan  són les 22 hores i 
35 minuts.  
 
Jo per acabar el debat del pressupost, voldria en primer lloc agrair el to que heu tingut 
tots els portaveus dels grups municipals. Crec que en una situació difícil i complicada a 
nivell econòmic com la que estem patint a nivell mundial, ha estat molt intel·ligent per 
part de tots adoptar aquesta actitud i no entrar en debats estèrils i demagògies 
innecessàries i això ens ha permès tenir un debat constructiu i coneixedor a fons de la 
dinàmica d’aquest pressupost. També vull felicitar al regidor d’hisenda i a la 
interventora que també ens acompanya pel gran esforç que han fet  per poder ajustar 
aquest pressupost difícil i complicat i vull agrair a tots els companys regidors de l’Equip 
de Govern i els caps d’Àrea de les diferents regidories que han hagut de fer un esforç 
molt gran per poder ajustar aquest pressupost renunciant a reptes, a projectes, a 
demandes que tots volem tirar endavant, que tots volem fer i que a tots ens agradaria 
poder donar com a servei als ciutadans i que amb la situació de davallada d’ingressos 
era molt i molt complicat poder donar total compliment. Agraeixo molt aquests esforç 
perquè tots ens hem hagut d’ajustar, tots hem hagut de fer un esforç molt i molt gran. 
Jo volia destacar que aquest és un pressupost molt rigorós de contenció i austeritat, és 
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un pressupost que s’ha realitzat partida per partida al cèntim d’euro i això ens ha 
comportat el retard en l’aprovació, ens hagués agradat molt tenir-lo a finals d’any 
perquè els primers que ho patim som nosaltres, tot i prorrogar el pressupost de l’any 
anterior i no tenir cap problema en l’execució de les despeses corrents del pressupost 
ordinari. Sí que impedeix iniciar el pressupost d’inversions, cosa que ens hagués 
agradat perquè algunes d’elles ja s’haguessin pogut iniciar i això ens ha retardat 
aquests tres mesos que són tres mesos i mig i que realment els principals perjudicats 
som nosaltres l’Equip de Govern. Però, això ens ha permès aquest ajust al cèntim 
d’euro,  jo diria que aquest és un pressupost que marca un punt baix, que difícilment 
es podrà ajustar més en la despesa. A partir d’aquí l’esforç que cal fer, a part de l’estalvi 
i la contenció és el de la recerca de nous ingressos, la recerca de noves oportunitats 
que en el nostre territori, en la nostra ubicació estan passant per aquí i que ens permet 
afrontar el futur amb optimisme i que crec que l’any que ve, si més no, no seran grans 
solucions, però serà un pressupost que podrà anar una miqueta més lluny del que hem 
tingut fins ara. Jo vull destacar algunes coses d’aquest pressupost i una d’elles és que 
aquest pressupost se sustenta en una tercera part amb els IBI’s i això ha significat 
demanar un esforç en un moment complicat per tothom perquè era la única manera 
de poder suportar aquest pressupost i ho hem fet al nivell mínim que hem pogut 
aconseguir. Volia destacar que l’increment sobre els ciutadans és de dos cents mil 
euros en valor absolut i en canvi el decrement que suporta l’Ajuntament és de  
500.000 € en ajuts i estalvis. És a dir, crec que aquí hi ha un esforç molt gran per part 
de tots i hem de ser tots molt rigorosos amb aquesta situació econòmica en la qual ens 
trobem per poder tirar la nau endavant. El nostre pressupost és un pressupost baix per 
un municipi de les nostre dimensions en quant a nombre d’habitants  i ja no diguem 
en quant a extensió territorial i dispersió en què evidentment és molt diferent a 
municipis del mateix nombre d’habitants. El nostre pressupost està per sota dels 10 
milions d’euros el municipi, quan municipis de dimensions  similars estan en 12 milions 
d’euros i, evidentment, tenen més llargada de recorregut per poder afrontar les 
despeses de serveis que es vol donar als ciutadans i que evidentment tenim l’obligació 
de donar. Val a dir també, que aquest  esforç que s’ha demanat amb l’impost de Béns i 
Immobles s’ha pogut fer perquè la nostra base cadastral s’ha pogut fer des de l’any 95, 
és a dir; és molt antiga i els valors dels immobles són molt baixos. El tipus de gravamen 
impositiu també està a la banda baixa i la càrrega impositiva sobre els immobles que 
estan suportant els ciutadans és de les més baixes del municipi, com es va poder veure 
quan vam aprovar l’ordenança fiscal.  
 
També vull destacar, i no s’ha comentat, que en aquest esforç ens hi impliquem tots i 
els primers són els regidors, s’han congelat les retribucions salarials als càrrecs electes i 
als òrgans de govern, de tal manera que hi ha un ajust que és petit, evidentment, però 
que exemplifica la situació perquè tots estiguem en aquesta situació d’ajustar-se el 
cinturó. Vull fer uns quants comentaris de preguntes que ha deixat el Sr.Carles 
Fernández com el del cas de l’escola bressol de La Torreta que no hi és en aquest 
pressupost, però com ha dit el regidor d’hisenda és una inversió plurianual. Un 
pressupost és un instrument viu i si l’escola bressol de La Torreta revés la subvenció que 
ha estat sol·licitada, automàticament es podria habilitar una partida en el pressupost 
d’inversions per portar-ho a terme, però també l’escola bressol de La Torreta està 
condicionada a l’inici de les obres del CEIP de La Torreta que encara no ha estat 
assumit pel govern de la Generalitat de Catalunya, demà tenim una reunió, a la 
Delegació precisament sobre aquest tema i està condicionada a l’enderroc de l’edifici 
que actualment està al carrer Canàries. Per tant, és una inversió que evidentment ha 
estat present, ha estat redactat l’avantprojecte, amb aquests estudis previs ha estat 
sol·licitada la subvenció, en temps i forma, a la Generalitat i esperem que es 
concedeixi. En el moment en què tinguem aquesta subvenció analitzarem el temps. Hi 
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ha 2 anys per executar aquesta obra, és una obra petita que es pot executar en un 
termini relativament curt de temps i que és important que estigui en el pressupost de 
l’any vinent, de l’any 2010.  
 
També volia fer una comentari sobre algunes de les inversions que tenim aquí en 
l’annex. És un pressupost ambiciós en quant a inversions, un pressupost de 7.500.000 
€ són molts diners. Arrosseguem inversions que havíem tingut l’any passat  i que 
malauradament, no s’han pogut dur a terme per la situació econòmica que patim, 
però que com a objectiu polític continuem mantenint i que , per tant, apareixen en 
aquest pressupost i si no s’executen continuaran apareixent i vull posar alguns 
exemples: el cas del carrer Major suporta un 20% de contribucions especials i té altres 
fons de finançament com el PUOSC , el Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya, i l’ajut 
d’un préstec. Es tracta d’un carrer cèntric, d’un carrer antic del municipi de la part més 
emblemàtica i que entenc que és obligat la seva reurbanització. Aquest carrer ja ha 
estat urbanitzat diverses vegades, no és un carrer que s’urbanitzi de nou i és un carrer 
que té problemes de soterrament de serveis, té problemes de mobilitat, d’accessibilitat, 
voreres que no són transitables per vianants ni per persones amb problemes de 
mobilitat. Per tant, és un deute històric endreçar aquest centre del poble i deixar-lo en 
condicions com imatge que hem de donar del municipi.  
 
El concepte de les contribucions especials en la llei d’hisendes locals està regulat per un 
increment o una millora de l’entorn dels immobles que donen davant d’aquests carrers 
i, evidentment, això serà així, en part per això es poden imputar aquestes 
contribucions especials, però no al 100% perquè aquest carrer ja estava urbanitzat i el 
mateix no passa pel carrer Hermenegild Carrera, on s’imputen contribucions especials 
perquè és un carrer de nova obertura, és un carrer que no existeix i que en canvi, va 
vinculat a la Unitat d’Actuació núm. 9 i si el privat que ha de desenvolupar aquesta 
unitat d’actuació que no surt en aquest pressupost perquè és una inversió privada 
d’una junta de compensació. Sí que ens tocarà fer la part del semivial que correspon al 
veïns d’Hermenegild Carrera i es faria per contribucions especials com es pot veure en 
aquesta xifra d’aquí. També destacar el que s’ha comentat abans que del carrer Sant 
Sadurní, el tram que es finança aquí és el tram de sota el camp de futbol, el tram de la 
UA-9  no està contemplat en aquest pressupost perquè correspondria als privats, tot i 
que mig carrer no està dintre de la Unitat d’Actuació número 9, evidentment exigirem 
als privats que avancin la inversió, no els deixarem fer mig carrer fins a l’eix 
longitudinal, sinó que els farem fer el carrer sencer a compte del Pla Parcial de la part 
de sota que assumiria la resta quan es desenvolupi que pot ser d’aquí a uns quans 
anys, però deixaríem els carrers en condicions i no com ha passat amb altres parts del 
municipi.  
 
També destacar que les dos unitats d’actuació que ja sortien en el pressupost de l’any 
passat que han de suportar per quotes urbanístiques el 100% dels veïns com són la 
urbanització de Can Gurri i la de Sant Jordi. S’ha avançat molt respecte a la situació de 
l’any passat en el sentit que el barri Sant Jordi té ja un projecte d’urbanització redactat 
que s’ha entregat ja a l’Ajuntament que no s’ha dut a aprovació a cap Junta de Govern 
perquè el cost és molt alt i, evidentment, en una situació econòmica com l’actual en 
aquest moment l’equip redactor està estudiant i analitzant possibles estalvis que no és 
fàcil perquè són uns carrers amb fort pendent i amb zones de roca que caldrà perforar  
i sobretot per instal·lar-hi les xarxes separatives de clavegueram. Aquesta situació de 
Sant Jordi ja l’hem explicada als veïns en l’exposició del projecte que ja coneixen que 
en cap cas els obligarem a executar un projecte que no poden afrontar i en tot cas 
buscarem solucions, buscarem el millor moment, buscarem formes d’ajornament de 
fraccionament o formes de finançament pels privats que pugui facilitar que es doni 
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solució a aquest barri, on fa molt anys es va obrir carrers, es van disposar serveis en 
situacions una mica precàries i que no disposa de les condicions d’urbanització 
adequades; els carrers són de terra i els serveis aeris. El mateix passa en el sector de Can 
Gurri que és més complicat, s’ha treballat en 3 línies perquè desenvolupar directament 
la unitat d’actuació gairebé és impossible, es donen casuístiques diferents i cal seguir 
treballant per trobar la millor solució, intentarem que es puguin dur a terme aquestes 
inversions, sinó aquest any, l’any que ve, però sempre amb diàleg amb els veïns i  
entenen que els veïns han d’assumir-ho. Hi ha també al carrer Nogueres, el tram del 
SPR-3 de Santa Agnès, que està finançat pels veïns que estan davant i que via un 
conveni està a punt de poder-se executar i el mateix ens passa amb el col·lector SPR-3, 
hem detectat aquí l’error abans. Aquest conveni existeix, una part l’afronta 
l’Ajuntament amb un préstec i la resta és un conveni també amb 3 implicats més que 
afronten el cost d’aquest canal d’aigües pluvials que cal executar al sud del SPR-3 i 
entrant al casc urbà de l’Avinguda Gaudí de Santa Agnès. L’obertura del carrer Reixac- 
Àngel Guimerà és una zona de sòl urbà no consolidat que correspondria als veïns 
definir una Unitat d’actuació i implementar aquesta part del Pla General que ha quedat 
sense executar. També hi ha aquí 2 inversions que estan suportades en quotes, en el 
cas de la urbanització Sant Carles, aquí va fer un esment a part, la Urbanització Sant 
Carles  és una urbanització que està en quatre municipis, Argentona hi té l’accés, 
Dosrius hi té 3 o 4 parcel·les, a Llinars hi ha un 30% de la urbanització i un 60% i 
escaig està a la Roca. Hi ha un preacord entre els 2 ajuntaments perquè es doni una 
solució unitària conjunta. Tenim una subvenció de la Diputació per la redacció del 
projecte que es durà a terme durant aquest any i cal distribuir i repartir aquest projecte 
en fases perquè sigui possible dur-lo a terme. Estarem també a temps de la llei 
d’urbanitzacions que s’aprovi aquest any perquè el cost que repercuteix en aquesta 
urbanització és molt alt i caldria trobar aquestes ajudes perquè els veïns ho puguin 
suportar i entenem que tampoc és el moment de tirar-ho endavant, però si que hem 
desgranat a part la part dels col·lector perquè a Sant Carles se li ha de donar solució a 
les 3 vessants que té i perquè ha arribat una petita subvenció de 41.000€. La resta del 
cost d’aquesta part s’hauria de suportar per contribucions, cosa que hem de definir 
amb un projecte unitari, però en fases distribuïdes, una de les primeres seria la del 
clavegueram i la sortida dels col·lectors i a la Pineda ens passa el mateix, tenim una 
ajuda del Consorci del Besós de 107.000€, la resta l’haurien de finançar els veïns per 
contribucions. És un projecte que també tenim redactat i que haurem d’analitzar en 
quines condicions es pot dur a terme. Finalment, comentar que quan parlem de la 
venda de la parcel·la de l’antiga Escola Bressol, Sol Solet, en aquest cas hem dissenyat 
una operació d’habitatge social en la modalitat de concertat català. El concertat català 
és un Decret de la Generalitat de Catalunya que no s’aprova fins el 31 de juliol. En el 
moment que s’aprova aquest decret hem començat a analitzar els preus i les 
possibilitats d’aquest solar, on hi caben uns 12 habitatges, amb aquesta modalitat de 
concertat català. Diverses empreses que han mostrat el seu interès en dur això que, 
evidentment, hauria de sortir a subhasta i hauria de ser adjudicat al millor postor, per 
tant, buscaríem en aquest solar una forma de finançament vinculat a una forma 
d’habitatge social. Bé, crec que amb això hem acabat de definir la complexitat 
d’aquest document, el rigor amb el qual ha calgut treballar-lo i tenir en compte 
l’oferiment del grup de l’oposició, del PSC de La Roca, de fer un seguiment conjunt 
perquè l’execució d’aquest pressupost tampoc serà fàcil. Evidentment, comptem amb 
vosaltres perquè entre tots puguem fer-lo possible i puguem fer, precisament, que es 
doni els màxims serveis als ciutadans amb aquest ajut de recursos que ens obliga la 
situació econòmica. 
 
Lamento que no puguin votar-lo a favor, lamento que no canviïn el sentit del vot 
encara que fos cap a l’abstenció perquè, realment, el document ha estat molt ajustat, 
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ha estat molt treballat i mereixeria un suport molt més ampli, no només el de l’Equip 
de Govern. Si analitzen un dels documents que ha trobat a faltar que és el de l’estat 
d’execució que se’ls hi ha lliurat amb el que se’ls hi ha lliurat avui, veuran que no hi ha 
grans diferències i que la situació que vam detectar l’any passat  és la que els hi vam 
donar amb la documentació facilitada de la regidoria d’hisenda i des d’intervenció 
perquè aquest pressupost que es porta avui a aprovació sigui el més realista possible i 
els més possibilista possible perquè es dugui a terme, especialment l’ordinari, i la part 
d’extraordinari d’inversions que realment sigui possible en un moment delicat i sense 
perjudicar als nostre ciutadans.  
 
Passem a votació? 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
Grup Municipal d’ERC i 5 vots negatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal 
del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
 
“ATÈS ATÈS ATÈS ATÈS que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Text Refós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès conté la previsió de l’estat d’Ingressos i de Despeses 
de l’exercici 2009 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article 
168.1 del Text Refós de la Llei 39/88, que estableix el contingut dels Pressupostos dels 
ens locals. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que l’expedient inclou una millorada redacció de les Bases d’Execució del 
Pressupost, que han d’acompanyar el Pressupost General, de conformitat amb l’article 
165.1 del Text Refós de la Llei 39/88, essent el seu contingut l’establert al Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/88 en matèria de Pressupostos. 
 
ATÈSATÈSATÈSATÈS que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del Pressupost, 
segons allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
VISTVISTVISTVIST l’Informe d’ Intervenció donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 del 
Text Refós de la Llei 39/88. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
    
PRIMER.PRIMER.PRIMER.PRIMER.----    Aprovar inicialment el Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2009 amb els següents estats d’ingressos i despeses: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

ESTAT DE DESPESES ESTAT DE DESPESES ESTAT DE DESPESES ESTAT DE DESPESES     
    

Capítols Descripció Import
I DESPESES DE PERSONAL 3.359.081,83
II DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 4.583.823,24
III DESPESES FINANCERES 254.871,92
IV TRANSFERENCIES CORRENTS 586.540,91

Total Despesa de Corrent 8.784.317,90
VI INVERSIONS REALS 7.438.379,31
VIII ACTIUS FINANCERS 20.000,00
IX PASSIUS FINANCERS 1.194.194,39

Total Despesa de Capital 8.652.573,70
TOTAL DESPESES 17.436.891,60     

    
    
ESTAT D’INGRESSOSESTAT D’INGRESSOSESTAT D’INGRESSOSESTAT D’INGRESSOS    
    
    

Capítols Descripció Import
I IMPOSTOS DIRECTES 5.055.226,29
II IMPOSTOS INDIRECTES 650.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 5.262.199,75

Taxes i altres ingressos corrents 1.535.251,00
IV TRANSFERENCIES CORRENTS 2.490.035,00
IV INGRESSOS PATRIMONIALS 266.000,00

Total Ingressos de Corrent 9.996.512,29
VI ALIENACIO D'INVERSIONS REALS 1.250.030,67
III QUOTES I CONTRIBUCIONS ESPECIALS 3.726.948,75
VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1.443.399,89
VIII PASSIUS FINANCERS 20.000,00
IX PASSIUS FINANCERS 1.000.000,00

Total Ingressos de Capital 7.440.379,31
TOTAL INGRESSOS 17.436.891,60     

 
 
SEGON.-    Aprovar les Bases d’Execució que acompanyen el Pressupost, segons la 
redacció donada. 
    
    
    
TERCER.- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament, comprensiva de tots els llocs 
de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i publicar-la al BOP i al DOGC 
segons el quadre següents: 
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PLACES PLACES PLACES PLACES 
NúmeroNúmeroNúmeroNúmero JornadaJornadaJornadaJornada GrupGrupGrupGrup Compl Destí Compl Destí Compl Destí Compl Destí 

OcupadaOcupadaOcupadaOcupada VacantVacantVacantVacant

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERAPERSONAL FUNCIONARI DE CARRERAPERSONAL FUNCIONARI DE CARRERAPERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

Habilitació de Caràcter NacionalHabilitació de Caràcter NacionalHabilitació de Caràcter NacionalHabilitació de Caràcter Nacional
Secretari/a 1 Completa A1 24-28 1
Interventor/a 1 Completa A1 24-28 1
Escala d'Administració general.Escala d'Administració general.Escala d'Administració general.Escala d'Administració general.
Subescala tècnicaSubescala tècnicaSubescala tècnicaSubescala tècnica
Tècnic/a  d'Administració General 2 Completa A1 24-28 2
Tècnic/a d'Administració económica 1 Completa A1 24-28 1
Subescala AdministrativaSubescala AdministrativaSubescala AdministrativaSubescala Administrativa
Administratiu/va 8 Completa C1 18-22 7 1
Subescala AuxiliarSubescala AuxiliarSubescala AuxiliarSubescala Auxiliar
Auxiliar 10 Completa C2 14-18 7 3
Escala d'Administració EspecialEscala d'Administració EspecialEscala d'Administració EspecialEscala d'Administració Especial
Subescala tècnicaSubescala tècnicaSubescala tècnicaSubescala tècnica
Tècnica SuperiorTècnica SuperiorTècnica SuperiorTècnica Superior
Arquitecte/a 1 Completa A1 24-28 1
Enginyer/a  t 1 Completa A1 24-28 1
Tècnic/a  de Seveis 1 Completa A1 24-28 1
Tècnic/a Diciplina Urbanística 1 Completa A1 24-28 1
Tècnica DiplomadaTècnica DiplomadaTècnica DiplomadaTècnica Diplomada
Arquitecte/a tècnic 1 Completa A2 22-26 1
Enginyer/a  tècnic 1 Completa A2 22-26 1
Tècnica AuxiliarTècnica AuxiliarTècnica AuxiliarTècnica Auxiliar
Tècnic/a  Auxiliar Cartografia 1 Completa C1 18-22 1
Subescala Serveis especialsSubescala Serveis especialsSubescala Serveis especialsSubescala Serveis especials
Places comeses especialsPlaces comeses especialsPlaces comeses especialsPlaces comeses especials
Tècnic/a Superior serveis personals 1 Completa A1 24-28 1
Policia LocalPolicia LocalPolicia LocalPolicia Local
Inspector/a 1 Completa A2 22-26 1
Sergent/a 1 Completa C1 18-22 1
Caporal 3 Completa C2 14-18 1 2
Agent 17 Completa C2 14-18 15 2

PERSONAL LABORALPERSONAL LABORALPERSONAL LABORALPERSONAL LABORAL

Tècnic/a Arxiu 1 Completa A1 24-28 1
Tècnic/a  Gestió Informàtica 1 Completa A2 22-26 1
Treballador/a Social 2 Completa A2 22-26 2
Insertor/a Laboral 1 Completa A2 22-26 1
Educador/a Social 2 Completa A2 22-26 2
Tècnic/a Cultura                                                     1 Completa A2 22-26 1
Bibliotecàri/a 1 Completa A2 22-26 1
Tècnic/a  Mig Serveis Personals 1 Completa A2 22-26 1
Tècnic/a Esports 2 Completa C1 18-22 1 1
Auxiliar Biblioteca 3 Completa C1 18-22 3
Tècnic/a Esp. Cultura 1 Completa C1 18-22 1
Tècnic/a  Aux. d'Equipament 1 Completa C2 14-18 1
Tècnic/a  Unitat de Serveis 1 Completa C2 14-18 1
Paleta 1 Completa C2 14-18 1
Jardiner/a 1 Completa C2 14-18 1
Conserge Escoles 3 Completa E 10-14 1 2*
Conserge Polisportiu 1 Completa E 10-14 1
Servei de neteja 1 Completa E 10-14 1
Peó 3 Completa E 10-14 2 1
Repartidor/a Celador 1 Completa E 10-14 1

PERSONAL EVENTUALPERSONAL EVENTUALPERSONAL EVENTUALPERSONAL EVENTUAL

Assesor/a de Planificació Teritorial 1 Parcial A1 26 1
Assesor/a de l'àrea de Servei I Atenció a les persones 1 Parcial A2 24 1
Assesor/a d'Alcaldia 1 Parcial A2                                                                                                                                                                                                                                                             24 1

*1 Plaça amb contracte indefinit no fix

Situació AdministrativaSituació AdministrativaSituació AdministrativaSituació Administrativa

    
    
QUART.- Aprovar la relació de llocs de treball, que figura a l’expedient administratiu i 
publicar-la al BOP i al DOGC.    
 
CINQUÈ.-    Publicar el present acord al BOP i a www.laroca.org per al tràmit 
d’informació pública durant el termini de 15 dies hàbils d’acord amb allò que disposa 
l’article 169 del Text Refós de la Llei 39/88, entenent-se el Pressupost de l’Ajuntament 
per a l’exercici 2009 definitivament aprovat en el supòsit de no produir-se 
reclamacions en el termini esmentat pels interessats. 
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SISÈ.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de Catalunya 
a través del Departament de Governació i Administracions Públiques” 
 
B.5. Moció en suport del manifest per la defensa dels grups de cultura popular i B.5. Moció en suport del manifest per la defensa dels grups de cultura popular i B.5. Moció en suport del manifest per la defensa dels grups de cultura popular i B.5. Moció en suport del manifest per la defensa dels grups de cultura popular i 
tradicional catalana amb ús de materials pirotècnics.tradicional catalana amb ús de materials pirotècnics.tradicional catalana amb ús de materials pirotècnics.tradicional catalana amb ús de materials pirotècnics.    
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- El cinquè punt de l’ordre del dia tracta de la moció en suport del manifest 
per la defensa dels grups de cultura popular i tradicional catalana amb ús de materials 
pirotècnics. Té la paraula el regidor de cultura, en nom de l’Equip de Govern. 
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.----  Gràcies, bé portem al Ple una moció conjunta dels 3 partits polítics en 
representació a l’Ajuntament . És una proposta que ens ha fet arribar la colla de diables 
de La Roca i és sobre el tema de la nova normativa del Parlament  Europeu amb els 
tema de materials de pirotècnia. Passo a llegir:  
 
“Els grups de Cultura Popular i Tradicional relacionats amb l’us del foc i materials 
pirotècnics, estan promovent accions de suport al següent manifest: 
 
“L’aprovació de la nova Directiva 2007/23/CE del parlament Europeu, per tal de regular 
el mercat dels materials pirotècnics de la comunitat europea, ha comportat per part del 
Govern Espanyol la transposició de la Directiva mitjançant l’Ordre PRE/174/2007 amb 
importants limitacions per a l’ús dels artificis pirotècnics, sense realitzar distinció entre 
ús privat i ús per elements festius de cultura popular i tradicionals. Aquest fet comporta 
l’impediment de la participació d’aquests elements en les processons, seguicis festius i 
qualsevol acte per part de Balls de Diables, Bèsties de foc, Salt de Plens, etc. 
 
Els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de cultura 
popular i tradicional des del segle XIV i formen part indiscutible del patrimoni 
immaterials de la cultura Catalana. Avui és mante viva la tradició a Catalunya amb 
milers actes de foc anuals, per part de  centenars de grups de Diables, besties de foc i 
colles infantils. Amb la vigència de la Transposició de la Directiva Europea, suposarà la 
desaparició de tots els grups de cultura popular i tradicional amb foc i una tradició amb 
més de 800 anys d’història. 
 
Per tot això, demanem: 
 
Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol com a òrgans 
competents, estableixin el caràcter singular dels elements festius  de cultura popular i 
tradicionals catalans, mitjançant una regulació especifica en l’ús dels materials 
pirotècnics, que garanteixin el correcte desenvolupament de les diferents 
representacions festives dels grups de foc i de les corresponents colles infantils.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 

ACORDS 
 
1 Donar suport i adherir-se al manifest, sol·licitant al govern de la Generalitat de 
Catalunya i al Govern Espanyol com a òrgans competents, estableixin el caràcter 
singular dels elements festius  de cultura popular i tradicionals catalans, mitjançant una 
regulació especifica en l’ús dels materials pirotècnics, que garanteixin el correcte 
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desenvolupament de les diferents representacions festives dels grups de foc i de les 
corresponents colles infantils.” 
 
2 Trametre aquest acord, per tal que en tinguin coneixement a les següents 
institucions i entitats: 
 
Presidència de la Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
Delegació del govern a Catalunya 
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya ”   
 
Això és el que portem a acord. Aquí al poble tenim els trabucaires que es veurien 
afectats. Entenem que no és només perquè ho tinguem aquí, al poble, sinó perquè és 
una part molt important de la nostra cultura i, evidentment, el ple suport, no vam tenir 
cap problema a l’hora de parlar-ne, n’estàvem tots d’acord i, bé el que proposem són 
aquests acords i gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr, Albert Gil. Algun comentari Sr. Manel Álvarez? Algun 
comentari Sr. Estapé? Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- En tot cas, donar suport absolut, com ja s’ha fet des de fa molts anys, 
des de la creació de la colla de diables aquí, a la Roca, i intentar que aquesta moció, 
que aprovem avui, ajudi a què la reglamentació que s’ha de fer des d’aquí, tant des de 
l’Estat Espanyol com la que es pugui fer des de la Generalitat facilitin el manteniment 
d’aquestes tradicions fortament arrelades. La tradició del Diables és una tradició molt 
arrelada a Catalunya i la dels trabucaires té menys antiguitat, però de totes formes val 
la pena lluitar perquè les nostre tradicions i les nostres arrels es mantinguin. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde....---- Gràcies Sr. Carles Fernández. Algun comentari més per part d’algun 
portaveu?  
Passem a votació? 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta aprovat per 
unanimitat, amb el text anteriorment transcrit. 
 
Essent les 23:01 hores s’absenten de la sessió els regidors Srs. Gil i Fernández, 
reincorporant-se a les 23:04 hores. 
 
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de 
personal. 
 
Sr.Sr.Sr.Sr. Alcalde. Alcalde. Alcalde. Alcalde.---- Amb aquesta moció hem arribat al final del bloc de propostes i mocions 
resolutòries i hi ha alguna moció de control de la gestió municipal presentada pel grup 
del PSC de la Roca. Ah, no perdó, perdó, després sí, m’he avançat. Tenim en primer 
lloc donar compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de personal.  
 
Hi ha una única resolució que tracta de la contractació del Sr. Adrián Fernández Pérez 
com a Tècnic Bibliotecari del grup A2 en règim de personal laboral interí a jornada 
completa. Es tracta d’una substitució d’una baixa de maternitat. 
Algun comentari?  
 
Sense que es produeixi cap intervenció es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
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C.2 Resolucions d’alcaldiaC.2 Resolucions d’alcaldiaC.2 Resolucions d’alcaldiaC.2 Resolucions d’alcaldia    
 
A continuació tenim l’apartat de Resolucions d’Alcaldia. No sé si tenen alguna per 
comentar?  
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Si. Intentarem ser ràpids. Al Sr. Fortí, preguntar-li que ens hem trobat amb 
moltíssimes al·legacions a multes. S’estan posant moltes multes darrerament. Avui hem 
estat revisant els expedients, algunes multes s’han tret, altres no i ens agradaria saber 
quin és el criteri perquè hem trobat algunes al·legacions que es treuen perquè el policia 
o el caporal o el sergent diuen que està justificat que es treguin, però hem trobat 
alguna multa en la que el caporal es reafirma en els fets i també s’estimen. 
Quin criteri polític s’està seguint, Sr. Fortí? 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Pot concretar de quina resolució es tracta? 
 
Sr. Estapé.- No la tinc ara aquí i no ho sé de memòria, però en tot cas jo volia saber el 
criteri polític, si aquest criteri polític és sempre respecte a la opinió a nivell tècnic o no, 
o, en tot cas, hi ha, com a mínim una multa que no. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- A veure, jo entenc que això formaria part del torn de precs i preguntes. 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Una de les multes afectades, no li sé dir el nom perquè n’hi ha quaranta o 
cinquanta aquí i no recordo exactament el número i tampoc estan els noms, però en 
tot cas, una d’elles s’ha estimat, tot i que l’informe de la policia municipal es reafirma 
en els fets. No estan els noms aquí. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Alcalde.Alcalde.Alcalde.Alcalde.---- No sap el nom de la resolució? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- No, però li podré passar. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Bé, doncs, en tot cas, ens la passa i la buscaríem. 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- En tot cas, jo vull saber el criteri polític. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Això és una pregunta que correspon al torn de precs i preguntes, no d’una 
resolució. Aquí estem analitzant resolucions. Queda apuntada la pregunta, la 
contestem després i ara anem a les resolucions que és l’apartat en el que estem i 
concretem quines volen consultar.  
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Les multes també estan en l’apartat de resolucions.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Si, però no d’aquesta forma genèrica. La contestarem, és una pregunta. 
    
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Hi ha dues resolucions per un import d’uns deu mil euros per a comprar 
diferents balises i bandes reductores... 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Número de resolució? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Resolució d’Alcaldia 141 és una d’elles i l’altra és la 83. M’agradaria saber si 
aquesta important despesa en aquest material, balises i bandes reductores, correspon a 
algun pla de mobilitat o a algun criteri de mobilitat que des de la seva regidoria 
s’estigui imposant. Quins són aquests criteris? Per què si que ens han arribat alguns 
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comentaris que hi ha una sensació, que hi ha una inundació de balises però sense 
coherència des del punt de vista de mobilitat. 
També volia preguntar, en relació amb la Resolució d’Alcaldia 210 que hi ha un 
contenciós contra l’Ajuntament, ens agradaria saber quin és el motiu d’aquest 
contenciós. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.----    Alguna més? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- No. Si no trobo la Resolució d’Alcaldia corresponent a la multa, no. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Bé. Mentrestant, li contesta a les dues primeres el Regidor de Seguretat 
Ciutadana el Sr. Jordi Fortí. 
 
Sr. Fortí.Sr. Fortí.Sr. Fortí.Sr. Fortí.---- Gràcies Sr. Alcalde.  
Respecte a la número 83 que es refereix a bandes, és semblant a la número 141 que 
són balises i és a partir de motius tècnics de cara a resoldre problemes de seguretat en 
diferents vies, siguin carrers, avingudes o sigui el que sigui dins del vial públic. De fet, 
es pot justificar per a qualsevol necessitat que hi hagi a la via pública a l’hora de 
preservar al màxim al vianant i donar el màxim de seguretat, sempre per motius 
tècnics. Igual que, si vol, li responc també a les al.legacions de les multes. 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Vol dir, Sr. Fortí, que hi ha uns informes tècnics que recomanen la 
instal.lació d’aquestes balises en cadascun dels llocs en els que s’han instal·lat? 
    
Sr. Fortí.Sr. Fortí.Sr. Fortí.Sr. Fortí.---- Les persones que són tècnics i que porten aquest tema, són els primers que 
recomanen la necessitat de col·locar balises o bandes on són necessàries després 
d’haver fet un estudi, per suposat. 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Podrem consultar aquest estudi?  
 
Sr. Fortí.Sr. Fortí.Sr. Fortí.Sr. Fortí.---- Es poden consultar. Part d’ells estan efectuats, n’hi ha d’altres que són vistos 
in situ i, fins i tot, amb col·laboració amb altres cossos o forces de seguretat policial 
com ara Mossos d’Esquadra en segons quins aspectes i n’hi ha d’altres que no queda 
constància per escrit en la documentació, com a tal, però si que veiem que són 
actuacions necessàries de cara a assegurar el màxim la seguretat dins de la via pública.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Bé, en tot cas, jo abans de contestar-li sobre la resolució 210, li ampliaria la 
informació que li ha donat el Regidor de Seguretat Ciutadana. No sempre s’ha de 
disposar d’un estudi ni d’un informe, sinó que hi ha moments en què les persones 
responsables sobre la via pública, en aquest cas els caps de la policia municipal, tenen 
les seves recomanacions i tenen els seus punts detectats on és necessari col·locar 
aquestes bandes o bé aquestes balises. 
 
És recomanable i molt adequat, disposar d’estoc d’aquest material per quan és 
necessària alguna intervenció d’aquest tipus i, moltes vegades, són particulars o 
associacions de veïns que s’adrecen a l’Ajuntament recomanant punts concrets on 
s’estan produint situacions de velocitat inadequada, d’inseguretat, etc., en que cal 
intervenir i, per tant, cal tenir aquest material disposat per col·locar-lo. 
 
Els propis tècnics fan aquestes deteccions sense que això consti en un document 
exprés i fan la recomanació tant al regidor com a mi mateix per tal que ho tinguem en 
compte quan sigui possible la seva instal·lació. 
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La 210 és designar procuradors per a la representació de l’Ajuntament en un 
procediment abreujat. 
 
Crec, perquè no tinc més dades aquí, que es tracta d’un cas que va haver-hi la tardor 
de l’any 2007, va haver-hi una inundació per pluges al taller Tuxans, aquí en el carrer 
Anselm Clavé. El col·lector que s’havia col·locat en el Pla de les Hortes es va demostrar 
insuficient per engolir tota l’aigua que venia del carrer Major i del carrer Pirineus i del 
propi carrer Anselm Clavé i es va produir una inundació en aquesta part inicial del 
carrer Major que queda baixa, tot i que hi ha una reixa receptora de grans dimensions i 
es van produir inundacions en aquest taller. Aquest taller ha presentat una demanda 
per la via de la companyia d’assegurances per reclamar uns danys i perjudicis i, el que 
hem fet nosaltres és, també per via de l’asseguradora que té l’Ajuntament, designar 
procuradors i lletrats perquè defensin adequadament l’Ajuntament i que, en cas 
d’existir alguna responsabilitat, que en aquest moment no està concretada, assumir els 
costos de les indemnitzacions que podria ser que tinguéssim que afrontar.  
Aquesta és la situació d’aquesta resolució. 
Si hi ha alguna altra? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Sí, només un aclariment sobre aquestes dues qüestions. Nosaltres entenem 
que no s’ha de fer un estudi cada vegada que es posa una balisa; això és de sentit 
comú i d’economia i d’eficiència, el que passa és que quan es fa una actuació de 
10.000 euros, que donen per posar moltíssimes balises i moltes bandes reductores, 
creiem que hauria d’haver-hi algun document de criteris globals, perquè no es tracta 
que cada cop que algú vulgui una banda reductora davant de casa li posem, perquè 
dins de sis mesos el que ens dirà és que vol que li traiem perquè li molesta. Aleshores, 
m’agradaria saber si aquests criteris existeixen per escrit perquè entenem que si hi ha 
alguna cosa que necessita el municipi és un pla de mobilitat que defineixi totes 
aquestes qüestions. 
 
Respecte al tema de responsabilitat patrimonial, ens ha sobtat que al pressupost hi 
havia una partida de responsabilitat patrimonial de 27.000 euros, 27.396 euros, no sé 
si està relacionat amb això, però com que era un increment del 127% amb respecte a 
la partida de l’any anterior, doncs ens ha sobtat. No sabem si ens pot aclarir si està 
relacionat amb aquesta reclamació.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- No ha de ser necessàriament amb aquesta reclamació sinó que en tenim 
d’altres que venen de l’època en que governaven vostès i que, evidentment van 
avançant i que arriba un moment que aquests procediments s’han d’afrontar. Per 
exemple, un autocar que va endur-se un cable de llum quan es feien les obres de la 
plaça Mogent, una persona que va relliscar a la piscina i ara, de memòria no en 
recordo més però en tenim diverses, per tant, per un principi de prudència hem 
adoptat aquesta previsió perquè, probablement, alguna ens pertocarà assumir. 
Alguna resolució més? 
 
Bé. Continuem, doncs.  
En l’apartat d’Informes d’Alcaldia li passo la paraula a la Regidora de Medi Ambient, 
Turisme i Salut, en aquest cas per Salut Pública.  
 
Sra. Ametller.Sra. Ametller.Sra. Ametller.Sra. Ametller.---- Bé. Jo volia comentar i explicar que molts veïns de Santa Agnès que 
sembla que ho estaven desitjant, finalment tenim l’autorització per a la instal·lació de la 
farmaciola. Això ha arribat ara, molt recentment i ens hem posat en contacte amb la 
farmacèutica adjudicatària, en aquest cas és una senyora que es diu Carme Sitjà, en 
aquest moment és la farmacèutica titular de Vilalba Sasserra, per tant, forma part no de 
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la nostra Àrea Bàsica sinó d’una Àrea Bàsica limítrof. L’horari que ofereix, i és un dels 
motius, que li ha donat més punts i que jo celebro és un horari molt complert respecte 
al que són habitualment les farmacioles i que és des de les 10 del matí a les 14 hores i 
de les 5 de la tarda a les 8 del vespre cada dia de dilluns a divendres; dissabte no. Sí, 
35 hores setmanals, exactament, per tant, està molt bé i crec que tan aviat com sigui 
possible, ella vindrà a veure el local que encara no ha vist, la setmana vinent 
l’acompanyarem tant el Regidor de Santa Agnès com jo mateixa i es procedirà, doncs, 
a la qüestió de mobiliari i medicaments. Un cop que la inspecció sanitària doni el vist i 
plau, que no té que haver-hi cap problema, ja es tractaria d’una obertura imminent; és 
cosa de setmanes que ja pugui posar-se en marxa. Per tant, crec que és una satisfacció 
tenir-la d’un cop aquí perquè l’hem estat esperant molt i finalment ha arribat.  
Això era el que havíem de comentar.  
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- On es planteja instal·lar la farmaciola finalment? 
 
Sra. AmetllerSra. AmetllerSra. AmetllerSra. Ametller.- Si. En el Centre Cívic.  
No, en el Centre d’Atenció Primària no és possible en aquest moment per diversos 
motius, entre ells, un dels requeriments principals era que tingués accés directe a la via 
pública. A través del Centre d’Assistència Primària, evidentment, el CAT Salut no vol 
obrir l’espai que queda de porta directa al públic i els usuaris havien de passar, 
d’alguna manera, per dintre de la instal.lació i això era un inconvenient, en aquest 
moment, força important. 
 
L’espai que abans era el consultori mèdic seria el que en aquest moment respondria a 
aquestes característiques, és el que varem ofertar, és el que van aprovar i, per tant, 
seria el que en aquests moments es tiraria endavant. Això no vol dir que no es pugui 
replantejar. 
    
Sr. Fortí.Sr. Fortí.Sr. Fortí.Sr. Fortí.---- Si. Un incís al respecte.  
És tant l’espai del consultori mèdic com la sala que hi havia al costat que fan el total de 
27m² . El mínim que demanaven per poder posar la farmaciola eren 20m², per tant, és 
l’espai on hi havia, fins ara, el centre d’atenció i la sala de fora, la sala d’espera. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Bé. Moltes gràcies a la Regidora de Salut Pública i al Regidor Delegat de 
Santa Agnès. 
 
Recordar, també, que demà l’Associació d’Amics de l’Arxiu de la Memòria Popular 
celebra una xerrada al Centre Cultural, crec que és a les vuit del vespre, a càrrec de 
l’historiador del Museu de Granollers el Sr. Joan Garriga. És una xerrada sobre 
l’afectació de la Guerra Civil a la nostra comarca, el Vallès Oriental i a la població de la 
Roca. 
 
Essent les 23:17 hores s’absenta de la sessió el regidor Sr. Parra, reincorporant-se a les 
23:19 hores. 
 
C.4.1. Moció,  que presenta el Grup Municipal del PSC, referent al balanç de la C.4.1. Moció,  que presenta el Grup Municipal del PSC, referent al balanç de la C.4.1. Moció,  que presenta el Grup Municipal del PSC, referent al balanç de la C.4.1. Moció,  que presenta el Grup Municipal del PSC, referent al balanç de la 
gestió municipal de l’exercici 2008.gestió municipal de l’exercici 2008.gestió municipal de l’exercici 2008.gestió municipal de l’exercici 2008.    
 
Passaríem a l’apartat C-4 de mocions de control. En aquest cas n’hi ha una presentada 
per part del PSC de la Roca.  
Sr. Miquel Estapé? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Si. Gràcies Sr. Ros.  
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Hem presentat una moció de control i agafant l’esperit cordial que hi ha hagut en el 
debat previ, ens agradaria poder continuar, si és possible, i també agafant aquesta 
proposta que s’ha fet per part del meu company de fer un seguiment de l’execució del 
pressupost del 2009, jo la voldria estendre al pressupost del 2008 que és el primer 
pressupost que vostès gestionen íntegrament. Vostès han planificat amb molta 
responsabilitat, amb molt de control i jo crec que és un exercici bàsic de cultura 
democràtica, fins i tot, el fet de rendir comptes i explicar a la ciutadania que és el que 
s’ha fet, que és el que no s’ha fet, explicar perquè no s’ha pogut fer i fer balanç, 
bàsicament, de totes aquelles actuacions en la gestió pressupostària però també en 
altres àmbits, la gestió de les diferents activitats de cadascuna de les regidories. Per a 
nosaltres això és una tasca bàsica, aquest Ajuntament ho ha estat fent durant molts 
anys de forma interna, no sabem si ara es continua fent, però el que si que demanem 
és que es faci aquest esforç de fer balanç i s’expliciti tal com abans s’ha estat 
comentant, entre el Regidor d’Hisenda i el Sr. Carles Fernández, la voluntat de fer un 
seguiment dels pressupostos. Comencem pel del 2008 i mirem de ser rigorosos en 
aquelles coses que s’han fet bé i mirar d’aprendre d’aquelles que no s’han fet tan bé se 
solucionin. 
M’agradaria que es posés aquest disc dur.  
Aleshores, sense intenció de fer un balanç exhaustiu si que volem (interrupció per 
temes tècnics). 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Endavant, tenim la presentació en pantalla.  
    
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Molt bé. Nosaltres el que hem fet és extrapolar les dades que ens han 
facilitat del pressupost de 2008, les que estaven previstes i les que s’han executat. 
Entenem com a executades les que al pressupost se’n diu obligacions reconegudes que 
s’entén que ha entrat alguna factura a l’Ajuntament corresponent a aquestes 
actuacions. Això són dades provisionals, ja ens ho ha insistit molt la interventora, ho 
tenim molt clar, per tant, pot haver-hi aquí esmenes però de tota forma, a dia 19 de 
març de 2009, el nivell de precisió d’aquestes dades, encara que pugui haver-hi 
correccions, és molt elevat; ha de ser del 99%, 98 o 97, perquè tenim uns contables, 
tenim una tresorera, tenim una interventora que no comptabilitzen factures que no 
són, en tot cas pot haver-hi algun error d’imputació de partida però les despeses, en la 
totalitat, són. 
 
Si analitzem fredament els números de les despeses de 2008, veiem que la subvenció 
del Departament de Justícia s’ha acomplert estrictament, fins i tot, una mica més del 
previst inicialment. 
 
Veiem que a nivell de multes hi ha hagut un increment molt substancial, un increment 
del 86% respecte a l’any passat i, respecte a altres ingressos, en què es va fer una 
previsió i que són ingressos extraordinaris, de subvencions, d’actuacions una mica 
especials; no els ingressos d’impostos, no hi ha taxes, que aquests són més estables, 
veiem que moltes partides l’executada és zero. Entenem que no s’ha fet una bona 
planificació. 
 
A nivell de subvencions de la Generalitat, altres subvencions és la meitat o a nivell de 
disciplina urbanística que és un tema molt important en un municipi com la Roca per 
que tenim tant terme disponible, tant sòl rústic i és molt fàcil que hi hagi actuacions o 
obres que s’estan fent incorrectament, aleshores si que ens sorprèn que tot i haver-hi 
un tècnic de disciplina urbanística que ens imaginem que ara mateix deu dedicar-se a 
altres coses perquè és una persona que, pel coneixement que tenim és molt eficient, 
doncs el que surt és que no hi ha hagut ingressos al 2008. Em recorda el company 
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Carles Fernández que al 2009 tampoc no s’han pressupostat, en tot cas, jo ara no estic 
debatent el pressupost sinó l’execució. No hi ha hagut ingressos per aquest concepte, 
tot i haver-hi un tècnic de disciplina urbanística. Això vol dir que en aquestes partides 
que hi ha reflectides aquí s’han deixat d’ingressar 1.700.000 euros dels quals estaven 
pressupostats. És una quantitat considerable.  
 
Si passem a la següent transparència de despeses del 2008, algunes partides que ens 
han cridat l’atenció, d’execució, són les següents: 
Aspectes relatius a personal, de gratificacions i productivitat, hi ha hagut un increment 
del 73%, són despeses extraordinàries. Despeses de festes populars, un increment del 
34%, ja hi havia una xifra molt important de 180.000 euros i s’han executat 240.000 
euros. Despeses de representació d’alcaldia hi ha hagut un increment del 64%, que ja 
s’havia incrementat respecte a l’any anterior 40.000 euros, pel 2009 ens diuen que 
quedaran 10.000, és a dir que es reduirà de 41.000 a 10.000, ja veurem si és cert, però 
en tot cas al 2008 hi ha hagut un increment del 64% i despeses especials de 
funcionament que aglutina moltes coses i és una mica calaix de sastre, un increment 
del 41%. 
 
Nosaltres d’aquestes dades fredes, ens agradaria poder fer un exercici conjunt amb 
vostès per tal d’analitzar-les i del que hi ha al darrere i si la deducció és que s’està fent 
una bona gestió o no, però ens agradaria fer-ho conjuntament amb vostès. D’aquestes 
dades fredes nosaltres estem preocupats perquè no veiem aquest rigor que se’ns diu, 
tampoc veiem les polítiques socials excepte en l’apartat del SAD i de la gestió del Casal 
d’avis on s’ha fet un esforç considerable durant aquest any i el volem reconèixer. El 
SAD s’ha incrementat un 15% respecte al previst, que ja era una quantitat 
considerable, 90.000 euros i se n’han executat 104.000 i el Casal d’avis 150.000 euros 
i se n’han executat 174.000, és a dir, també un increment del 15%. Excepte en 
aquests dos apartats, en la resta veiem que a nivell de beques, d’ajuts, de serveis 
socials, de transport escolar, les partides han quedat molt per sota de la seva capacitat, 
no s’han executat i no serà per falta de demanda, en uns moments de crisi tan forts 
com els que hi ha ara i, finalment, una cosa que ens dol molt especialment perquè es 
diu per escrit que es destina un 1% a despeses de solidaritat, al menys en les dades que 
se’ns han facilitat, tenim una retallada de la partida de solidaritat amb el tercer món del 
28%, és a dir, que ara estarem destinant, aproximadament, el 0,7% del pressupost 
quan havíem aconseguit després de molt d’esforç arribar a l’1%, aleshores, aquestes 
dades no ens diuen, precisament, que s’estan fomentant les polítiques socials com el 
Regidor d’Hisenda ens expressava abans. 
 
I, finalment, la última transparència. Aquí hi ha el pressupost d’inversions de 2008, el 
company Carles Fernández ja ho ha detallat però també és molt significatiu.  
He agafat algunes inversions, les que he considerat, al meu entendre més importants, a 
la següent transparència estan totes per si les volen veure, però després la lletra és molt 
més petita, però el projecte del CEIP de la Torreta que, segurament, és l’actuació més 
important que tenim al municipi, s’han executat només 10.000 euros en el 2008. Al 
projecte d’escola bressol de la Torreta zero euros; projecte d’escola bressol de la Roca 
zero euros; Centre Cívic de Santa Agnès zero euros; adequació de jardins, parc fluvial, 
Ruta Prehistòrica, zero euros. Altres inversions; urbanització de la unitat d’actuació 
número 5 o Can Gurri o Sant Carles o el Carrer Major tampoc no s’ha executat res. A 
Sant Jordi si que s’ha fet una execució de 33.000 euros que suposo que es refereix al 
projecte que abans esmentava el Regidor d’Hisenda i podríem anar revisant. 
 
Bé, les dades que ens surten a nosaltres i, per tant, s’han d’entendre com a provisionals 
perquè vostès tenen molta més informació i, per tant, això s’hauria de contrastar i 
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detallar, donen que el nivell d’execució del pressupost del 2008 del pressupost 
d’inversions és del 6%. De les inversions, i és cert que aquí estan contabilitzades les 
inversions adreçades al ciutadà, no estan contabilitzades ni quotes ni contribucions 
especials que són un altre tipus d’inversions. Tampoc he comptat les compres de 
patrimoni, però dintre de les inversions que tenen un efecte directe sobre el ciutadà al 
2008, aquest és el resultat que ens surt a nosaltres. 
Estem preocupats i per aquest motiu presentem aquesta moció, perquè es faci aquest 
balanç, balanç pressupostari però balanç també d’activitats i el fem conjuntament 
seguint, també, l’oferiment que ha fet abans el meu company.Aquesta és la motivació 
d’aquesta moció. 
 
Per acabar dir que, certament, ens trobem en una situació molt crítica des del punt de 
vista econòmic. L’atur s’ha incrementat al municipi en un 100%, dels 300 aturats que 
hi havia fa un any ara hi ha gairebé al voltant dels 600 i recordar que l’Ajuntament és el 
principal motor econòmic del municipi, el principal motor. No que doni feina a més 
persones, que abans està la presó de Quatre Camins i la Roca Village, però si que és el 
principal motor econòmic per generar activitat i per generar llocs de treball indirecte i 
vostès tenen una enorme responsabilitat de gestionar molts diners, abans parlàvem de 
17 milions d’euros, per tal de que el municipi continuï funcionant i hi hagi activitat, hi 
hagi llocs de treball i es solucioni el problema del ciutadà. 
 
Amb les dades que tenim aquí, que són provisionals, i que ens agradaria que vostès ens 
matisessin, tenim un motor aturat, si més no, això és el que sembla.  
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies Sr. Estapé.  
Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Manel Álvarez, en nom de 
Convergència i Unió? 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Gràcies Sr. Alcalde. 
Primer dir que m’ha sorprès que vostè digui que això que ens demana ara s’hagi estat 
fent de forma interna anteriorment. Jo no tinc constància de cap informe en aquest 
sentit i quan vostè es refereix a, de forma interna, no sé si vol dir a nivell de partit o a 
nivell d’Ajuntament perquè si és a nivell d’Ajuntament suposo que podrem consultar 
aquesta informació en algun registre i espero que vostè m’ho faci saber. Per tant, abans 
que em digui res, jo no tinc coneixement que aquesta informació es faci, això que 
vostè demana. De fet, ens demana en la seva proposta un balanç de la gestió 
municipal de 2008 que es concreti en els següents aspectes:  
 
Liquidació provisional del pressupost de 2008. Es farà. Tenim la obligació de fer-ho i, 
per tant, no cal que vostè ens ho demani.  
 
Execució del pressupost de despeses corrents. Ja està fet, de fet vostè en l’expedient 
d’aprovació del pressupost tenia informació des del 31 del 10, si no recordo malament, 
que és la informació que per Llei tenim la obligació de donar-li, vostès ens van 
demanar la informació a 31 del 12, ja li varem dir que era informació que estava 
pendent, d’alguna manera, de validació, de comprovació i, tot i això, li hem donat 
aquesta informació i, per tant, el que li puc dir és que això ja està fet. 
 
Execució del pressupost d’inversions detallant les actuacions: projecte encarregat, 
projecte aprovat, actuació iniciada, actuació acabada. Això forma part de la liquidació 
del pressupost i, per tant, quan es faci la liquidació del pressupost vostè tindrà aquesta 
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informació igual que la tindran la resta de regidors i que la tindrà, públicament, tot el 
municipi. 
 
Això és el que vostè demana. Ens ho ha vestit, una miqueta, amb una presentació que, 
començant per l’última, parla d’inversions prioritàries. 
 
Jo li he dit abans, ho he explicat, que hi ha inversions que estan condicionades al seu 
finançament, si no tenim els diners no es pot fer la inversió. No ens podem gastar 
diners que no tenim. Això, potser, en alguna època s’ha fet, però nosaltres ens hem 
plantejat que el rigor pressupostari consisteix en això, si jo no tinc un euro no me’l 
gasto. Si no el tinc no me’l puc gastar, com no he tingut diners per a fer això que vostè 
em presenta aquí i no ho he pogut fer. No hi ha volta de full. Vostè ho entendrà o no, 
jo crec que ho entén. Que vulgui escampar dubtes que no sé quins són, està en el seu 
dret, però la realitat és que si no hi ha diners no es poden gastar i tant de bo 
tinguéssim no pas 7 milions d’euros per gastar, sinó 70. Què més voldríem? No només 
nosaltres, suposo que vostès també, però no els tenim i si no els tenim no es poden 
gastar.  
 
Curiosament, ens mostra aquí la informació que a vostè li interessa, però després se li 
escapa que ens hem gastat més diners en SAD i en Casal d’avis però no els posa aquí. 
Aquí es diu que baixem, percentualment, algunes quantitats que algú pot considerar 
que són escandaloses, però que en valors absoluts no són tan grans com els increments 
que hem fet en el SAD i amb el Casal d’avis i no surten aquí i després aquesta 
informació que ens treu aquí és informació que barreja pressupost ordinari i 
extraordinari i torna a insistir en què aquesta venda de patrimoni que ens finançava 
moltes de les inversions de l’any passat no s’ha fet i, per tant, això, només això que és 
1.250.000 euros és per restar aquesta quantitat. No s’ha venut la parcel·la de l’antiga 
escola bressol. Ho entenem això? No s’ha venut la parcel·la de l’antiga escola bressol i, 
per cert, l’únic patrimoni que queda disponible a aquest Ajuntament després que 
vostès, amb tot el “bon rotllo” que vostè vulgui i amb totes aquestes bones intencions 
que vostè presenta li haig de dir que vostès s’ho van polir tot. Aquesta és la realitat. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sr. Carles Fernández, no està en ús de la paraula. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Faré una cosa que no hauria de fer, però ho haig de fer perquè suposo que 
això que has dit, si ets tan valenta i vols que quedi reflexat a l’Acta digues-ho una altra 
vegada i et deixo el micro i que surti... 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sr. Álvarez no entrem en diàleg amb el públic. 
Sr. Estapé, algun comentari més? 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Sí. Un parell de comentaris ràpidament.  
Vostè, si demana, podrà trobar memòries de les diferents àrees que s’intentaven fer 
cada any i que, normalment, es complien i en aquestes memòries de balanç de les 
activitats podrà trobar tota la informació que vostè esmenta. 
Sr. Álvarez, el pressupost el fan vostès, l’han aprovat vostès i la planificació que hi ha és 
la seva, si després no es compleix, no doni les culpes a un altre. Vostè és qui ha previst i 
ha fet aquesta previsió. Ja ho sabem que les coses no són fàcils. Què es pensava? Que 
vindria a l’Ajuntament i posaria en venda la parcel·la de l’escola bressol i li comprarien 
de seguida? Bé, primer el que ha de fer, potser, és posar-la a la venda, que encara no 
ho ha fet. És clar que ningú li compra. No ho ha fet. Aleshores, vostè fa una planificació 
i no es compleix. La nostra preocupació i el motiu d’aquesta moció és quines garanties 
tenim que pressupost del 2009 s’ha planificat bé si en el pressupost del 2008 surten 
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aquestes xifres? Quines garanties? Cap. En lloc d’anar tirant endavant la pilota Jo els 
convido a una reflexió molt profunda. Però vostès, potser, que mirin que és el que està 
succeint al municipi, no s’està fent res. 
 
El tema del SAD és veritat que no està detallat. Ho hem mencionat el company i jo tres 
o quatre vegades. 
 
I respecte al tema de l’únic patrimoni, el municipi té molt de patrimoni. Si el que vostè 
vol dir és que l’únic patrimoni que es pot vendre i no està afectat perquè es destini a 
habitatge públic, doncs si, és cert que aquest és l’únic, però el municipi  té un inventari 
de patrimoni que és molt extens i molt potent. Tots els equipaments municipals estan 
en aquest inventari que ha crescut espectacularment en els darrers anys. El patrimoni 
de l’Ajuntament no ha baixat, tot el contrari, ha pujat moltíssim. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sr. Estapé, m’ha sobtat que iniciés la seva intervenció en un to que no és 
habitual en vostè. Ha dit que ha estat un Ple amable, que hi ha hagut “bon rotllo”, en 
fi que hi ha hagut “fair play” i si realment és així, el més intel·ligent per part seva, 
hagués estat retirar aquesta moció de control. Retirar-la com dilluns, a la Comissió 
Informativa, va retirar l’altra moció que havien presentat a favor de la Llei 
d’Ensenyament del Conseller d’Educació. A veure, és obvi que era un error polític-
estratègic brutal, portar a fer-li la “rosca” al Conseller la Llei d’Educació precisament 
avui que es manifesten i fan vaga tots els mestres del país. Realment, crec que ha 
comés un segon error d’estratègia que és que després d’haver tingut un debat 
interessant i correcte sobre el pressupost, ens presenti ara aquí aquesta presentació 
pamfletària, amb dades fraccionàries, fragmentades i no contrastades. Fraccionàries, 
aquí no està tot el pressupost i Sr. Estapé, no estan validades per la intervenció 
municipal i això encara és més important. Aquest matí li hem fet unes fotocòpies. 
 
Vostè l’any passat ja va cometre l’error, com a càrrec electe, gravíssim, de penjar a 
Internet el CD que se li va facilitar sense estar aprovat per aquest Plenari i ho va penjar; 
unes dades provisionals, no contrastades i no validades i des d’aquell dia no se li 
facilitarà més informació digital, per tant, s’haurà d’arreglar fent fotocòpies, escanejant 
i passant a net aquests fulls de càlcul on si vostè es descuida la meitat del pressupost o 
cinc vuitenes parts, si a més el barreja i no posa una miqueta de rigor en la seva feina 
com a oposició perd tota la credibilitat i, per tant, en aquest moment, què vol que li 
comentem sobre això? Si és que, com li ha dit el Regidor d’Hisenda, quan es presenti el 
balanç real del pressupost de l’any 2008, vostè veurà si els percentatges són els que ha 
posat vostè o són uns altres perquè apareixeran totes les dades i, el que és més 
important, la intervenció municipal les haurà validat i estaran en aquest Plenari per a la 
seva aprovació i estaran a disposició de tothom, com a informació pública que és, per a 
ser contrastades, consultades i documentades. 
 
Li havia de dir alguna cosa més. Li vaig a llegir una frase del Sr. Maragall, d’avui 
mateix, que és l’home de moda, que diu: “Vostè controli i proposi però qui governem 
som nosaltres”. 
 
Passem a votació.  
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet la moció a votació,la qual queda desestimada 
per 7 vots negatius manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
Grup Municipal d’ERC i 5 vots favorables, manifestades pels regidors del Grup 
Municipal del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
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“AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents    
L’exercici pressupostari del 2008 ha estat el primer que ha gestionat íntegrament 
l’equip de govern CiU-ERC. 
Creiem que és una pràctica de bona gestió i de transparència democràtica elaborar un 
informe de balanç de la gestió municipal, una vegada finalitzat l’exercici. 
Segons el pressupost de 2008 les principals inversions a realitzar en aquest període 
eren les següents: 

URBANITZACIÓ CAN GURRI URBANITZACIÓ CAN GURRI URBANITZACIÓ CAN GURRI URBANITZACIÓ CAN GURRI     810.000 € 
URBSNITZACIÓ SANT JORDI URBSNITZACIÓ SANT JORDI URBSNITZACIÓ SANT JORDI URBSNITZACIÓ SANT JORDI     900.000 € 
URBANITZACIÓ SANT CARLES URBANITZACIÓ SANT CARLES URBANITZACIÓ SANT CARLES URBANITZACIÓ SANT CARLES     660.000 € 
PEATONALITZACIÓ CARRER MAJOR PEATONALITZACIÓ CARRER MAJOR PEATONALITZACIÓ CARRER MAJOR PEATONALITZACIÓ CARRER MAJOR     506.883 € 
CARRER HERMENEGILD CARRERA CARRER HERMENEGILD CARRERA CARRER HERMENEGILD CARRERA CARRER HERMENEGILD CARRERA     98.393 € 
RUTA PREHISTÒRICA RUTA PREHISTÒRICA RUTA PREHISTÒRICA RUTA PREHISTÒRICA     60.000 € 
PLPLPLPLA DE MILLORA DE LA MOBILITAT A DE MILLORA DE LA MOBILITAT A DE MILLORA DE LA MOBILITAT A DE MILLORA DE LA MOBILITAT     75.000 € 
PLA DE MILLORA DE CARRERS PLA DE MILLORA DE CARRERS PLA DE MILLORA DE CARRERS PLA DE MILLORA DE CARRERS     180.000 € 
INVERSIONS EN PARCS PÚBLICS INVERSIONS EN PARCS PÚBLICS INVERSIONS EN PARCS PÚBLICS INVERSIONS EN PARCS PÚBLICS     30.000 € 
SENYALITZACIÓ VIES I EDIFICIS SENYALITZACIÓ VIES I EDIFICIS SENYALITZACIÓ VIES I EDIFICIS SENYALITZACIÓ VIES I EDIFICIS     59.600 € 
INVERSIONS EQUIPAMENTS ESCOLAR INVERSIONS EQUIPAMENTS ESCOLAR INVERSIONS EQUIPAMENTS ESCOLAR INVERSIONS EQUIPAMENTS ESCOLAR     15.000 € 
PROJECTE ESCOLA BRESSOL LA PROJECTE ESCOLA BRESSOL LA PROJECTE ESCOLA BRESSOL LA PROJECTE ESCOLA BRESSOL LA 
TORRETA TORRETA TORRETA TORRETA     90.000 € 
PROJECTE EPROJECTE EPROJECTE EPROJECTE ESCOLA BRESSOL LA ROCA SCOLA BRESSOL LA ROCA SCOLA BRESSOL LA ROCA SCOLA BRESSOL LA ROCA     90.000 € 
INVERSIONS EQUIPAMENTS INVERSIONS EQUIPAMENTS INVERSIONS EQUIPAMENTS INVERSIONS EQUIPAMENTS 
ESPORTIUSESPORTIUSESPORTIUSESPORTIUS    60.000 € 
AGENDA 21 I ACTIVITATS AGENDA 21 I ACTIVITATS AGENDA 21 I ACTIVITATS AGENDA 21 I ACTIVITATS 
AMBIENTALS AMBIENTALS AMBIENTALS AMBIENTALS     25.800 € 
 3.660.676 3.660.676 3.660.676 3.660.676 €    

 

Proposta d’acordProposta d’acordProposta d’acordProposta d’acord    

Per tots els fets exposats anteriorment els regidors i regidores del Grup Municipal del 
PSC proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Encarregar la redacció d’un informe de balanç de gestió municipal del 2008 
que concreti els següents aspectes: 

- Gestió econòmica 
o Liquidació provisional del pressupost del 2008  
o Execució del pressupost de despeses corrents 
o Execució del pressupost d’inversions detallant l’estat de les actuacions 

(projecte encarregat, projecte aprovat, actuació iniciada, actuació 
acabada)  

o Execució del pressupost d’ingressos on es detallin les fonts d’ingressos 
- Gestió per cada regidoria de les actuacions realitzades” 
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C.5 Precs i preguntesC.5 Precs i preguntesC.5 Precs i preguntesC.5 Precs i preguntes    
 
El darrer apartat de l’ordre del dia és el de precs i preguntes per part del grup de 
l’oposició. 
Alguna pregunta Sra. Carme Las Heras? 
 
Sra. Las Heras.Sra. Las Heras.Sra. Las Heras.Sra. Las Heras.---- Si. Jo voldria demanar a la Marta si ens pot informar sobre la 
preinscripció a les escoles públiques del nostre municipi, concretament voldria saber el 
resultat de l’estudi demogràfic i de la campanya de preinscripció de que parlàveu en 
l’últim butlletí municipal, ja que pensàveu escolaritzar els nens de P3 i P4 en una 
suposada escola a Santa Agnès.  
També voldria que m’expliquessis com ha anat l’enquesta que has fet als pares i mares 
de Santa Agnès. De moment això, perquè jo quan ho vaig llegir al butlletí, em vaig 
quedar una mica perplexa. Pensava que era un miracle perquè portem dos anys 
intentant tenir un projecte del CEIP La Torreta i en unes setmanes teníem una suposada 
escola a Santa Agnès. 
 
Llavors Marta, d’aquesta suposada escola que tenies en ment, voldria saber en quin 
espai, perquè una escola no es fa fent un envà, una escola és molt més que això, és un 
equip docent, un equip directiu, un projecte educatiu. 
També voldria saber què en pensa el Departament. Si heu pensat al respecte de poder 
tenir a disposició dels nens i nenes de Santa Agnès aquesta escola al setembre i bé, on 
anirien ubicades aquestes aules i qui pagaria les despeses de reutilització de l’edifici “X” 
que suposo que heu pensat. 
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Si. Gràcies. Si hi ha alguna pregunta més? Sr. Julio Caña? 
 
SSSSr. Caña.r. Caña.r. Caña.r. Caña.---- Jo voldria saber com està el tema de l’escola de La Torreta. Si està ja acabat 
el projecte i, en cas que estigui acabat, voldria saber quan pensa presentar-lo 
públicament i el que és més important, quan està previst que comencin les obres. 
 
Sr. ASr. ASr. ASr. Alcalde.lcalde.lcalde.lcalde.---- Alguna pregunta més? 
    
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Si. Reiterar la pregunta del Sr. Jordi Font respecte a la comissió de 
seguiment de l’AVE que varem aprovar en Sessió Plenària ara farà uns sis o set mesos i 
que no s’ha convocat encara. 
   
Traslladar-li la nostra preocupació sobre el tema de l’escola bressol de La Torreta 
després dels comentaris que vostè ens ha fet. La subvenció que pot atorgar la 
Generalitat finançarà, com a molt, el 50% d’aquesta obra, l’altre 50% hauria d’estar en 
el pressupost. 
 
El termini d’execució d’una obra d’aquest tipus és aproximadament d’un any, 
normalment llarg i si això s’ha d’executar durant el 2010 ha d’estar en el pressupost 
del 2009 per qüestió de lògica, però és que si el pressupost de 2010 s’aprova igual que 
aquest any, és a dir, que no estarà aprovat definitivament fins el mes d’abril, això 
voldria dir que aquesta escola bressol no estaria feta dintre de termini i es perdria la 
subvenció. Per tant, nosaltres en aquest sentit, li reclamem o li fem el prec que faci 
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immediatament una modificació del pressupost i incorpori el finançament d’aquest 
50% de l’escola bressol de la Torreta i, finalment, li volia fer una pregunta, com a 
màxim responsable d’urbanisme i de disciplina urbanística d’aquest Ajuntament, que 
ens digués si aquesta obra que és de l’Avinguda Gaudí número 16, acompleix tots els 
requeriments de llicència. Nosaltres hem estat mirant-nos l’expedient aquest matí, 
l’atorgament de llicència està condicionat a què aquest Senyor ha de complir una sèrie 
de requisits i nosaltres, a l’expedient, no els hem pogut veure. Aquesta és una obra 
que, és obvi que està començada i m’agradaria saber si compleix tots els requisits. A 
l’expedient no hi ha la informació i dos, si no acompleix els requisits què pensa fer 
vostè com a màxim responsable de Disciplina Urbanística d’aquest municipi. 
 
La següent obra, corresponent a una obra major executada a l’Avinguda València 
número 39, aquesta és una imatge prèvia a la realització d’aquesta obra, nosaltres 
també hem estat consultant l’expedient. Aquí s’ha aixecat una planta, aquesta obra 
està feta, en l’expedient consta el projecte corresponent però hi consten dos informes 
negatius tant del tècnic de disciplina urbanística com de l’arquitecta municipal i no 
hem sabut veure cap informe de concessió de llicència ni a l’expedient ni a cap Junta 
de Govern, igual estem equivocats, però ens agradaria saber si aquesta obra major que 
ja està executada té llicència de l’Ajuntament i, en el cas que no la tingui, què pensa fer 
vostè per a resoldre-ho.  
    
Sr. ASr. ASr. ASr. Alcalde.lcalde.lcalde.lcalde.---- Alguna pregunta més? 
Sra. Marta Pujol, Regidora d’ensenyament. 
 
Sra. Pujol.Sra. Pujol.Sra. Pujol.Sra. Pujol.---- Sobre la primera pregunta, de les preinscripcions. Els dies de preinscripció 
els determina el Departament i és el Departament qui informa a les escoles i llavors ens 
informen a nosaltres i s’informarà a tots els pares de les dates de preinscripció. Tenim 
123 nens que varen néixer l’any 2006 que són els que s’escolaritzaran aquest any. Els 
darrers tres anys ha estat, més o menys, la mateixa xifra de nens. A la Roca s’oferten 
150 places; 100  a la Roca i 50 a la Torreta. 
 
Sobre l’estudi demogràfic realitzat, ara mateix aquí no disposo de les dades, si vols te 
les passaré però és un estudi que varem presentar al Departament, a la Delegació 
Territorial Maresme-Vallès Oriental i, una mica, varem fer una prospecció dels nens que 
s’han d’escolaritzar aquest any, el 2010 i el 2011 perquè per justificar la creació d’una 
nova escola per a Santa Agnès no era dir: “ara jo tinc un desig que és fer una escola”, 
perquè tu, una mica, ho has plantejat així, que un dia jo m’havia il·luminat i havia 
decidit que a Santa Agnès m’agradaria que hi hagués una escola, sinó que ha estat 
producte d’una reflexió bastant més elaborada. Per tant, “I have a dream” si, però això 
s’ha de justificar i més quan no depenen només de tu, sinó que has de demanar que 
els facin els altres, en aquest cas el Departament d’Educació. Llavors, a Santa Agnès 
hem fet dues o tres reunions amb la Delegació Territorial per parlar de la possible 
creació d’una escola, evidentment una escola no es fa amb quatre envans, es pinten les 
parets i es posen tres o quatre pòsters bonics sinó que s’ha de tenir una infraestructura 
important, l’equip directiu bé a conseqüència de que hi hagi una escola, aleshores si 
volguéssim fer-la ràpida i que ens solucionés el problema ja, potser podríem crear un 
P3, que els nens d’aquest any poguessin anar a l’escola a Santa Agnès, fer contenta la 
gent de Santa Agnès i pensar que aquí, a la Roca qui vulgui anar al Mogent o qui 
vulgui anar al Pilar Mestres no tindrà problemes d’augmentar les ràtios i aquestes 
coses, però això, no és així de fàcil, perquè hi ha molts nens a Santa Agnès que venen a 
l’escola a la Roca i que no els hi oferíem la possibilitat d’anar a l’escola a Santa Agnès. 
Malgrat que tinguessin germans a P3 perquè si un nen fa cinquè de primària, tercer de 
primària o fa segon de primària, no li podem oferir aquesta opció a Santa Agnès 
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perquè seria una escola que començaria des de baix i que seria, com ha estat i com a 
model del Mogent. Llavors, per a fer una escola has de tenir dades, has de saber quins 
nens tenen germans al Pilar Mestres o a l’escola Mogent; evidentment si els pares 
tenen un fill al Mogent portaran el petit al Mogent, no portaran un a Santa Agnès i un 
a la Roca. Si els pares tenen un nen a P5 i un altre a P3 i nosaltres els oferim P3, P4 i P5 
a Santa Agnès, quins canviarien d’escola...vull dir que és un projecte que s’ha 
d’elaborar i bé perquè després no fracassi. 
 
En principi, és cert que varem anar a veure l’antic edifici de l’Escola Unitària que hi 
havia a Santa Agnès però el Josep Maria Fernández i el Sr. Magret de la delegació del 
Departament, van considerar que l’espai era petit, que no podíem ofertar un P3 i un P4 
que, potser, seria un inici correcte, llavors varem anar a veure els terrenys que hi ha 
sota el camp de futbol que són terrenys municipals i a més estan lliures i allà s’hi 
podrien instal·lar uns mòduls, però el Departament no volia fer una despesa tan 
important per a ells. Si l’edifici de l’Escola Unitària hagués estat suficientment gran, ells 
es decantaven per allà. Si que és veritat que hi ha una possibilitat de fer una petita 
ampliació però vaja, ells no estaven massa convençuts. 
 
Hem realitzat les enquestes telefòniques i la veritat és que es van acabar ahir, si ahir 
varem estar parlant amb la Carme Sanahuja i amb la Gemma Tuset i dilluns tindrem els 
primers resultats i podrem fer una mica de “screening” de dades. Nosaltres demà al 
matí anem a la Delegació Territorial, a les 9 hem de ser allà i hem de parlar d’aquest 
tema, hem de parlar de com organitzarem, com farem amb els nens de la Roca, amb 
els nens de P3 i hem de parlar, també, de l’escola de la Torreta que és una escola que, 
nosaltres tenim el projecte inicial, l’estudi bàsic fet, el projecte bàsic fet, ara 
començarem a fer la llicència mediambiental i un dels objectius de demà és afrontar de 
forma conjunta amb la gent de la Delegació que són els que creuen que l’escola de la 
Torreta ha de ser ja, a veure si demanem hora amb el Conseller perquè, realment, 
aquesta escola ha de començar ja però depèn d’un acord de Govern del Govern de la 
Generalitat. N’hi va haver un fa un parell de mesos, en el qual es van aprovar les d’ICF 
però no les de GISA que és la que construirà la Torreta. 
 
Llavors, el que si volia dir és que hem tingut un problema greu amb l’escola del 
Mogent i és que GISA no paga a AZVI que és l’empresa constructora, GISA és 
l’empresa que es diu Gestió d’Infraestructures Societat Anònima, aquesta empresa no 
paga i AZVI no acaba l’escola. D’això, malauradament, ens en varem adonar en una 
visita d’obra que varem demanar perquè es preveia fer el trasllat de l’escola durant la 
Setmana Santa, nosaltres per tal que no ens passés el que va passar quan van traslladar 
l’infantil que ens varem trobar que a última hora tothom va haver de córrer, varem dir 
de demanar una visita d’obra. Varem anar allà i ni la mateixa Delegació Territorial 
Maresme-Vallès Oriental ni ningú, ni la pròpia direcció de l’escola se n’havia adonat 
que allà no hi treballava ningú. A la Delegació no en sabien res i a l’escola no havien 
vist res perquè s’estan fent els interiors que és una feina molt poc vista i bé, doncs, la 
cap d’obra va dir que allà no treballava ningú perquè no es pagava i així estan. En 
converses que hem mantingut amb la direcció del Mogent, ens estem plantejant si el 
trasllat serà per Setmana Santa perquè si l’escola no està, no es podran traslladar. 
Malgrat que el compromís de la Delegació és que s’acabi abans de Setmana Santa per 
poder-se traslladar, ara estem en una situació d’impàs. Nosaltres anem allà demà per, 
entre d’altres coses, acabar aquests serrells i, una mica, em sembla que t’ho he respost 
tot. 
 
Si he estat una mica brusca amb això de l’escola és que m’ha semblat que era un 
invent que m’havia tret de la txistera de posar una escola a Santa Agnès. L’escola de 
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Santa Agnès des del Departament se li ha donat un codi, el que passa és que s’ha de 
fer ben feta. La població de Santa Agnès, no potser que només els nens que comencin 
P3 tinguin accés a l’escola. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Té la paraula el Sr. Jordi Fortí que contestarà la pregunta del tren de gran 
velocitat. 
 
Sr. Fortí.Sr. Fortí.Sr. Fortí.Sr. Fortí.---- Gràcies Sr. Alcalde.  
Sobre el tema de la comissió de seguiment de l’AVE, estem pendents que ens donin 
d’una vegada per totes una primera data. Hem fet peticions a les diferents parts 
involucrades i, en principi, tan bon punt ho tingui, a totes les persones que estem 
afectades i a les que estan dins de la comissió, els ho farem saber de seguida. 
 
He aprofitat, també, perquè el Regidor Jordi Font volia parlar d’un tema del TGV com a 
tal i sobre tot d’uns moviments de terres i de transport pesant que s’està fent 
darrerament prop de la zona de casa dels seus pares, la zona de Can Vidal, etc. perquè 
hi havia una llicència, s’ha unit per una part el camió pesant de les obres del tren d’alta 
velocitat amb la llicència que estava donada a Can Vidal i, en principi, s’està fent tot el 
procediment com és normal. En aquest cas, disciplina urbanística, sense anar més 
lluny, avui ha optat per aturar una de les obres degut a que no s’estaven fent de la 
manera que preveia la llicència i en el moment en què tinguem la novetat i la 
finalització de tot l’estudi i de tot el treball que s’està realitzant per part de tots els 
tècnics de la casa, li respondrem correctament a la seva instància i als e-mails que 
m’envia tant a mi com als tècnics de la casa.  
 
Em quedava una cosa, a la qual feia referència vostè, Sr. Miquel Estapé. És sobre el 
tema dels criteris que se segueixen de cara a les sancions, si no m’equivoco. Els criteris 
són tècnics i són els mateixos que s’han utilitzat sempre. Aquí, un cop s’efectua la 
sanció, tal i com vostès coneixen, a partir d’aquí hi ha la possibilitat durant un període 
de temps de respondre en forma d’al·legació. Hi ha el criteri tècnic per part de les 
persones que han de valorar que tot està fet de manera correcta, sempre i quan la 
forma sigui l’adequada, que no siguem nosaltres, des del cos de la policia local que no 
hem efectuat correctament la denúncia pertinent, però és així de la manera que hem 
d’actuar ara i sempre i, entenc que abans també es feia d’aquesta manera.  
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies Sr. Jordi Fortí. 
Contestaré la resta de les preguntes que queden. 
 
Respecte a l’escola bressol de la Torreta, efectivament la subvenció de la Generalitat 
correspondrà a un 50%, probablement un 60% i és una escola de planta baixa que es 
pot executar en un termini bastant més curt de l’any que vostè ha dit. És una escola 
que en uns 5, 6, 7 mesos es podria arribar a executar planificant bé la obra i definint-la 
bé, per tant, és possible pressupostar-la l’any que bé i executar-la. 
Com ja he dit abans, el pressupost és una eina viva que es pot modificar. Si es donés la 
circumstància de disposar del solar perquè s’han iniciat les obres del CEIP de la Torreta, 
probablement s’avançaria la disponibilitat en el moment que arribi la subvenció, que 
en aquest moment, tampoc no està confirmada. Treballem perquè es faci l’escola 
bressol de la Torreta i, evidentment, estarem molt atents als tempos que facin falta 
perquè es puguin fer. 
 
Crec que faltava un aclariment, també, sobre el CEIP Santa Agnès que és una voluntat 
d’aquest equip de govern que pugui fer-se. El Departament d’Educació, com molt bé 
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ha dit la regidora, ha definit número i el té consignat com si ja existís, evidentment, 
això no vol dir res. 
 
Nosaltres hem planificat que un cop retornats els diners que tenim conveniats amb el 
Departament, del cost de la redacció del projecte del CEIP La Torreta, un CEIP que ja 
ens han entregat el projecte bàsic i que s’està treballant en el projecte executiu, un cop 
retornats aquests diners, que es produirà durant aquest any, ens posaríem a redactar el 
CEIP de Santa Agnès. 
 
Per estratègia, creiem que és important no deixar fora cap nen, és a dir, si aquest 
setembre la Delegació no veu important o no veu possibilitats d’obrir físicament el 
centre en la ubicació que es decideixi finalment, perdrem tots els nens de tres anys que 
hauríem de començar aquest any, però correm el risc de perdre també els germans, és 
a dir, un cop un nen s’escolaritza arrossega un germà i té prioritat. Això pot deixar 
molts nens que en aquest moment tenen tres anys i que es poden incorporar el curs 
vinent els pot deixar fora i això pot treure possibilitats de que s’iniciés l’escola sinó 
aquest any, el següent amb la qual cosa hem de ser molt curosos i estar molt atents 
amb la Delegació del Departament, Vallès-Maresme, per tal que aquest CEIP pugui ser 
una realitat. Nosaltres treballarem perquè així sigui per aquest setembre i, si aquest 
escenari no funciona treballarem pel següent, evidentment, que l’escenari seria, 
número d’escola ja el tenim, número d’alumnes és el que estem esbrinant ara, 
projecte, equip pedagògic, projecte de futur, perquè això engresqui els pares al saber 
que tindran escolarització el dia que sigui i que tindran una escola en condicions i per 
això és importantíssim que fem bé aquesta seqüència perquè si no perdríem aquesta 
oportunitat.  
 
La darrera pregunta és la que tenim en pantalla que al Sr. Estapé li agrada molt aquests 
temes. Aquestes són obres que jo sóc...no, no, a vostè li agraden molt aquests temes  i 
és una fabulosa actuació política per la qual el felicito. Aquestes són obres que he 
redactat jo, com a Arquitecte i dirigeixo jo i són compromisos d’amistats, és a dir, jo en 
aquest moment, tinc molt poc temps per treballar en el meu despatx...jo estic 
contestant la pregunta com a mi m’agrada contestar-la, vostè l’ha plantejada com li ha 
semblat plantejar-la. Jo tinc un despatx professional i jo no sóc funcionari ni tinc altres 
formes de guanyar-me la vida i en aquest moment estic al 90%  de dedicació com hi 
va estar el Sr. Estapé quan era Alcalde. El Sr. Estapé quan era Alcalde mantenia el seu 
lloc de treball i cobrava una part del seu sou. A mi, no em passa això i, a més a més, en 
el meu despatx professional hi tinc persones que hi treballen i s’han de guanyar la vida 
i, evidentment, quan em ve un compromís com aquest, que és la filla d’uns amics i em 
demana que li faci un projecte li faig i el problema que té aquesta noia és que tardo 
molt a fer-li. Li faig ben fet perquè m’agrada treballar bé, però li trigo molt i, a més a 
més, quan acabo aquesta Sra. té un altre problema i és que té al Sr. Estapé. Aquesta 
Sra. té una llicència d’obres amb lletres majúscules, té una llicència d’obres concedida 
amb tota la legalitat  vigent i està executant les obres amb tota la legalitat vigent  se li 
va imposar com a condició de llicència que presentés un projecte de 
telecomunicacions, el qual només es preveu per habitatges plurifamiliars, no per 
habitatges unifamiliars com és aquest; això és una casa, llavors...  
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Doncs, rectifiqui l’acord de la Junta de Govern, però en tot cas, aquí... 
    
Sr. AlSr. AlSr. AlSr. Alcalde.calde.calde.calde.---- Si em permet, estic en ús de la paraula, a la Junta de Govern de la setmana 
passada es va fer una rectificació d’ofici perquè no s’acomplís aquesta llicència. Això no 
ho ha vist o no ho ha volgut dir si ho ha vist. 
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Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- No, és que no està publicada aquesta. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Evidentment, que no està publicada perquè és la Junta de la setmana 
passada i no s’ha aprovat l’acta encara, però vostè tenia moltes ganes d’intentar 
esbombar que aquesta és una obra que  no compleix, que no té llicència, que no sé 
què. 
 
Sr.Sr.Sr.Sr.Estapé.Estapé.Estapé.Estapé.---- Hi ha una altre requisit Sr. Ros.. aportar el document d’acceptació de 
residus pel gestor autoritzat. EL D-201/94 i el D-161/200.001. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Això és un document que ha de portar el contractista que executa l’obra i 
si no l’ha portat, el requerirem perquè el porti. Ho comprovaré i si el contractista no ha 
portat aquest document li requerirem, evidentment aquesta senyora que és la 
propietària, ha dipositat una fiança quantiosa per garantir la correcta gestió de runes. 
El projecte té tota la legalitat. Aquesta condició es posa sempre i s’ha de complir. Ho 
comprovaré ara mateix i si no ho ha portat demà mateix farem el requeriment perquè 
portin aquest document. Amb això el que aconseguirà vostè probablement, és que en 
un moment delicat de feina,  pararem aquesta obra com va fer aturar una altra, estarà 
15 dies aturada fins que no porti el requeriment i aquest contractista haurà de buscar-
se la vida en un altre lloc.  
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Sr. Ros, jo no li he fet parar cap obra. Essent Alcalde sí que li havia fet parar 
alguna obra que havia començat il·legalment. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Si?. Faci una relació, si us plau. 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Al carrer Major una obra, a l’avinguda... 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Al carrer Major, jo no he fet cap obra en molts anys 
 
SSSSr. Estapé.r. Estapé.r. Estapé.r. Estapé.---- Vostè ha fet una obra fa un parell d’anys i se li va haver de parar perquè va 
començar l’obra amb un assabentat d’obres menors 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Digui quina obra perquè jo en el carrer Major no n’he fet mai cap d’obra. 
    
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- En tot cas, aquesta obra que ha fet aquí, no li he parat jo, li ha parat un 
jutge, però tampoc no m’interessa parlar d’aquest tema, hi ha una altra llicència 
d’obres, de la qual nosaltres en tenim  dubtes. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Aquesta llicència d’obres pertany a una propietària que té certes dificultats 
i que jo li agrairia que fos una mica prudent, com a mínim prudent. Pensi que des dels 
Serveis Socials estem donant un ajut important a aquesta persona en aquest moment. 
Aquesta persona, evidentment, no diré el nom, van morir els seus pares i va fer 2 obres 
quan vostè era Alcalde, 2 obres sense llicència, enganyada per un contractista sense 
gaires escrúpols que li va fer aquestes obres, sense tècnics i sense llicència. 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Doncs, Sr. Ros, això no és el que diu l’expedient. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sí, perquè vostè ha vist l’expedient que ha vist, però no ha vist els 2 
anteriors que havia d’haver obert. Llavors després d’haver executat aquestes obres i de 
llogar els habitatges i que hi anessin a viure persones i de la situació que hi ha creada 
aquí. Aquesta persona em va demanar que li fes un projecte per fer una teulada i 
habilitar un estudi a la part de dalt. Aquest és el projecte que he redactat jo i aquest 
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projecte l’estava redactant just abans de les eleccions i es va demanar la llicència 
d’obres un mes després de les eleccions. Malauradament, nosaltres acabàvem d’accedir 
al Govern i en aquell moment els retards en informar llicències d’obres eren de 8 a 10 
mesos. 
    
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Hi ha informes del mes de setembre i del mes d’octubre de l’Arquitecte 
dient que aquesta llicència no... 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sr. Estapé, es va trigar 8 mesos a informar d’aquesta llicència. Li 
comprovaré perquè li dic de memòria. Què va passar aquí? Doncs, que el contractista 
que havia fet les 2 obres sense llicències va fer la teulada. Al·legant què? Al·legant 
silenci administratiu. En aquest moment, el més fàcil per a mi seria renunciar a aquesta 
obra... 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- I el més ètic. 
 
Sr.Alcalde.Sr.Alcalde.Sr.Alcalde.Sr.Alcalde.---- no, no el més ètic, no s’equivoqui perquè Sr. Estapé no sé si ho sap vostè, 
però en els assumeixos de direcció tècnics posa que els tècnics no són responsables de 
les obres, en tant que no disposen de llicència i com que el silenci sempre és 
discutible... 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Jo no estic parlant de vostè com a Arquitecte, estic parlant de vostè com a 
Alcalde. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sr. Estapé, aquesta llicència no ha estat mai atorgada, per tant, jo podria 
renunciar com a arquitecte i deixaria a aquesta persona que està passant uns moments 
de dificultat gravíssimes, la deixaria penjada. Per tant, analitzi vostè quina és la 
responsabilitat com a arquitecte si vol com a Alcalde. Analitzi quina és la responsabilitat 
davant d’una situació com aquesta que vostè ni se la imagina. 
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- Vostè per compassió, a mi aquesta és una excusa barata. Jo he anat a 
l’enterrament del pare i de la mare d’aquesta persona, amb aquesta persona he parlat 
una pila de vegades; no ara recentment, sinó fa 6 i 8 mesos i conec perfectament la 
seva situació personal. La seva situació personal s’està tractant com s’ha de tractar i a 
Serveis Socials hi havia entitats que li estan donant un ajut i aquest és un tema, però no 
el desviï del tema central: vostè és l’Arquitecte d’una obra, vostè és el director d’obra 
d’una obra. Aquesta obra no té llicència, està executada, és el màxim responsable de 
disciplina urbanística i no fa res. Això és la deducció que jo trec de tot el que m’està 
dient vostè. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- No s’equivoqui,  aquesta llicència d’obres està demanada, aquesta llicència 
d’obres ha estat 6 mesos en silenci administratiu. El requeriment que se li ha fet no és 
una denegació, és una llicència que es pot concedir en qualsevol moment. Aquesta 
persona està passant uns moments de dificultat que el menys inoportú és continuar 
aquesta obra. Vostè no té cap mena d’escrúpol, cap mena d’escrúpol. Coneixem la 
seva situació passada en aquest municipi, coneixem la seva situació  passada en aquest 
municipi, coneixem la seva situació judicial, coneixem els contenciosos  en els quals 
vostè ha estat implicat i vostè vol escampar merda sobre tothom i no ho aconseguirà i 
jo, evidentment, no deixaré penjada a aquesta persona en la situació tan delicada que 
està passant, no la deixaré penjada. Si jo presento una renúncia sobre aquesta obra, 
automàticament li hem de requerir que anomeni uns tècnics i aquesta persona en 
aquest moment no està en condicions de nomenar cap tècnic, per tant, penso assumir 
aquesta responsabilitat, malgrat que vostè es pensi que tothom és com vostè. 
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Acabaríem el Ple quan són un...sí, perdó la regidora de Benestar Social vol fer un 
comentari. 
    
Sra. Ametller.Sra. Ametller.Sra. Ametller.Sra. Ametller.---- Sí, volia només aclarir per les dades que vostè ha fet servir en la seva 
exposició, Sr. Estapé, que no em sembla correcte la tergiversació que els ajuts per 
beques en  serveis socials s’hagin perdut aquest 36 en un concepte i 36 en una altre, la 
dada freda pot ser, però els ajuts que nosaltres tramitem; no concedim, són del Consell 
Comarcal en base a unes previsions que hi havia de l’any anterior i, per tant, hem 
tramitat aquest any les sol·licituds que hem tingut aquest any, ni guanyem ni perdem 
res. No posa l’Ajuntament uns diners i per tant no s’ha perdut un 30%, senzillament hi 
ha hagut menys peticions aquest any. Això igual en transport escolar i no són beques 
mal anomenades de serveis socials, són beques de menjador escolar. Per tant, no hem 
perdut un 30% de beques que no se’ns havien concedit. Que hi hagi alguna petició 
que hagi quedat mal redactada tampoc no ho negaré, però no hi ha hagut, en absolut, 
un 30% de pèrdua en cap beca de serveis socials.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Bé, en aquest punt, donem per acabat el Ple, quan són un quart d’una de 
la matinada   
 
  
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, essent les 0 hores i 15 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.  
 
 
 
EL PRESIDENT,        LA SECRETÀRIA,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


