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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 28 de 
JULIOL DE 2011, Núm. 08/2011. 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde:         Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:       Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 
  Sr. Santiago Raimi i Fortuny 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. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU 
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
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. 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  
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 
Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E 

 
A la Roca del Vallès, essent les  20  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 accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 
procedeix a la realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia 
d’avui a les vint hores. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada 
el dia  7 de juliol de 2011. 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1. Recuperació d’ofici d’una part de la finca del cementiri  
 
B-2. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a les despeses dels 
serveis municipals efectuades durant l’any 2010. 
 
B-3.  Aprovació de la modificació del punt 3 de l’article 20 de les bases d’execució del 
pressupost municipal de l’exercici 2011. 
 
B-4. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla Parcial de les hortes SPR-
4. 
 
B-5. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 12/2011 sota la modalitat de 
suplement de crèdit. 
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B-6. Autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada sol�licitada 
pel Sr. Ignasi Genís Callol. 
B-7. Designació de les festes locals 2012. 
 
B-8. Moció presentada pel grup municipal del PSC-PM per a la declaració de municipi 
turístic de la Roca del Vallès. 
 
C) Control Gestió municipal 
 
C.1 Donar compte de la resolució número 790/2011, per la qual es resol Interposar el 
corresponent recurs contenciós administratiu contra l’acord adoptat per la Direcció 
General de Comerç, de data 24 de maig de 2011. 
 
C.2 Donar compte de les resolucions d’alcaldia dictades en matèria de personal. 
 
C.3 Resolucions d’alcaldia 
 
C.4 Informes d’alcaldia 

 
C.5 Mocions de Control 
 
C.6 Precs i preguntes 
 
 
Sr. Alcalde.- Donem inici a la sessió plenària ordinària de 28 de juliol quan són les 8 
hores del vespre. Excusem, o almenys ha excusat la seva presència la Sra. Carmen de 
las Heras. 
 
Sr. Estapé.- Puc parlar? 
 
Sr. Alcalde.- Sí. 
 
Sr. Estapé.- En nom del grup municipal... 
 
Sr. Alcalde.- He rebut jo un correu electrònic. 
 
Sr. Estapé.- Sí, la Sra. Carmen de la Heras està per motius personals de viatge, de 
viatge de vacances amb la seva família i m’ha demanat que l’excusi la seva 
presència i el Sr. Dani Martín, vaig parlar amb ell abans d’ahir i em va comentar que 
estava en una zona en què no disposava de connexió a internet i em va demanar que 
en el seu nom l’excusés pel mateix motiu, per motius personals perquè per motius 
familiars en aquestes dates es troben en altres termes. 
 
Sr. Alcalde.- Perfecte anotarem, Sra. Secretària, l’absència excusada dels regidors 
Dani Martín i Carmen de les Heras.  
 
 
A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada 
el dia  7 de juliol de 2011. 
 
Sr. Alcalde.- El primer bloc de l’ordre del dia d’assumptes de tràmit tracta de 
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el 
dia 7 de juliol de 2011. Algun comentari per part dels portaveus? Això ho hauríem de 
baixar. Si, millor, sembla que no s’acobli? Doncs bé, continuem, resolem els problemes 
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tècnics i continuem amb normalitat? Tot bé? Molt bé. Cap comentari per part dels 
portaveus sobre l’acta. Passem a votació?  
 
 
 
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del 7 de juliol de 2011 a 
votació, aquesta resta aprovada per unanimitat. 
 
 
C) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1. Recuperació d’ofici d’una part de la finca del cementiri  
 
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc de dictàmens, propostes o mocions resolutòries. El 
primer punt tracta de la recuperació d’ofici d’una part de la finca del cementiri. Té la 
paraula el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
Sr. Álvarez.- Es tracta de continuar amb un tràmit que es va iniciar fa un temps quan un 
dels 2 pàrkings que tenim al cementiri, ens vam trobar amb unes roques. A partir d’un 
informe de la policia i de la brigada es va iniciar un expedient de disciplina urbanística, 
es va comunicar a les persones que al principi havien posat les roques i se’ls va 
transmetre la necessitat de treure aquelles pedres. Així ho van fer després d’una quants 
dies i en principi, avui el que portem és la conseqüència d’aquell expedient. Aquí el 
que aprovarem avui, si s’escau, és que l’Ajuntament, llegeixo literalment part del 
dictamen :  
 

“L’Ajuntament ha estat utilitzant aquest espai de manera pacífica, manifesta i a la 
vista de tothom durant molts anys i a més aquest espai consta a l’inventari com a 
part de la finca del cementiri . La possessió és clara i en definitiva és el principal 
objectiu del present expedient, la recuperació possesòria”  

 
El que diem aquí és que, en principi, segons la documentació de l’Ajuntament, 
aquesta finca és de l’Ajuntament. És cert també i és present el Sr. Félix Cañado en 
diferents converses ha presentat documentació i hi ha un conflicte. Ell defensa que 
part d’aquesta finca és d’ell. Estem en converses per solucionar el problema i decidir i 
determinar on comença i acaba cada parcel�la, la parcel�la de l’Ajuntament i la del 
Sr. Félix Cañado en aquest cas. En la documentació que consta a l’Ajuntament i així li 
hem explicat en diferents moments a ell, aquesta parcel�la és municipal. A la 
documentació que consta també a la base de dades del cadastre, aquesta parcel�la 
és municipal, però també és cert que ell té informació que d’alguna manera podria 
defensar que part d’aquesta parcel�la, part del pàrking de mà dreta podria ser de la 
seva propietat. Això ho haurem de solucionar, és un conflicte que existeix, que ha sortit 
després de l’aprovació de  Maiols- Mas Planas, que ho hem de solucionar a les bones, 
que no té res a veure amb el que portem avui, també ho hem comentat personalment 
amb el Sr. Cañado i en principi, avui és la conseqüència que aquí es van posar unes 
pedres que no s’havien de posar i aquest tema s’havia de solucionar d’aquesta 
manera. El que aprovarem serà recuperar per via administrativa el bé municipal, que 
és una part d’aquest aparcament, el de mà dreta, desestimar unes al�legacions que 
va presentar el Sr. Cañado en el seu dia , ordenar la retirada definitiva que ja es va fer 
en el seu moment i que, a més a més, ja es van retirar les pedres famoses, advertir que 
si no es en temps i forma que podria fer-se de manera forçosa la retirada d’aquestes 
pedres i facultar al Sr. Alcalde en el que sigui necessari per tirar endavant aquest 
expedient. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?  
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Sr. Gil.- Sí, només que en base a la informació que tenim municipal i que això en 
principi, està dins del catàleg d’inventari i de la informació que tenim com a 
Ajuntament que se’ns ha traslladat, doncs nosaltres estarem d’acord en iniciar aquest 
procés. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Algun comentari Sr. César Alcalá en nom del P.P de Catalunya?  
 
Sr. Alcalá.- Sí, el mateix. Si la parcel�la aquesta pertany a l’Ajuntament s’han de posar 
en marxa les mesures oportunes per recuperar-la . 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari per part del PSC de la 
Roca? Sr. Carles Fernández. 
 
Sr. Fernández.- L’altre dia quan a la comissió informativa analitzàvem aquest punt, la 
documentació que hi havia era una mica confosa i el propi alcalde quan ens 
explicava les coses buscava els plànols i no acabava de saber quins eren uns i quins 
eren els altres, vam presentar un escrit demanant tota una sèrie d’informació per 
aquest ple i la resposta ha estat que com hi ha vacances de personal, no se’ns podia 
facilitar i que ja se’ns aniria donant poc a poc. A mi, em sembla que això no 
col�lapsava, són documents que havien d’estar de treball i que es podria trametre 
perfectament per correu electrònic, però bé, diguem-ne que no comencem bé, en 
aquest primer ple ordinari, negant la informació que demana el principal grup 
d’aquest consistori. En referència  a aquest punt, atès que en la comissió informativa la 
documentació  que se’ns va poder ensenyar i que es volia i no es volia ensenyar no 
era per a nosaltres, no vam tenir clar que és el que passava i vist que el que s’inicia 
aquí, recuperar per via administrativa, entenem que el que es fa ara és iniciar un 
procediment que permetrà a les 2 parts, a la part Ajuntament i a la part privada, que 
considera que allò és propietat seva, posar sobre, la taula tots els documents analitzats 
en suficient temps i rigor, doncs entenem que el que s’ha de fer és fer aquest procés, 
però, a més a més, ens sorprèn de dir: estem en converses perquè no veiem si per la 
via de converses es pot resoldre, deixem això sobre la taula i potser no cal fer aquest 
expedient si hi ha possibilitat de debatre les coses, com diu que s’està fent . De totes 
maneres, a mi m’ha sorprès, avui m’he trobat al Sr. Cañado i m’ha dit que ningú 
no,l’havia informat de l’Ajuntament que avui en el ple es tractava això, per tant, no sé 
aquestes converses hi ha alguna cosa que no em quadra. Per tant, deixi-ho sobre la 
taula per poder analitzar més a fons aquesta situació i continuar amb aquestes 
converses si s’estan produint amb el propietari per aclarir si la propietat és municipal, 
nosaltres estarem al costat de l’Ajuntament perquè, evidentment,  l’Ajuntament 
l’haurà de recuperar, però no tenim clar com ha anat aquest procés i, per tant, el 
nostre vot, si no es deixa sobre la taula, serà abstenció. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari, Sr. Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.- No és cert, per començar, que des de l’Ajuntament  hagin tingut una 
resposta negativa per poder consultar la documentació, no és cert. Vostès han tingut 
la informació a la seva disposició a les dependències de l’Ajuntament i això és el que 
se’ls va comunicar via mail, el que no teníem en aquell moment era la informació 
digitalitzada. Com vostès han dit al començament i han excusat fins i tot alguns 
companys de vostès, hi ha gent que està de vacances a l’Ajuntament també i no ens 
era possible de facilitar-los aquesta informació costa res. Si la informació l’haguéssim 
tingut ja digitalitzada, no costa res prémer el botonet i enviar-la, però si no la tenim, 
això és qüestió de temps i no ho vam poder fer. Es va comentar a la casa i el que es va 
decidir de fer és de facilitar-los la informació que teníem en aquell moment i sobretot, i 
com no pot ser d’una altra manera, facilitar-los la possibilitat que consultessin la 
informació aquí, com sempre han pogut fer i i sempre podran fer. Farem el procés que 
hem comentat d’arribar a esbrinar de qui és aquesta parcel�la per la informació que 
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tenim a l’Ajuntament la parcel�la és municipal i així figura també, repeteixo, en la base 
de dades del cadastre, però això no treu que amb documentació del Sr. Cañado i 
després de parlar i d’arribar a les conclusions que haguem d’arribar quan això tiri 
endavant doncs si el particular té raó, li haurem de donar, però ara pe ara el que no 
podem fer és una altra cosa que la que estem fent. Els serveis jurídics de l’Ajuntament 
ens proposen de tirar endavant aquesta aprovació i nosaltres fem cas del que diuen 
els serveis jurídics de l’Ajuntament. Això és llei i nosaltres hem de respectar la llei. Això 
no treu en cap moment que les converses continuïn. Ja ho sap el particular , jo mateix 
vaig parlar amb ell ahir per telèfon una bona estona. El que l’Ajuntament no podia 
permetre i a més després que la policia i la pròpia brigada veiés que s’havien col�locat 
aquelles pedres, és que un espai que, en principi, és d’ús públic com és el pàrquing 
dret del cementiri, doncs quedés amb aquella situació i, per tant,  es va obrir, com 
s’havia de fer i com marca la normativa,  l’expedient de disciplina urbanística que 
corresponia i això d’avui és conseqüència d’aquell expedient de disciplina urbanística. 
És a dir, en realitat estem d’acord amb el que estem dient, eh?  És a dir, de moment és 
públic i si al final es demostra que no és públic, sinó que hi ha un propietari privat , es 
farà el que s’hagi de fer, es modificarà les dades del cadastre i tot quedarà resolt per 
sempre, però ara per ara, la situació és aquesta. Ho sabem a l’Ajuntament, ho sap el 
privat i ara, a més a més, també ho saben vostès. Gràcies. 
 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari més per part del Sr. 
Carles Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Home, no vam facilitar cap informació de la que vam demanar ni la 
que estava digitalitzada, Sr. Álvarez. ni la que estava generada ja per ordinador i de la 
qual ja hi ha un format digital, cap informació no ens han facilitat, per tant, potser no 
disposava vostè d’aquesta informació, jo no dic que estava mentint , sinó que potser 
no disposava d’aquesta informació, però la carta el que ens diu és que no se’ns 
facilita cap informació. Evidentment, ningú no ens ha negat que puguem venir aquí a 
mirar els expedients, jo no he dit això. Jo he dit que vam sol�licitar una informació 
concreta per escrit i la resposta ha estat aquesta que donat que hi havia molt personal 
de vacances i per tal de no col�lapsar l’Ajuntament, no se’ns podia facilitar i se’ns 
aniria facilitant en la mesura que es pugui. Home, ni aquesta s’ha enviat, per tant, 
home, mirin-s’ho una mica. Per tant, a veure el Sr. Cañado va posar unes pedres, e li va 
dir i les va retirar, per tant, fins aquí aquest conflicte es va resoldre per part del Sr. 
Cañado que va retirar aquestes pedres, per tant, jo el que he dit és que amb la 
documentació que vam poder veure a la comissió informativa que després per 
qüestions laborals no hem pogut venir a mirar aquests expedients aquí i que vam 
demanar per poder-los analitzar nosaltres i no tenim clara la situació i per això, 
nosaltres en aquest tema i esperem que, en tot el procés, nosaltres també tindrem 
converses amb el Sr. Cañado i la documentació aquesta que hem demanat, doncs 
tenir clara la nostra opinió i amb això més els informes que hi hagi dels tècnics tindrem 
l’opinió corresponen. Ja li he dit, per nosaltres li demanem que això es deixi sobre la 
taula i si no el nostre vot serà una abstenció.   
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Només un parell de comentaris, quan 
està en risc el patrimoni públic de l’Ajuntament i vostès han estat 12 anys governant 
coneixen perfectament quin és l’aparcament del cementiri i durant el seu govern 
s’utilitzava perfectament, aquest terreny, aquest patrimoni públic el posicionament 
dels regidors d’aquesta casa i dels grups municipals ha de ser molt clar i sense 
ambigüitats a favor del patrimoni públic municipal, sense desmerèixer que si hi ha 
algun dubte legal que en un estat de dret hi ha els mecanismes suficients per garantir 
que si un titular creu que té possibilitats de ser propietari d’una part d’aquest terreny, 
en comptes de ser-ho l’Ajuntament com consta en la documentació municipal, doncs, 
evidentment, hi ha fórmules, hi ha maneres i sobretot hi ha el diàleg que és el que s’ha 
estat fent durant el darrer any i mig pe entendre què pot passar aquí . De moment, en 
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la documentació que ens  consta i sobretot l’inventari de béns és que aquest terreny 
és municipal, sense cap mena de dubtes i així se’ls hi va comunicar a la comissió 
informativa i també una matització, quan vostè diu que se li va comunicar al propietari 
del terreny, no se li va comunicar, davant de la invasió d’unes pedres en una propietat 
municipal i es va obrir un expedient de disciplina urbanística que porta com a 
conseqüència aquests acords que portem a  aprovació avui. Per tant, el 
posicionament hauria de ser molt clar. Vostès si creuen que no tenen prou informació, 
poden no alinear-se al costat de la defensa del patrimoni públic. Nosaltres la 
informació no els hi hem negat en cap moment. Si vostè fes les seves intervencions més 
mesurades i més ajustades, no rebria aquestes respostes. Vostè, Sr. Carles Fernández, 
ha dit que se li ha negat informació, en cap moment se li ha negat aquesta 
informació, l’ha tingut a la seva disposició i si vostè fes la seva feina de regidor de 
l’oposició hauria vingut a consultar aquesta informació i més quan... 
 
Sr. Estapé.-  Tenim dret ... aquests documents  
 
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé estic en ús de la paraula, intenti guardar les maneres. 
 
Sr. Estapé.- Intenti no dir disbarats. Vostè és, ha de ser la primera persona que respecti 
tota la corporació. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, Li torno a dir el mateix que he dit, la informació ha estat en tot 
moment en les dependències municipals i vostès no l’han vingut a consultar com han 
fet altres vegades i  crec que és el primer ple en els darrers anys, en què no venen a 
consultar la documentació, vostès sabran per què no han vingut, el Sr. Carles 
Fernández ha dit que per incompatibilitat d’horaris laborals, doncs perfecte això li pot 
passar a qualsevol.  
 
Sr. Estapé.- Dolors ... podem preguntar a la secretària si tenim dret a còpia de la 
documentació del ple i a còpia en format electrònic ... 
 
Sr. Alcalde.- Tenen dret a còpia... 
 
Sr. Estapé.- Li pot preguntar a la secretària  
 
Sr. Alcalde.- Miri, ja li contestaré jo.  
 
Sr. Estapé.-  Perquè vostè està dient que no tenim dret. 
 
Sr. Raimí.- No està dient això 
 
Sr. Alcalde.- No li he dit això.  
 
Sr. Estapé.-  Doncs m’agradaria que m’ho aclarissin  
 
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, no li he dit això. Li he dit que tenen dret a tota la informació, és 
que vostè . 
 
Sr. Estapé.-  Tenim dret a còpia de la documentació? 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, a  part de no deixar parlar no escolta.   
 
Sr. Estapé.- Jo el que vull saber és una cosa : Tenim dret a còpia de la documentació 
abans del ple perquè puguem preparar els temes i puguem votar amb tota la 
informació ? 
 
Sr. Alcalde.-  Tenen dret a venir a consultar la documentació  
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Sr. Estapé.-  tenim dret a còpia?  
 
Sr. Alcalde.-  Tenen dret a còpia de la documentació. Ho sap perfectament. 
 
Sr. Estapé.- Sí que ho sé. Tenim dret a tenir còpia i còpia en mitjans electrònics, per 
tant, es pot enviar per correu electrònic. Perquè jo no sé si ho sap, però les persones 
que estem aquí estem treballant  
 
Sr. Alcalde.-  Sr. Estapé, sap quin dia demana vostè la informació?  
 
Sr. Estapé.- El dia següent de la convocatòria del ple. 
 
Sr. Alcalde.-  Exactament, el dia 26. D’una convocatòria feta en temps i forma.  
 
Sr. Estapé.- Bé, el dia següent. 
 
Sr. Alcalde.-  Quan s’havia realitzat una comissió informativa la setmana anterior. 
 
Sr. Estapé.- Però no puc demanar còpia de tots els documents perquè no tinc la 
convocatòria del ple sencera amb les resolucions d’alcaldia. 
 
Sr. Alcalde.-  Doncs vingui dos vegades, vingui tres vegades, vingui quatre vegades. 
 
Sr. Caña.- ... perquè treballem  
 
Sr. Alcalde.-  Vostè també treballa Sr. Julio? Doncs me n’alegro molt que treballi, però 
a part vostè és regidor d’aquesta corporació, per tant, el dimarts hi havia convocada 
una comissió especial de comptes i no es va presentar ningú. 
 
Sr. Estapé.- A les 12 del migdia, Sr. Ros. 
 
Sr. Alcalde.-  No, a les nou 09.30 del matí  
 
Sr. Fernández.- Per primer cop en 14 o 16 anys, per primer cop al matí. 
 
Sr. Alcalde.-  I no va venir ningú, en  horari laboral . 
 
Sr. Estapé- Exacte, vostè ho ha dit 
 
Sr. Fernández.- Igual que l’últim ple de legislatura passat que el va convocar vostè en 
comptes de a l’horari normal que és a les vuit del vespre, que és l’horari habitual, el va 
convocar a les 12 del migdia. És el seu estil 
 
Sr. Alcalde.-  No, no és el meu estil.  
 
Sr. Fernández.- Si, home, home, tres coses o quatre coses iguals, amb això demostra un 
estil, Sr. Ros . 
 
Sr. Alcalde.- Veig que l’actitud del PSC és impedir  el debat, impedir els torns de 
paraules, impedir l’exercici de la democràcia. 
 
Sr. Fernández.-  ... provocar  això ... hauria de trobar Sr. Ros, ja ho sap, ja ho sap. 
 
Sr. Alcalde.- Jo no estic provocant... 
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Sr. Fernández.-  Quan les intervencions de l’alcalde haurien de ser de tancament vostè 
el que fa és obrir temes i provocar quan ja no tenim dret a rèplica, per tant, s’anirà 
trobant amb això. O canvia la seva actitud o s’anirà trobant amb això Sr. Ros.  
 
Sr. Alcalde.- l’actitud que... 
 
Sr. Estapé.- Li demanem que tingui respecte a tots els regidors d’aquesta corporació i 
per començar tenir respecte a la veritat i si tenim dret a còpia per mitjans electrònics 
dels documents, no insinuï el contrari, no digui mitges veritats. Tenim dret a còpia per 
mitjans electrònics i això és el que...  
 
Sr. Alcalde.- Ha acabat? Està en ús de a paraula? Quants torns té el PSC en aquest 
punt?  
 
Sr. Estapé.- Cada vegada ... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, tot el ple vol que vagi d’aquest manera? Sr. Estapé, la seva 
actitud és intolerant... intolerable. Vostè pot seguir així tot el mandat, però 
evidentment, els plens no aniran d’aquesta manera.  
 
Sr. Estapé.- ... i què està provocant i que està presidint un ple... 
 
Sr. Alcalde.- Miri, Sr. Estapé o em deixa continuar o hauré de convocar un recés 
perquè en aquest moment l’ús de la paraula el tinc jo i no he pogut exercir el meu ús 
de la paraula i això en democràcia és molt greu 
 
Sr. Fernández.- No, no el que és molt greu en democràcia és  ... és com  vostè tanca, 
obrir els debats i provocar i ofendre i insultar com ha fet durant tota la legislatura i com 
està començant a fer ara quan nosaltres ja no tenim torn de rèplica. Això és el que no 
pot fer quan tanca un debat Sr. Ros. 
 
Sr. Estapé.- Vostè és el moderador, Sr. Ros.  
 
Sr. Alcalde.- SI, per això  en aquest moment m’estic plantejant un recés.  
 
Sr. Gil.- Ara jo també m’hi poso, el partit socialista quan ha estat vostè alcalde i el seu 
antecessor, al Francesc Giménez que ara no és aquí, esperaven a l’últim torn de 
paraula per fotre-li tota la canya que volien i més. Això passava cada vegada...,i 
vostès feien exactament el mateix,  per tant, em sembla molt bé que demanin a 
l’alcalde això i si l’alcalde ho ha de fer que ho faci, però vostès ja estan provant la 
medicina que donaven, per tant, també els dic una cosa, això que estan parlant de 
democràcia i de no sé què, després amb el que vostès van escrivint i dient, apliquin-
s’ho també. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Això que està passant és totalment atípic i ho estic permetent, però estem 
donant un espectacle vergonyós, estem donant una imatge vergonyosa... 
 
Sr. Estapé.- Amb això estem d’acord, eh? 
 
Sr. Alcalde.- Totalment d’acord, espero, per tant... 
 
Sr. Fernández.- Vostè presideix ... 
 
Sr. Alcalde.- Jo presideixo i quan vostè em diu que obro un altre debat, el primer que 
començo dient jo és que ningú els ha negat informació, que és el que ha dit vostè, per 
tant, jo estic en el debat. Vostè diu que els hem negat informació, per tant, jo la meva 
informació com a alcalde és defensar la transparència. Aquest alcalde, aquest equip 
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de govern no nega la informació a ningú. Hi ha la màxima transparència, hi ha la tota 
la informació, se’ls hi ha facilitat en la comissió informativa i ha esta a la seva disposició 
en las dependències municipals i no l’han vingut a buscar. La demanen el dia 26, 
l’endemà de la convocatòria i la demanen per mitjans telemàtics. Doncs no se’ls hi pot 
facilitar perquè, en aquell moment, no està molta documentació digitalitzada i no hi 
ha personal per digitalitzar-la i se’ls hi diu que la vinguin a consultar i no vénen. Doncs si 
vostès no poden venir, ja està, aquest és el debat, un debat que l’ha iniciat vostè, no 
l’he iniciat jo i la meva obligació, com a alcalde, és defensar la transparència d’aquest 
equip de govern, la informació està a l’expedient, no només es pot venir a consultar 
abans del ple, qualsevol regidor té accés a tota la informació municipal, a tota, i pot 
venir qualsevol dia en horari laborable i els serveis municipals li han de facilitar aquesta 
informació. Si anuncia la seva visita millor perquè ens organitzarem, sinó se’ls atendrà 
adequadament i aquesta documentació la poden consultar demà divendres, la 
poden consultar dilluns que entrem a dia 1 d’agost, la poden consultar dilluns, 
dimecres, el dia que vulguin i poden formar-se opinió i poden saber si aquesta 
parcel�la és municipal o no. Poden consultar l’inventari de béns i poden consultar que 
en l’expedient hi ha moltíssima informació i,  fins i tot, confusa i que hi poden haver 
plànols antics que en aquest moment no formen part d’aquella propietat, però sí que 
hi van formar en algun moment. Tot això, ho poden venir a consultar i poden, fins i tot, 
assessorar-se per part de la secretària municipal o per part dels tècnics que els puguin 
interpretar que els puguin interpretar documents que els puguin semblar confusos. 
Aquesta la situació sobre aquest tema que no ha de tenir més transcendència, és un 
simple tràmit administratiu. Davant de l’ocupació d’un terreny que és municipal i que 
s’ha estat utilitzant històricament durant els seus 12 anys de govern, durant els anys de 
govern nostres, des que jo visc a la Roca,  fa 22 anys, s’ha estat utilitzant per part de la 
corporació municipal, per part del poble de la Roca, un terreny un domini públic, per 
tant, a partir d’aquí si apareix nova informació que pugui demostrar que aquest 
terreny no era públic i que, per tant, s’estava utilitzant incorrectament, evidentment 
estarem disposats a analitzar-ho i a arribar a les conclusions que pertoquin i l’estat de 
dret té tots els mecanismes perquè això es pugui demostrar, però, ara per ara, aquest 
terreny, els indicis i la realitat és que tot apunta que és patrimoni públic i, per tant, ha 
de continuar en ús. S’obre aquest expedient de disciplina urbanística, que és el que 
pertoca, que és el que vostès, com a partit de l’oposició, ens hauríem d’exigir que 
féssim si no ho haguéssim fet i a partir d’aquí, nosaltres anem a defensar el patrimoni 
públic, que és el que toca, sense desmerèixer qualsevol pretensió que pugui tenir un 
privat si és justa, per tant, entrem en una via de diàleg com hem estat en aquesta via 
de diàleg en un any i mig sense que s’hagi pogut demostrar, res més d’una forma 
positiva i fefaent. Per tant, en aquest moment, estem en aquest escenari. En aquest 
primer punt que ha suscitat tanta polèmica simplement tracta de començar un tràmit 
administratiu on els regidors de la corporació defensem inicialment el patrimoni públic.  
 
Passem a votació  
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, el dictamen queda aprovat, per 9 vots favorables, 
manifestats pels regidors del grup municipals de CIU, d’ERC, P.P.  i 6 abstencions, 
manifestats pels regidors del grup municipal PSC-PM, la qual, literalment, diu:  
 

“Vist que en data 05/05/11 per resolució d’alcaldia es va incoar un expedient de 
recuperació d’ofici en relació a una actuació realitzada pel Sr. Fèlix Cañado 
Rodríguez, que va ocupar una part de l’aparcament de la finca del cementiri 
(part dreta), que és domini públic segons inventari municipal, mitjançant pedres 
de gran tamany i puntals de metall, impedint la utilització d’aquesta part de 
l’aparcament.  
 
Vist que en data 16/05/11 es va notificar a l’interessat la resolució esmentada 
atorgant un termini de 15 dies per la presentació d’al�legacions.  
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Vist que en data 17/05/11 amb NRGE 3524/11 el Sr. Fèlix Cañado Rodríguez va 
presentar al�legacions a la resolució referida.  
 
Vist l’informe tècnic emès en data 12/07/11 en relació a les al�legacions 
presentades, part del qual es transcriu a continuació:  
 
“ .../... El Sr. Cañado manifesta que aquella part de finca del cementiri que ha 
ocupat li pertany segons unes escriptures que disposa. A més, també diu que va 
mantenir converses amb l’Ajuntament per tal de firmar un contracte de lloguer 
en relació a aquella part perquè l’Ajuntament porta utilitzant-la sense pagar-li 
res. Respecte aquestes escriptures s’ha de dir que no s’aporten a la instància 
referida, per tant no es pot entrar a analitzar el contingut d’aquestes. Per altra 
banda, tot i que consta que es van mantenir converses sobre el tema al�legat, 
no es va arribar a tramitar cap mena d’expedient al respecte. A més a més, el Sr. 
Cañado reconeix que l’Ajuntament porta utilitzant aquest espai durant anys.  
 
L’Ajuntament ha estat utilitzant aquest espai de manera pacífica, manifesta i a la 
vista de tothom durant molts anys, i a més aquest espai consta a l’inventari com 
a part de la finca del cementiri. La possessió és clara i en definitiva és el principal 
objectiu del present expedient, la recuperació possessòria. Per altra banda, un 
altre tema és que s’ha mostrat un problema de titularitat manifestada pel Sr. 
Cañado, el qual ha posat en dubte la propietat d’aquesta part de la finca del 
cementiri. Si considera que aquesta part és seva, existeixen procediments 
legalment previstos per tal d’aclarir la propietat, en cap moment es poden fer les 
actuacions per la simple via de fet.  
 
L’Ajuntament en cap moment el pretén expropiar, només mantenir la mateixa 
situació que existia en la finca fins que el Sr. Cañado va col�locar les pedres. El 
que s’està fent és recuperar la possessió i no la titularitat del bé, és una actuació 
que prové de la potestat recuperatòria reconeguda per la legislació a les 
administracions locals.  
 
El Sr. Cañado diu que tot i que no està d’acord retirarà les pedres, actuació que 
va fer la setmana que va presentar les al�legacions.  
 
També demana còpia de l’informe al qual fa referència la resolució d’incoació, 
al respecte cal dir que està a la seva disposició a l’Ajuntament.  
 
Per tot això es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
legislació aplicable i que és procedent l’aprovació de la recuperació d’ofici pel 
Ple, en virtut de l’article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.  
 
En el supòsit que persisteixi en l’ocupació del bé de domini públic l’Ajuntament 
podrà utilitzar els mitjans d’execució forçosa previstos per la llei.” 
 
Atenent els articles 8 i 227 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i els 
articles 147 i ss del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals.  
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe de secretaria 
transcrit.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:  
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PRIMER.- RECUPERAR, per via administrativa, el següent bé municipal: una part de 
l’aparcament dret de la finca del cementiri que és domini públic, que havia 
estat usurpada pel Sr. Fèlix Cañado Rodríguez, propietari confrontant de la finca 
cadastral 4345205DG4044N0001JW. 
 
SEGON.- DESESTIMAR les al�legacions presentades pel Sr. Fèlix Cañado Rodríguez 
en data 17/05/11 amb NRGE 3524/11 atenent l’indicat en la part expositiva. 
 
TERCER.- ORDENAR la retirada definitiva, en el termini d’un mes, de les pedres de 
gran tamany així com els puntals de metall que es van col�locar en la finca del 
cementiri que impedien la utilització de part de l’aparcament públic. 
 
QUART.- ADVERTIR que, transcorregut l’esmentat termini, l’Ajuntament, utilitzarà 
els mitjans d’execució forçosa previstos per la llei per l’efectiu compliment de la 
retirada, corrent a càrrec del requerit les possibles despeses que hi puguin haver.  
 
CINQUÈ.- FACULTAR en el Sr. Alcalde pel compliment d’aquest acord i en 
general per tot el relacionat amb aquest assumpte.” 

 
 
B-2. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a les despeses dels 
serveis municipals efectuades durant l’any 2010. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia, al punt B-2, que tracta de 
l’aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdit, relatius a les despeses dels 
serveis municipals efectuats durant l’any 2010. Té la paraula el regidor d’hisenda en 
nom de l’equip de govern, el regidor Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Portem a aprovació, tal com marca la llei, la 
normativa, unes factures que corresponen al servei de neteja de dependències 
municipals corresponents a l’exercici 2010: concretament ascendeixen a un import de 
131.757,62 €. Són 6 factures, 4 d’elles entrades i tornades amb informe dels tècnics i 
amb informe també d’intervenció i 2 que, tot i que eren de l’any passat, van entrar en 
el registre en data d’aquest any 2011, concretament són factures que les 4 primeres 
van entrar... diré les dates inicials: la primera el 21 de setembre de 2010, la segona en 
la mateixa data, la tercera el 13 d’octubre del 2010 i la quarta el 10 de desembre de 
2010. Aquestes quatre factures no eren conformes i es van retornar al proveïdor amb 
informe dels tècnics adients i amb carta amb la qual es comunicava aquest fet. 
Aquestes factures tornen a entrar, ja en data de 2011. La que es corresponia al 28 de 
setembre, en data 28 de gener de 2011, la segona del 21 de setembre també en data 
28 de gener de 2011, la que era del 13 d’octubre també entra al registre, per segona 
vegada, el 28 de gener de 2011 i la que havia estat registrada en data 10 de 
desembre de 2010 torna a entrar al registre de la corporació en data 28 de gener de 
2011. A part d’aquestes quatre factures que es van retornar perquè no eren conformes 
entren en data del 17 de febrer del 2011, una altra factura que es correspondria als 
serveis del mes de novembre del 2010 i en data 1 de gener de 2011 entra també una 
factura que es correspon als serveis de desembre de 2010. En total la suma d’aquestes 
6 factures ascendeix a la suma que ja he dit abans  131.000 €  aproximadament  i avui 
com hem de fer les portem per aprovació, gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Carles Fernández, en nom 
del PSC de la Roca?  
 
Sr. Fernández.- Sí, ens preocupa perquè això té una suma als 446.687 € de factures de 
2010 que ja es van passar amb la liquidació a imputar-se en el pressupost de 2011 
perquè no hi ha partides pressupostàries  per poder-les absorbir i, per tant, això significa 
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que en el pressupost de 2011 estem imputant un total de 578.334 € provinents de 2010. 
Per tant, el pressupost de 2011 es veurà reduït en 578.344 € la disponibilitat de crèdit 
respecte del pressupost que vam aprovar per coses que vénen de 2010. Algunes per 
coses que no hi havia partida pressupostària i aquí per un seguit de qüestions entenc 
que de funcionament de no acceptació de validesa per part dels tècnics municipals, 
però al final el resultat és el mateix, és que en el pressupost de 2010, s’han d’imputar 
unes factures que suposen disminuir aquest pressupost.  131.000 € que teníem del 
pressupost de 2011 i que ara ja no són disponibles perquè estem pagant coses de 2010, 
per tant, home s’ha d’intentar agilitzar el màxim possible i després, és sorprenent que 
unes factures que entren al gener, la segona tongada, el segon cop entren al gener, 
es presentin a aprovació el 28 de juliol. Què ha passat en aquests 6 mesos que no 
s’han pogut aprovar aquestes factures? Per què? Perquè entre que entra una factura i 
s’ha d’afrontar el pagament, hi ha una llei que ens obliga a uns terminis i, per tant, ull 
amb aquestes coses. Aquestes dues coses ens sorprenen perquè clar en tot això resulta 
que la liquidació que vam presentar que ja no era positiva perquè teníem un dèficit de 
123.979, dèficit pressupostari, i un romanent de 32.000 €. Si afegim les 446 que ja es van 
incorporar més aquests 130.000 resulta que els resultats ja no són els que van ser, sinó 
que tots són negatius tant el resultat pressupostari que ja ho era com el romanent de 
tresoreria, per tant, la situació de gestió crec que cal donar-li un impuls i millorar 
bastant perquè si no vam aprovar un pressupost que ja era just pel 2011, a la que li 
imputem tot això veurem quin és el resultat de finals d’any.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari, Sr. Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.- Sí, el pressupost de 2011 es veurà afectat per aquestes factures, 
evidentment, són factures que s’han  de pagar, que pagarem, no tenim problemes de 
tresoreria. L’Ajuntament de la Roca no té problemes de tresoreria, no els ha tingut mai i 
ara que tenim una situació complicada i difícil per a moltes administracions, nosaltres 
de moment i toquem fusta no tenim aquest problema, per tant, pagarem perquè, a 
més a més són serveis que ja s’han prestat i tenim l’obligació per llei de pagar aquestes 
factures. La liquidació era correcta. No intenti qüestionar documents oficials de 
l’Ajuntament, si us plau. La documentació i tot el que es porta a aprovació en aquest 
Ajuntament és correcte. Si vostè sospita alguna cosa, té els mecanismes oportuns per 
denunciar-ho allà on calgui, on ho cregui oportú. Està qüestionant la feina dels 
professionals de la casa amb aquestes afirmacions que acaba de fer, jo li demanaria, 
si us plau, que no qüestioni mai més aquests documents. L’Ajuntament de la Roca a 31 
de desembre del 2010 tenia un “cash” de 3.750.000 €, que no és broma i això després 
de pagar 1.250.000 € d’una famosa parcel�la que vostès van malvendre i que nosaltres 
vam haver de pagar i tot i això el “cash”  els diners líquids que tenia aquest Ajuntament 
a 31 de desembre de 2010 era de 3.751.000 €. Això està aprovat a la liquidació que 
vostè va tenir ocasió de votar fa uns mesos. Les factures es presenten a gener i 
s’aproven al juliol. Té l’explicació que ara li donaré, em cenyiré a les 2 factures 
aquestes que van entrar la primera i única vegada al mes de gener que em sembla 
que són les que vostè  ha fet referència. 
 
Sr. Fernández.- No, jo em referia a totes. De les que van entrar el gener per segona 
vegada i totes des del gener fins ara... 
 
Sr. Alcalde.- Ara li explica el regidor d’hisenda. 
 
Sr. Álvarez.- La factura del 21, perdó, del...la primera  factura que entra per segona 
vegada a l’Ajuntament el 28 de gener del 2011, arriba a intervenció el 29 del 4 del 
2011, conformada correctament; l’altra factura, la segona que també entra el 28 de 
gener entra amb la mateixa data a intervenció; la factura del 13 d’octubre 
inicialment, que després torna a entrar el 28 de gener de 2011 es conforme el 2 de 
maig del 2011; la factura del 10 de desembre, perdó, per primer registre, que després 
torna a entrar el 28 de gener es conforme el 2 de maig de 2011; la factura que entra 
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per primera i única vegada el 17 de febrer de 2011 i que es correspon als serveis de 
novembre de 2011 es conforme el 2 de maig del 2011; la factura que entra per primera 
vegada el 21 de gener de 2011 i que es correspon a les feines fetes al desembre de 
2010 es conforme el 2 de maig del 2011. Una vegada conformades aquestes factures, 
com s’ha de fer,  per part del tècnic responsable del servei entren en la roda per, en 
aquest cas, aquesta aprovació. El dia 2 de maig em sembla que ja estava convocada 
la comissió informativa de l’últim ple, si no recordo malament, de fet no ho recordo 
malament perquè no ha pogut entrar en un ple anterior perquè no ha estat possible. 
Això ho sé, no és que no ho recordi malament sinó que ho sé.  El primer ple ordinari en 
el qual hem pogut portar aquestes factures aprovació és aquest. Les factures, mentre 
no estan signades i conformades pels tècnic corresponent no es dóna el vistiplau a 
comptabilitat pel seu pagament. Això ja ho saben, és normal, per tant, ara com que 
corresponen als serveis de l’any passat, ens toca  fer aquesta aprovació . L’explicació 
de per què ens  toca per l’aprovació el mes de juliol, em sembla que ja li he dit i en 
principi, és tot, gràcies. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari més? Sí, Sr. Albert Gil, en nom 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.?  
 
Sr. Gil.- Sí, a nosaltres també ens va sorprendre el tema d’aquestes factures que 
s’arrosseguessin pel desconeixement d’aquest informe per part del tècnic retornant 
aquestes factures i després aquest temps que ha portat per portar-les a ple ara. També 
vam fer la mateixa consulta i se’ns va contestar això a la comissió informativa del ple i 
se’ns va donar les explicacions. Es bo, jo diria, explicar directament tot el que parlem 
en el ple i en la comissió informativa donar-li el contingut de la informació que donem 
en els propis grups que assistim en aquesta comissió perquè si no la gent que ve al ple 
no té aquesta informació. Em refereixo que la informació que ara ens dóna perquè 
passés aquest tema i com era de preveure així ho hem esperat que passés i esperant 
la resposta, doncs jo diria que directament, aquesta informació s’hauria de donar amb 
el fet d’explicar directament què ha passat, que un tècnic no veu o no té tota la 
informació i es retornen, que l’empresa triga x mesos a tornar-les a presentar, que una 
vegada les presenta, el tècnic les torna a estudiar i quan ell dóna la resposta, això 
porta un tràmit i que aquest tràmit fa això que ara no hi hagi un ple ordinari fins ara i 
això faci que vinguin en aquestes dates. Això, jo crec que ja ho hauríem d’explicar 
directament perquè això s’explica en les comissions informatives i si no la sabem 
transmetre o no la sabem explicar, ens la quedem i la gent que ve, aquesta informació 
no la té. Nosaltres votarem favorablement a aquestes factures perquè ja ho hem dit, 
nosaltres som responsables del que el govern anterior havia tramitat i havia dut 
endavant, evidentment, a ningú no agrada aquestes situacions i més que ens trobem 
amb aquests endarreriments com ha estat el cas. Les explicacions ens poden agradar 
més o menys, però les entenem i sabem que això porta un ritme i un tràmit i, per tant, 
nosaltres donarem suport a aquestes factures i el que sí que demanarem, com ja fèiem 
abans i com sé que ja fèiem abans també de que això no tornés a passar, és intentar, 
per part de tothom que això funcioni més àgilment i puguem no haver de tornar per un 
cas així. Ara bé, si un tècnic ens torna a fer un informe on ens diu que no s’han de 
pagar o que no té tota la informació, haurem d’acceptar-ho, haurem de creure que 
aquest persona està fent bé la seva feina i està preocupant-se pels interessos del 
municipi i acceptar-ho i si ens torna a passar per un cas similar, els demanarem 
explicacions i probablement amb la mateixa coherència ho escoltarem, ho valorarem 
i si és necessari i ho creiem així probablement també votaríem a favor. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil.  Algun altre comentari Sr. Carles Fernández ? 
 
Sr. Fernández.- En primer lloc, no recordo haver parlat de problemes de tresoreria de 
l’Ajuntament, no m’alegro del contrari, m’alegro que no en tingui. Ara, permeti’m que 
sense qüestionar els tècnics, perquè jo no estic aquí qüestionant els tècnics, jo el 
qüestiono a vostè, no els tècnics a vostè com a regidor d’hisenda. Aquesta sí que la 
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qüestiono, la seva feina, no la feina dels tècnics, d’acord? No he qüestionat mai la 
feina que fan els tècnics. Clar, és que hi ha maneres de fer les coses. Hi ha indicacions 
polítiques de com fer les coses perquè hi ha un marge per fer les coses i, per tant, aquí 
és la meva crítica, com l’Ajuntament es gasta 400 i pico mil euros l’any passat sense 
tenir partida pressupostària per gastar-los. Aquesta no és una decisió tècnica, aquesta 
és una decisió política, dels polítics d’aquesta casa. Els tècnics el que fan a partir 
d’aquí són els informes corresponents, però hi ha 400 i pico mil euros que no es van 
poder incorporar en la liquidació del pressupost i que van quedar com a partides 
pendents d’aplicació perquè no hi havia partida pressupostària que suportés aquestes 
despeses i, per tant, això és una decisió política. Es fan aquestes despeses perquè 
políticament s’ha decidit que es facin i després evidentment, s’han de pagar, per tant 
el meu qüestionament no és cap als tècnics que a partir d’aquí fan els informes que 
han de fer, sinó és cap a una acció política que fa que l’any passat tinguem 400 i pico 
mil euros gastats sense tenir disponibilitat pressupostària. D’aquests 100 i pico sí que n’hi 
havia de disponibilitat pressupostària perquè aquests són per un tema de desacord per 
al tècnic responsable d’aquesta àrea, al polític responsable d’aquesta àrea és que 
home, una factura que arriba al gener intentem que es conformi abans del maig, que 
són 4 mesos per conformar una factura. Jo entenc que aquí, la feina, que hi ha un 
volum de feina i que els tècnics estan liats, però home, 4 mesos per conformar una 
factura pot acabar donant-nos problemes a l’Ajuntament , per  tant, crec que és bo 
aquesta reflexió de millora de la gestió i aquesta sí que és una funció de vostès també 
com a polítics perquè són els que porten la direcció de l’Ajuntament i aquesta direcció 
és important que es faci.  
 
Una tercera cosa, Sr. Álvarez, la liquidació no es vota en ple, s’aprova per resolució 
d’alcaldia. Veu com puc qüestionar-li una mica la seva funció com a regidor 
d’hisenda, no la vaig votar perquè no em tocava votar-la, la liquidació, ens tocarà 
votar el compte general. El que fan vostès es donar compte d’una resolució d’alcaldia 
perquè és la manera com s’aprova. Sí que vam poder comentar-la, això sí, perquè 
quan es dóna compte també hi ha dret d’intervenció per part dels grups polítics, però 
no la vam votar. 
 
I com a última cosa, a partir d’ara ja sabré que cada cop que el “pilli” amb alguna 
cosa vostè em traurà el tema de la parcel�la, per tant, vol dir que l’he “pillat” amb 
alguna cosa perquè és la seva resposta de dir: “ Y vosotros más” i quan dius “ Y 
vosotros más” vol dir que “ yo lo estoy haciendo mal” , per tant, cada cop que em 
tregui el tema de la parcel�la, ja sabré que l’hauré “ pillat” en alguna cosa Sr. Álvarez. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Vostè amb la seva línia habitual. .. jo 
intentaré ser mesurat amb la meva resposta, però clar, és que les reaccions que puc 
provocar són pura urticària. No, m’interrompi, no m’interrompi només començar. Miri, 
el regidor d’hisenda que ha estat capaç d’afrontar, en la pitjor crisi econòmica que ha 
estat patint la nostra societat en els darrers anys, de tancar els 4 exercicis en què ens 
ha tocat governar en el mandat anterior, tancar-los amb el romanent de tresoreria en 
positiu, al regidor d’hisenda que ha estat capaç d’afrontar aquest repte l’únic que 
s’ha de fer és felicitar-lo, no qüestionar-lo. En situacions molt complicades, vostè que 
també va ser regidor d’hisenda, si no recordo malament, i que per tant, és capaç de 
recordar-se de com s’aprova una liquidació i com es dóna compte d’una liquidació 
en un ple, també deu saber que en la comptabilitat d’un exercici quan es tanca es 
tanca, per tant, no digui coses que no són, no hi ha 400.000 € del 2010 que no hi són. El 
2010 es va tancar amb la liquidació que es va aprovar el mes de març. Es va donar 
compte en el ple del mes de març i hi havia un romanent de tresoreria positiu, i hi 
havia un petit dèficit, si no recordo malament, de 13.000 €. Aquesta és la liquidació del 
2010 , cap altra. El 2010 va ser un exercici que jo m’atreviria a considerar bo. Un 
pressupost és una previsió, el pressupost del 2010 tenia una previsió d’ingressos per sota 
dels 10.000.000 € de pressupost ordinari i si no recordo malament i estic parlant de 
memòria, vam tancar per sobre dels 11 milions, per tant, la previsió d’ingressos va 
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superar el 1.200.000 € de la previsió pessimista austera que vam fer, apropiada pels 
temps que corren.  
 
Aquest any 2011, la previsió d’ingressos és de 10.250.000 €, austera, rigorosa, pessimista 
perquè és molt difícil trobar recursos en els moment en què estem i el que hem de fer 
precisament és ajustar-nos perquè poden passar coses com aquesta que de cop i 
volta el pressupost del  2011 hagi d’absorbir 131.000 € més que inicialment podrien no 
estar previstos quan un servei ordinari com és el de neteja de dependències 
municipals, està absolutament previst en el pressupost municipal, per tant, afrontarem 
aquests 131.000 € i el regidor d’hisenda el que fa avui aquí és portar amb absoluta 
transparència la situació comptable que s’ha produït, quan aquesta empresa que 
treballa per tota Espanya, per tot l’Estat espanyol. Aquesta empresa, l’altre dia em van 
venir a saludar, té dificultats de tresoreria amb moltíssims ajuntaments, però no els ha 
de tenir a la Roca, si presenta les factures a temps i ben conformades, és a dir, si les 
factures que presenten no acrediten la realització del servei i el tècnic que les ha de 
supervisar no les pot conformar, evidentment, aquestes factures no es poden liquidar i 
això és el que ha passat aquí. Fins que aquestes factures no han estat en regla, és cert 
que hi ha un cert retard, però aquest retard, per terminis legals, ha fet que el primer ple 
ordinari on es puguin portar aquestes factures sigui avui i això és el que fem portar-les 
per poder-les liquidar de seguida a més, perquè la voluntat de l’Ajuntament de la 
Roca que paga religiosament a 90 dies, ja sabem que la llei de morositat diu 55 i ens 
portarà a escenaris difícils de 45 dies, però de moment, hem aconseguit pagar a 60 
dies, sempre que una factura està conformada i en regla. SI la factura està mal 
presentada, evidentment, no pot comptar ni es pot pagar, per tant, a partir del 
moment en què aquestes factures arriben a intervenció municipal degudament 
conformades s’activen tots els mecanismes per pagar-les perquè tenim les previsions 
ben fetes i com li ha dit el regidor d’hisenda la tresoreria sanejada, malgrat les 
dificultats econòmiques tan greus que estem passant, per tant, Sr. Fernández, si té 
ocasió feliciti al regidor d’hisenda. 
 
Passem a votació. 
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, el dictamen queda aprovat, per 9 vots favorables, 
manifestats pels regidors del grup municipals de CIU, d’ERC, P.P.  i 6 abstencions, 
manifestades pels regidors del grup municipal PSC-PM, el qual, literalment, diu:  
 

“VISTA la relació de despeses efectuades per l’empresa Limasa Mediterranea 
per la neteja d’edificis municipals de juliol a desembre de 2010, per atendre els 
serveis municipals, sense la corresponent consignació pressupostària. 
 
VISTA la conformitat de les mateixes tant en la seva quantia com en la seva 
bona execució per part dels tècnics i/o regidors responsables de les diferents 
prestacions. 
 
VIST l’informe d’intervenció relatiu a l’expedient de reconeixement extrajudicial 
de crèdits. 
 
ATÈS que correspon al Ple de la corporació el reconeixement extrajudicial de 
crèdits d’acord amb l’establert a l’article 23.1 e) del Reial Decret 781/1986, pel 
que s’aprova el Text Refós de Règim Local, a l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990, a l’article 217.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i a l’article 20.3 de les 
Bases d’Execució del Pressupost vigents. 
 
Vist l’informe favorable de la comissió informativa general,  
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 



 

 16 

PRIMER.-Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’acord 
amb la relació de despeses que s’adjunta efectuades durant l’any 2010 de juliol 
a desembre per atendre els serveis municipals, degudament conformades per 
part dels tècnics i/o regidors responsables de les diferents prestacions. El seu 
import ascendeix a 131.757,62 euros. 
 
SEGON.- Comunicar-ho a la unitat de Comptabilitat dels Serveis Econòmics de 

l’Ajuntament, per tal de continuar la tramitació de les esmentades despeses.” 
 
 
B-3.  Aprovació de la modificació del punt 3 de l’article 20 de les bases d’execució del 
pressupost municipal de l’exercici 2011. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt de l’ordre del dia que tracta de Aprovació de la 
modificació del punt 3 de l’article 20 de les bases d’execució del pressupost municipal 
de l’exercici 2011. Té la paraula el regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.- Bé, portem a modificació tres punts de les bases d’execució del 
pressupost, en principi, són modificacions perquè literalment es digui en aquest article 
allò que està fent l’Ajuntament ja.  
 
El primer article que portem a modificar és el 20 de reconeixement d’això que hem fet 
en el punt anterior de factures d’anys anteriors, he? El text que proposem és per aclarir 
allò que ja s’està fent, en principi, el funcionament serà el mateix que tenim fins ara, 
però el que tenim fins ara, era una interpretació de l’article tal i com estava redactat, 
ara ho deixem més clar perquè no hi hagi interpretacions possibles. El punt 3 el que diu 
és que quan la despesa hagi estat realitzada en exercicis anteriors, el procediment per 
aprovar-lo serà mitjançant junta de govern si hi ha  reserva de crèdit en l’exercici que 
es va realitzar i en el cas que no hi hagués reserva de despesa, haurà de ser aprovada 
pel de la corporació. Són coses que ja estem fent, es modifica el redactat anterior que 
concretament deia: “quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència 
necessària de la realització efectiva d’una despesa en exercicis anteriors sense que 
s’hagi autoritzat el compromís d’aquesta despesa i sense que existeixi consignació 
pressupostària, la seva aprovació correspon al ple”  
 
Fem el mateix, però el redactat és molt més clar i es fa també a indicació dels serveis 
econòmics de l’Ajuntament. El segon punt que portem a modificació és l’article 21 en 
el seu apartat número 8 que diu : “ un cop rebudes les factures...” llegiré primer la 
proposta nova “ un cop rebudes les factures al registre s’han de traslladar a l’oficina 
gestora per tal que puguin ser conformades pel cap de servei o el tècnic encarregat” 
fins ara aquest frase el que deia és que aquestes factures haurien de ser conformades 
només pel cap de servei. Històricament, en aquest ajuntament, les factures no només  
han estat confrontades pel cap de servei, sinó que també pels tècnics que el cap de 
servei, en aquest cas, assignava per confrontar aquestes factures, per tant, el que 
diem és allò que ja estem fent, no modifiquem res tampoc en aquest cas, sinó que el 
redactat és molt més clar. 
 
I per últim,  portem a modificació l’article número 30, que parla de la dotació 
econòmica pels grups polítics municipals, concretament, el que diem, llegeixo primer 
el redactat nou i després comentaré el que hem modificat. El redactat nou diu: “ cada 
grup polític disposarà d’una dotació determinada en funció d’un component fix  i d’un 
component variable en funció del número de membres que el conformen que 
s’estipularà en el ple del cartipàs”  
 
En el redactat anterior parlava també de component fix i component variable, però 
fixava aquest import en les bases i a més a més, explícitament parlava de cadascun 
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dels grups, concretament deia que d’un component fix de 120,20 € al mes i d’un 
component variable de 120, 20 € en funció del nombre de membres de cadascun 
d’ells. Això ja està aprovat pel ple del cartipàs. Després, sortia la relació dels imports 
que sortien per cada grup municipal i el que creiem o al menys es creu des dels serveis 
econòmics de l’Ajuntament, és que d’aquesta manera i fent aquesta modificació ja 
no caldrà modificar aquest article mai més perquè ve condicionat pel ple del cartipàs. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez . Algun comentari Sr. Albert Gil? Sr. César 
Alcalà ? Sr. Carles Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Un de molt curtet en referència a l’article 20. Home, hi ha una 
diferència substancial i és que fins ara tot passava pel ple i ara hi haurà algunes que 
passaran només per la junta de govern, per tant, abans s’ha fet amb absoluta  
transparència i ara hi ha algunes que ja no passaran per ple. Nosaltres pensem que val 
la pena mantenir que això passi pel ple  i en aquest sentit, i això no es manté com està 
nosaltres ens mantindrem en aquest punt perquè no estem d’acord en què unes vagin 
per junta de govern i unes altres vagin per ple que crec que és la diferència principal, 
dels altres 2 no hi ha cap tipus de problema.  
 
Sr. Álvarez.- Algun comentari Sr. Manel Álvarez?   
 
Sr. Álvarez.- Sí, ja li he comentat que no hi havia diferència. En el redactat nou marca 
allò que estem fent, per tant, hi ha factures que han passat per junta de govern i no 
d’ara, ja fa temps que està passant, per tant, el que fem és plasmar, en un article, allò 
que ja s’està fent a l’Ajuntament i que es podia fer perquè si no, no s’hauria fet, 
lògicament, en base a la interpretació d’aquest punt número 3 de l’article 20. 
Continuarem igual , eh? El redactat és més clar, és molt més clar, però el funcionament 
serà exactament igual que el que estem fent fins ara. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Gil?  
 
Sr. Gil.- Respecte el que nosaltres entenem d’aquest redactat és que en el cas anterior 
que hem hagut d’esperar-nos fins al següent ple ordinari per tramitar el tema  de les 
factures. Si aquest redactat ja hagués existit, l’haguéssim pogut aprovar perquè hi 
havia partida pressupostària de l’any passat i l’haguéssim pogut aprovar directament 
per junta de govern i haguéssim estalviat aquests mesos d’espera a l’empresa? 
 
Sr. Alcalde.-  Sí, és una pregunta que té una resposta ràpida. 
 
Sr. Álvarez.- Si ho hem fet així és perquè ho havíem de fer així. És a dir, les factures si 
s’haguessin presentat quan tocava, la de juliol en juliol, la de l’agost en agost, en 
aquells moments s’hagués mirat si hi havia disponibilitat o no hi havia disponibilitat en la 
partida i s’hagués pagat o no si hi havia disponibilitat. Clar, les factures es presenten en 
un moment en què la partida  de l’any passat està exhaurida, per tant, si ho fem així és 
perquè ho hem de fer així.  
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari més? Algun comentari més Sr. Carles Fernández? No?  
 
Només dir i responent al que deia el Sr. Gil. Jo crec que, en aquest cas, aquestes 
factures haguessin hagut de venir igualment al ple, independentment del redactat, 
aquestes factures, en les dates en què es van presentar, s’haguessin hagut de passar 
també pel ple i en tot cas, també comentar que si hi ha factures que ja anaven a 
junta de govern. La junta de govern té unes actes que són públiques que qualsevol 
regidor de la corporació pot contrastar, pot comprovar, pot llegir i a més a més, estan 
penjades a la pàgina web municipal, per tant, és molt fàcil accedir a aquesta 
informació, la transparència hi és tota, no perquè vingui al plenari són més o menys 
transparents. L’Ajuntament té tres òrgans de govern : l’alcaldia, la junta de govern i el 
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plenari. Cada òrgan té unes competències assignades, el fet que hi hagi unes factures 
assignades a la junta de govern no nega una transparència, no nega la informació i el 
que fa és agilitzar els processos, per tant, si tenim retenció de crèdit el que és lògic és 
que agilitzem el pagament als proveïdors i no ens trobem en situacions com la d’avui 
que el principal que ho pateix és el proveïdor que ha de cobrar alguna d’aquestes 
factures amb un any de retard i algunes amb 6 mesos.  
 
Passem a votació 
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, el dictamen queda aprovat, per 9 vots favorables, 
manifestats pels regidors del grup municipals de CIU, d’ERC, P.P.  i 6 abstencions, 
manifestades pels regidors del grup municipal PSC-PM, el qual, literalment, diu:  
 

“ATESA la necessitat de modificació d’alguns articles de les bases d’execució del 
pressupost per a l’exercici 2011.  
 
VIST l’ informe emès per la Intervenció Municipal. 
 
VIST l’informe favorable de la comissió informativa general,  
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del punt 3 de l’article 20 de les Bases d’Execució 
Pressupost Municipal de l’exercici 2011, quedant redactat de la següent manera: 
 
Article 20. Reconeixement de l’obligació 
... 
3.- Quan la despesa hagi estat realitzada en exercici anteriors el procediment per 

aprovar-la serà mitjançant Junta de Govern si hi havia reserva de crèdit en el 
exercici en que es va realitzar. En el cas que no hi hagués cap reserva la despesa 
haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació del punt 8 de l’article 21 de les Bases d’Execució 
Pressupost Municipal de l’exercici 2011, quedant redactat de la següent manera: 
 
Article 21. Documents suficients per al reconeixement de l’obligació 
... 
8.- Un cop rebudes les factures al Registre, s’han de traslladar a l’oficina gestora, per 
tal que puguin ser conformades pel cap del Servei o el tècnic encarregat de la 

despesa; aquest acte implica que el servei o el subministrament s’han efectuat 
d’acord amb les condicions contractuals en quantitat, qualitat i preus.” 
 
TERCER.- Aprovar la modificació de l’article 30 de les Bases d’Execució Pressupost 
Municipal de l’exercici 2011, quedant redactat de la següent manera: 
 
Article 30. Dotació econòmica per als Grups Polítics Municipals 
 
D’acord amb la redacció donada a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, s’assgna 
una dotació econòmica als Grups Polítics municipals, import que figura a 
l’aplicació 00 920 48900 Grups Municipals. 

 
Cada Grup polític disposarà d’una dotació determinada en funció d’un 
component fix i d’un component variable en funció del nombre de membres que 
el conformen, que s’estipularà en el Ple del Cartipàs.  
 

 



 

 19 

 
Les quantitats assignades es lliuraran de forma mensual a parts iguals i es pot 
modificar la periodicitat o l’import a sol�licitud del Grup interessat, i es tramitaran en 
un sol acte administratiu que acumulara les tres fases de la despesa (autorització, 

disposició i reconeixement de l’obligació) utilitzant el document comptable ADO. 
Cada Grup polític haurà de portar una comptabilitat específica de la seva 
dotació, que posarà a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho 
demani.  
 
QUART.- Comunicar-ho a la unitat de Comptabilitat dels Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament.” 

 
 
B-4. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla Parcial de les hortes 
SPR-4. 
 
 
Sr. Alcalde.- El quart punt de l’ordre del dia tracta de la verificació del text refós de la 
modificació puntual del Pla Parcial de les hortes SPR-4. 
 
Sr. Estapé.- M’asbtindré en aquest punt. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. El Sr. Estapé s’absenta del debat d’aquest punt 
perquè el seu pare té propietats en el sector SPR-4. ... sí ho dic perquè... 
 
Sr. Estapé.- Perquè... Jo sé parlar. M’abstinc en aquest punt  
 
Sr. Alcalde.- Em permet un moment? Si la voluntat d’absentar-se d’aquest punt és 
perquè no pot participar en el debat, per tant, Sr. Estapé, jo que sóc... 
 
Sr. Estapé.- Sí, però jo puc explicar perquè m’abstinc perquè si ho ha de fer vostè ja ho 
faig jo directament.  
 
Sr. Alcalde.- Oi que té un portaveu?  
 
Sr. Estapé.- Sí, sóc jo mateix, sóc jo. 
 
Sr. Alcalde.- Doncs li agrairia que fos el seu portaveu quan tingui torn de paraula que 
expliqui perquè s’absenta. 
 
Sr. Estapé.- El portaveu sóc jo. 
 
Sr. Alcalde.- El portaveu és vostè i té un suplent. Si vostè està absent  
 
Sr. Estapé.- Puc explicar perquè... 
 
Sr. Alcalde.- Jo crec que no és oportú. Jo cerc que precisament va en contra de la 
filosofia del perquè s’ha absentar del ple. 
 
Sr. Estapé.- Ah si?  
 
Sr. Alcalde.- Exactament. Per tant... 
 
Sr. Estapé.- Li podem preguntar a la secretària?  
 
Sr. Alcalde.- Li prego  
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Sr. Estapé.- Li podem preguntar a la secretària si puc explicar perquè m’absento? 
 
Sr. Alcalde.- Li podem preguntar a la secretària, però jo li prego que en aquest 
moment faci el favor d’absentar-se del ple tal com estava fent... 
 
Sr. Estapé.- Molt bé 
 
Sr. Alcalde.- i continuarem el debat allà on li pertoca. 
 
Sr. Estapé.- Li pot preguntar a la secretària? 
 
Sr. Alcalde.- Quan s’absenti del ple, li preguntaré a la secretària. 
 
Sr. Estapé.- Home, però m’interessa saber la resposta. 
 
Sr. Alcalde.- Si l’haig de tornar a fer entrar, el faré tornar a entrar, no es preocupi 
 
Sr. Estapé.- Home, en tot cas, jo puc parlar en primera persona i explicar els motius pels 
quals m’asbtinc del ple. D’acord Sr. Ros?  
 
Sr. Alcalde.- Jo ja li he dit el que considero que és oportú que faci. Gràcies, Sr. Estapé- 
 
Sra. Secretària, en un cas com aquest, el Sr. Estapé podria explicar els motius de la 
seva absència en el debat i en la votació?  
 
Sra. Secretària.- Jo entenc que s’ha abstenir de debatre el punt i de votar, però si, 
personalment, vol donar una explicació, jo en principi  no trobaria cap impediment.  
  
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, vingui a explicar perquè s’absenta. 
 
Sr. Fernández.- Acaba de fer un ridícul espantós, Sr. Ros. 
 
Sr. Alcalde.- Molt bé, doncs ara, si em permet, explicaré el punt del ple.  
 
En data 15 de juliol de 2010 es va aprovar inicialment una modificació puntual del Pla 
Parcial en el sector SPR-4 arran de la sentència que havia anul�lat el planejament en 
aquest sector. La sentència, concretament,  havia anul�lat les aprovacions provisional i 
definitiva de la modificació puntual del Pla General que donava cobertura a aquest 
Pla Parcial, per tant, automàticament tot el que venia darrera del que és un Pla 
Director com és una modificació d’un Pla General quedava sense efecte, el que seria 
doncs, el Pla Parcial, els projectes de reparcel�lació, els projectes d’urbanització i tot el 
que venia per darrera. A partir d’aquí, en el treball que es va fer per reconstruir el 
planejament en aquest sector, que ja estava pràcticament executat, en quant a 
urbanització que estava executada i el repartiment de parcel�les va ser fer una 
modificació del pla general que limitava l’alçada d’alguns dels edificis i reduïa el 
nombre d’habitatges. Aquesta modificació del Pla General quedava plasmada en 
aquesta modificació puntual del Pla Parcial que es va aprovar inicialment, com he dit 
abans, el 15 de juliol de 2010.  
 
El 23 de  desembre de 2010, un cop es resolen les al�legacions presentades per 
diferents propietaris o afectats d’aquest sector, la corporació va aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla Parcial del sector  SPR-4 i es va remetre 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè aprovés definitivament 
aquest pla parcial, La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 9 de març, va 
remetre a l’Ajuntament l’Ajuntament un acord pel qual es suspenia l’aprovació 
definitiva mentre no es donés compliment a una sèrie de prescripcions i es verifiqués un 
document que les inclogués, que és el que estem fent avui, concretament la Comissió 
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Territorial d’Urbanisme de Barcelona demanava tres coses relativament senzilles que 
era recaptar un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, incorporar les seves 
prescripcions, definir en detall el tractament que es durà a terme en els espais 
adjacents al riu Mogent per tal d’assegurar la vegetació de ribera, garantint la seva 
estructura i funcionalitat com a ecosistema, així com potenciar la reforestació i 
revegetació de les espècies autòctones, evitant les modificacions  sobre la 
morfometria de la llei dels sistemes fluvials i en el desenvolupament del sector caldrà 
donar compliment a la normativa ambiental esmentada en l’apartat anàlisi ambiental 
del present informe. Aquestes eren les conclusions, també demanaven que es 
presentés un informe de la Direcció General de Comerç en relació a aquesta 
modificació del Pla Parcial i el que he dit abans de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Aquestes prescripcions que eren relativament senzilles, l’informe de comerç el que 
pretenia era delimitar en aquest sector que passava a ser sòl urbà com afectava la 
delimitació de les trames urbanes consolidades, les TUC, on el comerç es podia 
implantar. L’informe de comerç ha esta absolutament positiu, per tant, s’ha incorporat 
i no ha tingut cap altre problema. 
 
I l’Agència catalana de l’Aigua feia unes previsions en base a la situació de tramitació 
de l’altre document de la modificació del Pla General.  Mentre la modificació del Pla 
General no estava aprovada definitivament, el sòl no tenia consideració d’urbà i, per 
tant, es remetia a l’anterior classificació del sòl que era urbanitzable per una banda i 
això significava que s’havien de complir unes prescripcions que entraven en un cert 
conflicte amb com estava definit el Pla Parcial i en canvi, a partir del 16 de juny que és 
quan  la Comissió Territorial d’Urbanisme aprova definitivament la Modificació del Pla 
General el sòl passa a tenir la classificació de sòl urbà i a partir d’aquí les prescripcions 
del Pla Parcial eren vàlides i vigents i, per tant, l’informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua passava a ser favorable. Aquestes prescripcions estan incorporades en aquest 
text refós que és el que es tracta de verificar avui aquí.  
 
Algun comentari, Sr.  Gil?  Sr. César Alcalà? Sr. Carles Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Només un comentari, no sobre això, sinó sobre el que ha passat abans 
de començar el ple, jo crec que s’ha posat de manifest el seu talant i el seu estil de fer.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. No faré cap comentari . 
 
Passem a votació  
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, el dictamen queda aprovat, per 8 vots favorables, 
manifestats pels regidors del grup municipals de CIU i pel del P.P.  i 6 abstencions, 
manifestades pels regidors del grup municipal PSC-PM i pel d’ERC, el qual, literalment, 
diu:  

 
“Vist l’acord de ple adoptat en data 15 de juliol de 2010 pel qual es va aprovar 
inicialment la Modificació puntual del Pla Parcial del sector SPR – 4, i de 
sotmetre’l a informació pública per un termini d’un mes.  
 
Vist que en data 23/12/10 el ple de la corporació va aprovar provisionalment la 
modificació puntual del pla parcial del sector SPR-4 i es va remetre a la CTUB per 
a que aprovessin definitivament el pla parcial.  
 
Vist que en data 09/03/11 amb NRGE 1800/11 la CTUB va remetre a l’Ajuntament 
un acord pel qual es suspenia l’aprovació definitiva mentre no es donés 
compliment a una sèrie de prescripcions i es verifiqués un document que les 
inclogués.  
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Vist que en data 03/06/11 amb NRGE 3959/11 la Direcció General de Comerç ha 
remès un informe en relació a la modificació del pla parcial del sector SPR-4.  
 
Vist que en data 18/07/11 amb NRGE 5186/11 l’Agència Catalana de l’Aigua ha 
remès un informe en relació a la modificació del pla parcial del sector SPR-4. 
 
Vist que en data 18/07/11 amb NRGE 8184/11 el tècnic redactor de la 
modificació del pla parcial referit ha presentat un text refós que inclou les 
prescripcions dels organismes indicats així com les prescripcions que va notificar 
la CTUB.  
 
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecta Municipal en data 18/07/11.  
 
Vist l’informe emès per Secretaria en data 18/07/11. 
 
Atès que la Generalitat va sol�licitar que es verifiqués el text refós per l’òrgan que 
va aprovar provisionalment, essent aquest el ple.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Verificar el text refós presentat en data 18/07/11 pel tècnic redactor de 
la modificació del Pla Parcial del sector SPR-4, atenent que s’ha donat 
compliment a les prescripcions de l’acord de la CTUB de data 03/03/11 notificat 
en data 09/03/11 amb NRGE 1800/11.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la CTUB i a tots els interessats en l’expedient. 
 
TERCER.- Recordar que l’executivitat de la Modificació Puntual del Pla Parcial 
SPR-4 està supeditada a l’executivitat de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de La Roca del Vallès al sector SPR-4 i terrenys annexos.”  

 
 
Sr Alcalde.- Sr. Estapé si es vol reincorporar... 
 
Sr. Estapé.- Sí  
 
B-5. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 12/2011 sota la modalitat de 
suplement de crèdit. 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al cinquè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació 
inicial de la modificació de crèdit 12/2011 sota la modalitat de suplement de crèdit. 
 
Té la paraula el regidor d’hisenda ... 
 
Sr. Álvarez.- Sí? Fallava la connexió. Bé, portem a aprovació una modificació del 
pressupost. En principi és una conseqüència del Decret d’Austeritat de l’any passat. 
Com recordaran, per aquest decret, els sous dels funcionaris es va baixar una mitja 
d’un 5%. En el seu moment i en una modificació de crèdit de l’any passat ja es va 
calcular el que podia suposar aquest estalvi que havia de passar en el cas de 
l’Ajuntament de la Roca obligatòriament a amortització de préstecs, això es va fer i es 
va aprovar en el ple de novembre, si no recordo malament per un import de 55.584 €. 
Una vegada s’ha liquidat el pressupost de l’any passat, s’ha fet els números 
corresponents i s’ha vist com ha quedat el capítol 1, hem vist que en realitat, s’havia 
de fer una modificació i que aquells  55.000 € s’hi havia d’afegir 13.116 € més, per tant, 
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el total de diners que passarem a amortització de préstecs, seguint allò que deia el 
Decret d’austeritat serà de 68.000 €. Avui aprovem aquesta modificació per un import 
total de 13.116 €. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? 
 
Passem  a votació?   
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova per unanimitat, amb l’excepció del Sr. Estapé 
que s’ha absentat de la sala abans de deliberar aquest punt, el dictamen el qual 
literalment diu:  
 

“ATÈS que el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’aproven les 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic estableix en el seu 
article 14 que es declararan recursos afectats els derivats de l’aplicació de les 
mesures de reducció de les despeses de personal en l’exercici 2010 i 2011, que es 
destinaran en primer lloc a sanejar el romanent de tresoreria derivat de l’última 
liquidació, quan sigui negatiu i en segon lloc a disminuir el nivell d’endeutament 
a llarg termini.  
 
ATÈS que els suplements de crèdit es regulen al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
i al Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en 
matèria de Pressupostos. 
 
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del RD 500/90, aquestes modificacions poden 
finançar-se, entre d’altres, mitjançant el romanent de tresoreria.  
 
ATÈS que l’article 37 del RD 500/90, aquests expedients han de ser incoats per 
ordre de l’Alcalde, havent-se d’acompanyar d’una memòria justificativa de la 
necessitat de la mesura. 
 
Vist l’informe faborable de la comissió informativa general,  
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 13/2011 sota la modalitat 
de Suplement de finançada amb romanent de tresoreria amb el següent detall: 
 
Partides suplementades: 
 
Partida  Denominació  Import  
04 011 
91101 

Amortització de Préstecs curt termini fora del 
sector públic 13.116,46 

 
Finançament: 
 

Partida  Denominació  Import  

87000 
Romanent de tresoreria amb 
finançament afectat 13.116,46 

 
SEGON .- Publicar el present acord al B.O.P, per al tràmit d’informació pública, 
exposar durant un període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 
del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit de no produir-se reclamacions 
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en el termini esmentat, l’acord de modificació del Pressupost de l’exercici 2011, 
s’entendrà definitivament aprovat per aquesta Corporació. 
 
TERCER .- Facultar al Sr. Alcalde - President, tant àmpliament com en Dret sigui 
possible per a les signatures dels documents necessaris per l’execució d’aquest 
acord.” 

 
 
 
B-6. Autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada sol�licitada 
pel Sr. Ignasi Genís Callol. 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al sisè punt de l’ordre del dia que tracta de l’autorització de 
compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada sol�licitada pel Sr. Ignasi Genís 
Callol.  
 
Té al paraula el Sr. Manel Álvarez, portaveu de Convergència i Unió en nom de l’equip 
de govern. 
 
Sr. Álvarez.- Bé, el treballador de la casa i funcionari, el Sr. Ignasi Genís,  que fa 
d’informàtic de la casa, ha demanat una compatibilitat per a una feina privada en 
aquest cas que desenvoluparà fora d’horaris de l’Ajuntament i en principi, és una 
formalitat, ha de passar pel ple, el ple li ha de donar permís per poder exercir a part de 
la feina que fa com a funcionari. La proposta de l’equip de govern és d’autoritzar 
aquesta compatibilitat, el Sr. Ignasi Genís està desenvolupant correctament la seva 
feina a la casa i no creiem que aquesta segona feina, diguem-ho així, provoqui que el 
seu treball a l’Ajuntament es vegi perjudicat. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? 
 
Passem a votació? 
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia s’aprova, per unanimitat, el dictamen que literalment 
diu:  
 

“Vista la petició de compatibilitat efectuada en data 15/04/11 amb NRGE 2771 
pel Sr. Ignasi Genís Callol, funcionari laboral de la plantilla d’aquest Ajuntament 
per a poder realitzar una activitat de caràcter privat consistent en “Empresa 
pròpia de contingut tecnològic” fora de l’horari laboral.  
 
Atès que l’article 1-2 c) Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, disposa que aquesta 
norma és d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals. 
 
Atès que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, disposa que hom pot 
autoritzar al personal inclòs en l’àmbit d’aquesta Llei l’exercici d’activitats 
privades en els termes establert per l’article 12. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària General de la Corporació en data  15 de 
juliol de 2011. 
 
Atès que l’article 22-2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, preveu que en l’àmbit 
de les corporacions locals, la competència per fer les declaracions de 
comptabilitat correspon al Ple de l’Ajuntament. 
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Vist l’informe favorable de la comissió informativa general,  
 
Es proposa a al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat sol�licitada pel Sr. Ignasi Genís Callol, 
funcionari laboral de la plantilla d’aquest Ajuntament per a poder realitzar una 
activitat de caràcter privat consistent en “Empresa pròpia de contingut 
tecnològic” fora de l’horari laboral estipulat en aquest Ajuntament. 
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat, a l’àrea de personal i als 
representants dels treballadors.” 

 
 
 
B-7. Designació de les festes locals 2012. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al setè punt de l’ordre del dia que tracta de la designació de les 
festes locals per a l’any 2012. 
 
Les festes que es proposen són a la Roca centre el dilluns 10 de setembre que 
coincidiria amb la festa major d’estiu i el divendres 30 de novembre que coincidiria 
amb la festa major d’hivern. La festa de Santa Sadurní és el 29 de novembre que cau 
en dijous i el criteri és arrossegar-la cap al divendres, especialment a efectes lectius del 
que són els horaris escolars per evitar trencar la dinàmica, tenint en compte que moltes 
persones treballen fora del municipi i no poden atendre aquestes festivitats, però en 
canvi les empreses i les escoles, les entitats que estan radicades al municipi, aquestes sí 
que fan aquestes festes. 
 
A la Torreta es proposa el dilluns 30 d’abril, tenint en compte que el dimarts dia 1 de 
maig que es festiu és dimarts i, per tant, encaixaríem amb un pont i el dilluns 16 de juliol. 
 
I a Santa Agnès es proposa el dilluns 23 de gener i el divendres 24 d’agost, que si no 
recordo malament, coincideixen estrictament amb...el 23 de gener no? 
 
Sr. Fortí.- És el 21, que és un dissabte i aleshores es trasllada al dilluns 
 
Sr. Alcalde.- Al dilluns següent. Aleshores el dia 24 d’agost sí que coincideix estricament 
amb la festivitat de Sant Bartomeu. Algun comentari?  
 
Passem a votació ? 
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que literalment 
diu:  
 

“El Departament de Treball Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de 
Catalunya ha començat a preparar l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any 
2012 i, mitjançant escrit amb registre d’entrada número 4063/11, presentat el dia 7 
de juny de 2011, requereix a l’Ajuntament de La Roca del Vallès a fi de que fixi les 
festes locals del municipi abans del proper dia 31 de juliol de 2011. 
 
L’òrgan competent per a la fixació de les festes locals és el Ple de la Corporació, 
de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 juliol, en relació 
amb l’article 22.2 q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Vist l’informe favorable de la comissió informativa general,  
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Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS : 
 
PRIMER.- Designar les següents dates com dies de festa local per a l’any 2012 : 
 
 . La Roca-Centre : 
  Dilluns, 10 de setembre 
  Divendres, 30 de novembre 
 . La Torreta : 
  Dilluns, 30 d’abril 
  Dilluns, 16 de juliol 
 . Santa Agnès : 
  Dilluns, 23 de gener 
  Divendres, 24 d’agost 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Treball de Serveis 
Territorials de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.” 

 
 
B-8. Moció presentada pel grup municipal del PSC-PM per a la declaració de municipi 
turístic de la Roca del Vallès. 
 
Sr. Alcalde.- El vuitè punt de l’odre del dia i darrer d’aquest bloc de dictàmens 
propostes o mocions resolutòries és una moció que ha presentat el grup municipal del 
PSC per a la declaració de municipi turístic de la Roca del Vallès. 
 
Té al paraula el Sr. Miquel Estapé en nom del grup municipal del PSC de la Roca.  
 
Sr. Estapé.- Des del grup municipal del Partit socialista de la Roca, hem presentat 
aquesta  moció per la declaració del municipi turístic de la Roca del Vallès. Com tots 
vostès saben, la Generalitat de Catalunya, en data 25 de maig, va notificar a aquest 
Ajuntament que denegava la sol�licitud de municipi turístic del municipi de la Roca del 
Vallès. Aquesta moció diu el següent:  
 
“Atès que: 
 

- En sessió plenària de 27 de gener de 2011 es va ratificar per unanimitat l’acord 
que la Junta de Govern de data 28 d’octubre, en què es va aprovar sol�licitar a 
la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, la 
determinació de la Roca del Vallès com a municipi turístic als efectes del que 
disposen els articles 2 i 3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris 
comercials. 

 
- El president de la Generalitat, el Sr. Artur Mas, i el conseller d’Empresa, el Sr. 

Mena, han manifestat repetidament que la primera prioritat en aquests 
moments és la creació de llocs de treball i l’eliminació de traves a la creació 
d’empreses.  

 
- El sector turístic és un dels pocs sectors en creixement actualment que permet 

generar llocs de treball, atraure inversions i generar riquesa. Dins del sector del 
turisme als darrers anys ha tingut un important creixement l’àmbit del turisme 
comercial. El turisme es concentra en els períodes de vacances, caps de 
setmana i dies festius. Per aquest motiu, és important que els projectes de 
turisme comercial puguin obrir en dies festius i això és sols possible amb la 
normativa actual mitjançant la declaració de municipi turístic. 
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- La Roca del Vallès rep en aquests moments 2.7 milions de visitants, amb més 
d’un milió de turistes, que visiten el municipi atrets pel projecte de turisme 
comercial del centre la Roca Village. 

 
- Després de 10 anys de funcionament d’aquest centre no ha provocat cap 

prejudici al comerç i els serveis de proximitat, tot al contrari ha tingut efectes 
molt positius per a la restauració de l’entorn. La declaració de municipi turístic 
permetria impulsar més iniciatives per a potenciar els comerços, hosteleria i 
restauració de l’entorn i rendibilitzar la visita del municipi del 2.7 milions de 
visitants actuals.  

 
- La no declaració de municipi turístic suposa un greu risc la creació de 400 llocs 

de treball, la inversió de 25 milions d’euros prevista a la Roca i uns molt 
importants ingressos municipals. 

 
- La Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya ha denegat la 

sol�licitud de municipi turístic a la Roca del Vallès.”  
 
Proposem les següents seccions:  
 
“ 
 

1. Traslladar al President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas, i al conseller d’Empresa 
i Ocupació, el Sr. Francesc Xavier Mena l’absolut desacord del Consistori de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb la resolució de la Direcció General de 
Comerç de no declarar com a municipi turístic la Roca del Vallès perquè això 
pot suposar perdre una molt important oportunitat de crear 400 llocs de treball i 
una inversió de 25 milions d’euros, en un projecte fonamentat en el turisme 
comercial. El turisme és actualment l’únic sector a Catalunya en creixement 
que permet generar llocs de treball i després de 10 anys d’experiència el 
projecte de turisme comercial de la Roca del Vallès ha demostrat, segons 
estudis objectius, que no perjudica gens al comerç de proximitat, ni de la Roca, 
ni dels municipis de l’entorn.  

 
2.  Presentar un recurs davant la resolució de la Direcció General de Comerç de 

denegació de declarar la Roca del Vallès com a municipi turístic tenint en 
compte, com a mínim els següents arguments: 

 
o La resolució no valora l’impacte econòmic i social de la declaració de 

municipi turístic que estima en uns 100 milions d’euros. 
 
o El municipi de la Roca és una zona d’afluència turística actualment, 

amb 1.3 milions de turistes anualment, fonamentat en el turisme 
comercial. Aquest nou concepte no està regulat a la llei però no per 
això hem d’entendre que està prohibit. La interpretació restrictiva de la 
llei d’horaris comercials és un fre a la innovació i en la inversió en el 
desenvolupament econòmic de nous sectors, com és el cas del turisme 
comercial. “ 

 
I tercer argument utilitzant aquest recurs:  
 
“ 

o La no declaració de municipi turístic de la Roca generaria un important 
greuge comparatiu amb els 87 municipis turístics declarats a Catalunya, 
la immensa majoria del quals reben la visita de molts menys turistes que 
a la Roca del Vallès. “ 
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La tercera opció que presentem en aquesta proposta és:  
 

 “ Presentar propostes als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per a 
que durant la tramitació de la llei “òmnibus” introdueixin esmenes en les lleis de 
turisme i/o horaris comercial per a que no es perdin oportunitat d’inversió i 
generació de llocs de treball en projectes de turisme comercial en dies festius, com 
el que es planteja a la Roca del Vallès.” 

 
 
Volia afegir 2 o 3 comentaris:  
 
Un, en aquests moments de greu crisi i d’un important índex del nivell d’atur la 
responsabilitats dels que som càrrecs electes no és tant intentar donar feina a totes les 
persones que estan a l’atur que això és molt difícil i molt complicat i no està al nostre 
abast, però sí que és de facilitar que aquelles iniciatives d’inversió es portin a terme 
perquè generin els llocs de treball. 
 
Entenem que aquestes propostes que portem a ple s’han d’impulsar des del consistori, 
si pot ser amb unanimitat, atès que aquest és un projecte molt important pel municipi 
amb un impacte econòmic i social claríssim i perquè en el seu  moment el consistori es 
va pronunciar per unanimitat per impulsar aquesta iniciativa i fer aquesta sol�licitud. 
Vam demanar, en data 11 de juliol, la celebració d’un ple extraordinari  per tractar 
aquests temes, després que tant en el ple del cartipàs com en el ple  d’investidura de 
meitat de juny, demanéssim a l’acalde que es prengués una acció des del consistori 
conjuntament en aquesta línia. En no rebre una resposta d’aquestes 2 peticions, vam 
fer aquesta sol�licitud de ple extraordinari que finalment s’ha convertit en una moció 
en aquest ple ordinari. De fet, també vull fer esment que la sol�licitud de ple 
extraordinari se’ns ha denegat, atès que es considera que un dels punts de l’ordre del 
dia ja s’està desenvolupant, del qual en tenim la documentació que és cert, però 
sorprenentment aquesta denegació de ple extraordinari no fa referència a cap dels 
altres 2 punts que demanàvem.  
 
En tot cas, el que és important és que aconseguim un acord unànime en aquestes 
propostes. També vull afegir que el regidor, el Sr. César Alcalá,  ens ha facilitat un 
document que, no ho sé, suposo que ho deu estar treballant des de la seva regidoria, 
que em sembla molt interessant, d’esmenes a la llei de turisme i els horaris comercials, 
que hem contrastat i em sembla que van en la línia correcta i en el qual ens voldríem 
adherir i podríem, formalment o informalment, que aquestes esmenes o l’esperit 
d’aquesta esmena sigui la que es traslladi als parlamentaris que ara estan discutint les 
diferents lleis omnibus, que es  traslladi amb diferents matisos que ara també 
m’agradaria que es tinguessin en compte: 
 
Per un costat, actualment hi ha un model d’horaris  comercials, el qual nosaltres ara no 
discutim ni posem en dubte perquè ara no és el moment perquè el que estem discutint 
és un projecte de la Roca que és absolutament diferent dels projectes comercials que 
hi ha a Granollers, o a Mataró, o a Sabadell, etc. I diem aquest comentari perquè de 
les esmenes que ens han passat, es pot entendre que passem d’una llei molt restrictiva 
a una llei molt oberta, per tant, creiem que en la base d’aquest document d’esmenes, 
com per exemple afegir algun criteri que limiti que els centres comercials que poden 
obrir en diumenge són aquells que tenen un volum considerable de turistes. No és el 
mateix la Roca Village que si passéssim aquesta setmana sentirien parlar, francès, 
alemany, rus, que anar al Mataró Park on no hi ha aquests turistes. És a dir, aquí hi ha 
d’haver un volum considerable de turistes i després també podríem incloure algun 
percentatge, per exemple el 50 % de visitants han de ser turistes, quelcom perquè no 
se’ns pugui criticar que estem intentant que qualsevol centre comercial pugui obrir en 
diumenges. Aquesta seria una petita esmena que s’afegiria a la que ens han  facilitat. 
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Una segona és que es menciona establiments amb equipaments singulars i aquí 
també, a nosaltres ens han assegurat que això pot tenir algun risc perquè ja hi ha una 
definició del que significa un equipament singular i la Roca Village no està introduïda 
en aquesta definició legalment definida. Per tant, potser seria bo no parlar 
d’equipaments o establiments comercials singulars i utilitzar algun altre concepte no 
sigui que ens inclogui en la definició ja preexisten, no sé ara jo dir-li en quina llei, si és la 
llei d’horaris comercials, que es limita a benzineres, vivers, centres de jardineria, etc, etc 
i la tercera esmena que seria interessant és que es modifiquin aquestes lleis i que, 
concretament, estaria bé que s’apliqui en el nostre expedient. Ho dic perquè no sigui 
que es modifiquin les lleis i ens diguin que això només serà per les noves sol�licituds i ens 
trobem que no regeix aquesta iniciativa.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Miquel Estapé. Algun comentari, Sr. Albert Gil?  
 
Sr. Gil.- Diversos. Primer nosaltres la informació d’aquesta moció presentada pel grup 
del PSC, desconeixíem la petició del ple extraordinari, per tant, la tenim a la pròpia 
comissió i no hi ha cap problema, el PSC no té perquè informar-nos a nosaltres com a 
grup d’Esquerra de la voluntat aquesta de fer-ho. El que passa és que això ens va fer 
tenim menys temps de valorar el que al final serà la proposta aquesta. Dels 2 primers 
punts no hi hauria cap problema perquè som conscients que així s’ha fet, és més jo 
vaig assistir amb el Sr. Alcalde en una reunió amb el Sr. Mena, en què se li va traslladar 
directament, aquesta voluntat que poguéssim tenir un marge de valoració i de poder 
agafar-nos la llei d’horaris comercials o que la  llei d’horaris comercials de l’informe de 
turisme que sí que estava disposat a permetre’ns aquesta obertura en diumenge,  allà 
on vam estar d’acord, és més vam treballar en aquesta sentit, és més, per això a la 
proposta que es va fer en el darrer mandat estàvem d’acord en els punts que allà 
s’esmentaven. Sí que després de la polèmica dels sindicats, de que si Comissions 
Obreres no havia estat informat, de que sí que s’havia informat i tenim la informació 
que sí que s’havia informat, sí que no descartaríem la possibilitat que, en cas que això 
segueixi endavant, des de l’Ajuntament es torni a demanar la possibilitat de veure si 
pogués ser l’acord sindical més ampli. Això és una cosa fora del tema, però que si això 
es porta endavant ho tornaríem a demanar. Les 2 primeres, com bé deia, sí que les 
valoraria, l’última, la de presentar propostes als grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya, jo crec, nosaltres ho hem consultat amb el temps que hem tingut a 
Esquerra no hem acabat de tenir una decisió en ferm de si el Grup parlamentari 
presentaria cap mena de proposta al Parlament en aquesta llei. És més, nosaltres com 
a Esquerra estem en contra de l’anomenada llei Omnibus, per tant, no sabem  com 
això podria tirar endavant i llavors sí que aquí nosaltres diríem que cada grup municipal 
treballi cadascun amb els seus respectius grups. Això ho tirem endavant i demanem 
que aquest tercer punt no quedi inclòs. Si estan els 3 punts inclosos, nosaltres, el nostre 
sentit seria una abstenció perquè no podem estar en contra de 2 coses que hem 
defensat des de l’equip de govern i que hem treballat i que som conscients que són 
importants pel municipi. A l’hora de poder lligar també sempre l’obertura amb el tema 
de potenciar el que per a nosaltres és el valor més gran que tenim en aquest terreny i 
en el nostre municipi i probablement, en la comarca que és la ruta prehistòrica i no el 
fet de les botigues. Les botigues és el que ens generarà a nosaltres poder optar a 
posar-nos al mapa cultural i patrimonial d’aquets país, per tant, si el darrer punt no hi 
fos el votaríem afirmativament, si aquest últim punt es tramita així, nosaltres ens 
abstindrem. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Gil. Algun comentari Sr. César Alcalá? 
 
Sr. Alcalá.- Sí, en primer lloc, sobre el que ha dit el regidor, el Sr. Miquel Estapé, 
m’agradaria que si em pot enviar això d’establiments singulars perquè diguéssim dins 
de la característica aquesta, el que nosaltres diem és que siguin d’atracció turística per 
a estrangers i que formin part de rutes turístiques, diguéssim, el què ha dit de 



 

 30 

benzineres, de jardineries i tot això, vaja pot ser que sigui una equivocació nostra o que 
en aquest moment s’hagi agafat una paraula per una interpretació o per una altra, 
però entre tots podem consensuar la paraula aquesta i si és adient, en lloc de singulars 
posar una altra, no?  
 
Referent als punt de la moció, sobre el primer no podríem estar d’acord perquè 
l’alcalde la setmana passada ja va estar enraonant amb el President Mas, amb la qual 
cosa ja li va transmetre el posicionament de la corporació, amb el segon tampoc 
perquè el proper punt tampoc perquè el proper punt de l’ordre del dia que ja 
s’interposa el contenciós administratiu, amb la qual cosa la tramitació ja està feta. 
 
Estaríem a favor del tercer en què entrés dins de la llei omnibus i, bé, de presentar 
propostes els grups parlamentaris, nosaltres ja ho hem fet. Ara tocaria a vostès que 
prenguessin nota i comencessin a treballar sobre particular. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Bé, jo estic completament d’acord amb 
el que he dit que qualsevol posicionament sobre la declaració de municipi turístic és 
bo que aquest consistori l’assumeixi per unanimitat. El Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, ha comentat que no pot estar d’acord amb el tercer punt 
i a nosaltres ens passa al revés que no podem estar d’acord ni amb el primer ni amb el 
segon i clar això genera una certa incompatibilitat.  
 
A veure des del grup municipal de Convergència i Unió no podem acceptar el primer 
punt perquè traslladar al president de la Generalitat una cosa que ja s’ha fet, no he 
traslladat un desacord, evidentment, he traslladat un posicionament, una voluntat tal. 
Dimecres de la setmana passada tenia una reunió amb el president de la Generalitat 
el Sr. Artur Mas demanada poder un mes i escaig abans, per tant, en el moment en 
què teníem l’hora concedida es va produir aquest encontre al Parlament de 
Catalunya, molt positiu, molt favorable als interessos del municipi. El president Artur Mas 
coneix bé el projecte de municipi turístic, jo personalment fa un any i escaig li vaig 
presentar quan encara no era president de la Generalitat, dimecres vaig tenir ocasió 
gairebé d’escoltar-lo, d’escoltar-lo perquè coneix perfectament el projecte. Coneix les 
lleis coneix com s’ha d’actuar i la seva posició és que ha donat ordres directes al 
director general de Comerç perquè treballi de manera urgent i ràpida en la 
transformació i la modernització de les lleis de comerç d’aquest país, que són unes lleis 
de fa 7 o 8 anys, i en canvi estan obsoletes i estan desfassades. Llavors, aquestes lleis 
de fa 7 anys, el president Mas les treballarà amb el seu equip, amb la direcció general 
de comerç perquè vagin en una línia que ens pot afavorir la declaració de municipi 
turístic, aquest és un camí segur, però un camí  poder una miqueta més lent. Jo també 
li vaig suggerir les lleis omnibus, com ja havia fet amb els diputats i parlamentaris del 
meu grup parlamentari, que és el que diu el tercer punt de l’acord, que és el punt que 
podríem arribar a subscriure. Si cada grup municipal s’adreça al seu grup parlamentari 
al parlament de Catalunya podem tenir una incidència des de Secretaria, des dels 
serveis jurídic de  la casa de com es poden transformar alguns articles de la llei 
d’horaris comercial i de la Llei  de Turisme. Tenim també el recolzament total favorable 
de la directora general de turisme, la Sra. Maria Muro, el president Mas m’ho va 
ratificar, com jo ja sabia i hem de seguir treballant en aquesta línia de positivisme i no 
de confrontació.  
 
El segon punt de l’acord tracta de presentar un recurs, com ha dit el Sr. César Alcal, en 
el proper apartat en què donaré compte de diverses resolucions, el 5 de juliol es va 
adoptar una resolució d’alcaldia conforme s’anunciava la presentació de recurs i 
s’anunciaven els lletrats que compareixeran en aquest recurs. És un recurs purament 
testimonial perquè la resolució d’un recurs pot trigar entre 5 i 10 anys, per tant, no 
respon a les necessitats del moment ni a les urgències del moment és, simplement, 
perquè hem iniciat un procediment, aquest procediment té un camí, té un curs, hem 
arribat fins al final i aquest final obre un altre escenari que ja és la via contenciosa 
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administrativa i, per tant, no tenim cap altre camí que aquest, però és un recurs que 
volem que no entri en enfrontament amb la Generalitat ni molt menys, sinó que entri 
en el diàleg, en el treball conjunt i proper a la Direcció General de Comerç perquè 
aquesta llei de comerç es pugui modificar en aquesta línia positiva o bé en les lleis 
Omnibus. 
 
El punt tercer sí que és el punt que podríem assumir, però que entenem que potser no 
tots els grups municipals creuen que el seu grup parlamentari pot treballar per 
modificar aquesta llei Omnibus. La llei Omnibus ha estat admesa a tràmit, si no recordo 
malament la setmana passada, no hi ha esmenes a la totalitat per part dels principals 
grups del Parlament de Catalunya i tenen un curs parlamentari que finalitzarà a finals 
d’any, per tant, és el camí més ràpid. Jo crec que a tots ens interessa la possible 
modificació d’aquestes llei Omnibus que és les que ens poden donar lloc, no a la 
recuperació d’un expedient que entenem que ha conclòs i que ara seguirà una via 
contenciosa, sinó en tot cas, es donarien circumstàncies novedoses que facilitarien la 
tramitació d’un expedient, ja conegut i que, per tant, aquest nou expedient podria 
acabar i concloure amb la declaració de municipi turístic, però perquè això passi, 
primer hem d’aconseguir que aquesta llei Omnibus que és el camí crític més ràpid que 
tenim, vagin en la línia adequada o com ha treballat els serveis jurídics municipals o 
com creguin oportú els serveis jurídics dels diferents grups parlamentaris que puguin 
intervenir o modificar aquestes lleis en el curs del debat parlamentari. En aquests en 
tot, la setmana anterior, va estar aquí un diputat del Partit Popular de Catalunya i li 
vam fer trasllat, precisament, d’aquesta documentació que se’ls ha facilitat, d’aquest 
treball que han fet els serveis jurídics municipals sense que això vagi en contra del que 
puguin decidir ells a l’hora de presentar les esmenes. Si ho fa el P.P també ho poden fer 
altres grups, per tant, entenem que un grup que ha anunciat que no presentarà 
esmenes a la totalitat com és el grup del PSC al Parlament de Catalunya pot tenir  un 
paper clau en la modificació d’aquest llei Omnibus per tal que arribi a bon port i faciliti 
els interessos del municipi que no són altres que aconseguir la declaració de municipi 
turístic per tot el que significa el centre comercial de la Roca Village com a motor de 
dinamització econòmica, però tota l’economia generada induïda que es pot generar 
fora del centre comercial. És a dir, tota l’estructura turística que en un pla estratègic de 
turisme ben dissenyat, ben dimensionat es pot posar en el mapa, com deia el 
representant d’esquerra Republicana de Catalunya, el Sr. Albert Gil, el nostre mapa 
cultural, el nostre ric patrimoni cultural i arqueològic, el nostre patrimoni natural  i pot 
generar tota una sèrie d’activitats de lleure, de natura, d’esport i gastronòmiques 
vinculades al territori i als valors que té el nostre territori que poden ser una gran actiu, 
però que els hem d’endreçar i els hem de posar en valor perquè comencin a treballar i 
comencin a enfortir-se i a fer-se presents i per això, és imprescindible que el motor de 
dinamització, que és el centre comercial pugui tenir aquest horari de completar el cap 
de setmana. Llavors, entenem que hem de seguir treballant amb la línia adequada 
per aconseguir la declaració de municipi turístic. La línia adequada, evidentment, 
aquest equip de govern l’està portant a terme, no estem aturats... visita al president de 
la Generalitat de Catalunya, trasllat a diputats dels neguits i les inquietuds de com es 
pot caminar per una ruta més ràpida, presentació d’un recurs perquè estiguem 
presents en un expedient que hem iniciat i que té continuïtat i que, per tant, no 
abandonarem.  
 
A partir d’aquí, potser aquesta moció no té massa sentit i jo gairebé demanaria que es 
retirés. Si no es retirés, nosaltres només la votaríem a favor amb l’eliminació del 2 punts 
primers, primer i segon, i mantenint el tercer punt que ens sembla coherent i que 
subscriuríem en la seva totalitat i demanaríem també una modificació d’un dels 
antecedents, concretament, l’antecedent que diu : “ la no declaració de municipi 
turístic suposa un greu risc a la creació de 400 llocs de treball i la inversió de 25 milions 
d’euros prevista a la Roca i uns molt importants ingressos municipals. Això clar sembla 
molt dirigit a l’activitat de la Roca Village com a centre comercial i no és l’objectiu 
d’aquest equip de govern, sinó que el redactat hauria de dir alguna cosa similar a:  la 
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no declaració de municipi turístic suposa un greu risc pel projecte de 
desenvolupament d’un pla estratègic de turisme a tot el municipi amb una economia 
derivada que pot generar un volum econòmic de 103 milions d’euros i una economia 
induïda amb repercussions a tota la comarca, a més de la creació i tornaríem al 
redactat  “ de 400 llocs de treball i la inversió de 25 milions d’euros prevista a la Roca i 
uns molt importants ingressos municipals” que és el que tindria aquest motor, aquest 
actor que és el centre comercial de la Roca Village, però que a partir d’aquest actor 
podríem aconseguir que es generés una economia satèl�lit al voltant, que afavorís no 
només al municipi, sinó també a tota la comarca. Aquest seria el nostre posicionament 
i si el tercer punt, el grup municipal d’Esquerra Republicana no està disposat a 
acceptar-lo, jo crec que seria millor en aquest moment i atès que totes les accions 
s’han dut a terme, retirar aquest punt de l’ordre del dia i al setembre continuarem 
parlant d’un projecte que està viu, que està molt viu i que pugui ser aviat una realitat 
al municipi que no podem abandonar sota cap concepte. Algun comentari ?  
 
Sr. Estape.- No sé si té algú la paraula abans?  
 
Sr. Alcalde.- Bé, en principi jo crec que hem seguit l’ordre. Com que vostès han 
defensat la moció, els tocaria respondre.  
 
Sr. Estape.- Nosaltres creiem que els 3 punts són vàlids, tot i així amb la voluntat d’acord 
si hem de dividir aquesta moció en 2 per tal d’aconseguir que una part tingui 
unanimitat, doncs no tenim cap inconvenient.  
 
Respecte a aquest paràgraf que deia vostè d’introduir, cap mena de problema,  són 
els antecedents  i el que explica de que hi ha aquesta potencialitat doncs ho veiem 
bé i el felicitem que hagi fet aquestes accions i aquestes iniciatives com a alcalde i en 
representació del govern de l’Ajuntament de la Roca, però el consistori és més ampli i 
hi ha d’altres partits i nosaltres el que li demanem és que igual que en el seu moment a 
la sol�licitud es va prendre un acord de tots els partits i es va portar a ple, tot i que no 
era imprescindible, tot el consistori també es pronunciï sobre aquest tema perquè 
anem els diferents grups parlamentaris i els presentem unes esmenes presentades 
conjuntament i no són les esmenes ni d’Esquerra ni del PSC ni d’Iniciativa, són unes 
esmenes que hem de consensuar entre tots i, per tant, també aquí responent al Sr. Gil, 
el que demanem únicament en aquesta moció i podem estudiar algun altre redactat 
si fa falta, és simplement presentar o donar trasllat d’aquestes esmenes al grup 
parlamentari d’Esquerres, al grup de socialista, al grup de convergència, etc, etc, a 
tots els grups parlamentaris, si després ens fan cas o no ens fan cas, ja no depèn de 
nosaltres, però sí que hi ha la voluntat dels regidors que estem assentats en aquesta 
taula de donar recolzament a aquestes esmenes i de donar trasllat a les persones que 
tenen la responsabilitat d’aprovar lleis o modificar les lleis, no demanem les lleis, 
simplement fem aquesta opció de comunicació i de donar trasllat.  
 
Respecte del tema de les accions que s’han fet i que vostè ens ha mencionat que el 
president de la Generalitat té una visió molt favorable d’aquest projecte, doncs em 
sembla que és una gran notícia perquè és el màxim representant de la Generalitat de 
Catalunya i, per tant, el director general de Comerç que és una persona que ha 
nomenat el govern de la Generalitat, presidit pel president de la Generalitat, doncs 
home, si políticament li dóna les indicacions que aquest és un projecte positiu, doncs el 
que és lògic és que s’ho hagi de mirar amb uns ulls molt diferents i aquest director 
general de comerç, que és un subordinat del Sr. Mas, no crec que políticament pugui 
tenir un posicionament totalment contrari al del president perquè si no aquí hi hauria 
alguna cosa que no s’entendria o que no encaixaria, en tot cas, aquest direcció 
general de Comerç ha fet una resolució que al nostre entendre té molt de polític i que 
en l’àmbit tècnic té molt punts febles. Per aquest motiu, el segon punt de la nostra 
moció en la qual diem presentem un recurs, pot trigar més o menys, no tots triguen 5 
anys, n’hi ha alguns que es resolen abans, però pot trigar més o menys. El que sí que és 
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important és que des de l’Ajuntament estem convençuts que la nostra sol�licitud és 
correcta, era correcta i continua sent correcta perquè si no presentem el recurs, algú  
pot entendre  a la Generalitat que l’havíem presentat sense arguments, sense base i 
no és cert, per tant, trigui més o menys hi ha d’haver un posicionament polític clar des 
de l’Ajuntament i també des del consistori que ens hi vam afegir a presentar aquest 
recurs. Com que això ja s’ha fet, en tot cas, podem canviar el redactat i podem dir 
ratificar o donar suport a la presentació d’aquest recurs o les paraules que es creguin 
més convenients des del punt de vista jurídic, però creiem que també hi ha d’haver 
aquest posicionament conjunt. 
 
Finalment, el tercer punt ja l’he mencionat que és el tema de presentar als diferents 
grups parlamentaris les esmenes, unes esmenes que en resposta al Sr. Alcalá, es parla 
d’aquest tema d’establiments comercials singulars, ara li deixaré una còpia i,  
simplement, és un tema jurídic i si un cas, ho traslladem als serveis jurídics de 
l’Ajuntament i el que creguin més convenient, però també és veritat que veient la 
resolució del director general de Comerç, del Sr. Recassens, s’aferra a qualsevol 
escletxa per dir que no i, per tant, si hi ha una definició del que és un establiment 
comercial singular i ara es vol modificar i i el que volem introduir és un concepte molt 
diferent a l’anterior, doncs simplement és un tema de prudència.  El que sí que em 
sembla molt important és el tema dels criteris pel qual es declara, recursos turístics 
essencials i diu: són recursos turístics essencials aquells que ja de mena i conjuntament 
amb altres tenen la capacitat de generar els corrents de turismes més rellevants i 
contribueixen a reforçar la realitat de Catalunya com a marca turística i parlen també 
diuen que són aquells que en el seu ... els establiments singulars en el sector comercial 
per les seves particularitats i la seva capacitat d’atracció de turistes estrangers, així 
com aquells que en el seu tour turístic contractat dits establiments formen par de la 
ruta d’aquest” . Mencionen rutes turístics i això podria ser que el dia de demà vingués 
el Mataró Park i ens digués que fa un autobús turístic que va de la platja a Mataró ParK 
i que demanés també estar inclòs per aquest concepte que vostès mencionen. Bé, 
això seria vulnerar l’esperit de la llei jo crec que hem de fer una proposta en què 
aquest tipus d’iniciatives no entrin i en aquests sentit el que venim a dir és que parlem 
d’un volum considerable de turistes o d’un percentatge que superi, per exemple, el 
50% dels visitants d’aquell centre comercial. Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari Sr. 
Albert Gil?  
 
Sr. Gil.- Sí,  el tema de traslladar al president un acord que poguéssim arribar tots els 
grups presents avui, entenem que el que no hi és present no hi estaria d’acord perquè 
així ho va manifestar. Nosaltres entenem que democràticament no passaria res i 
s’acceptaria i més si el president i el conseller així ho han cregut oportú. El problema 
apart del primer és que moltes vegades t’esperes al segon torn per poder dir coses que 
saps que després es diran perquè com que ja s’han dit a la comissió informativa, doncs 
ja les saps, per tant, tornant ara a agafar perquè vostè va tenir la reunió amb el 
president Mas i amb la bona voluntat, entenem que si a sobre,  ho veu amb bons ulls, 
ningú s’ho agafarà malament i nosaltres, crec que podríem per aprovar aquest punt i 
traslladar-lo al president i al conseller. 
 
El segon punt, si ja s’ha interposat i s’ha nomenat advocats per presentar el recurs, 
doncs ja està fet, per tant, podríem variar-ho com deia ara el Sr. Estapé dient que el 
ple ratifica i dóna suport a una decisió que ha pres l’equip de govern i l’alcalde, per 
tant, crec que no passaria res en què li donéssim suport. 
 
L’esmena que deia vostè en els antecedents? També cap problema, la veiem 
correcta i creiem que el sentit va per bon camí. La tercera, creiem que encara que 
sigui traslladar unes esmenes que hem valorat, però que hem valorat molt ràpidament i 
que des d’Esquerra de la Roca no tenim clar que hagin d’anar amb aquest sentit i 
havent parlat amb Esquerra i que no tenim temps de poder valorar més àmpliament, 
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doncs tornem a dir que el tercer punt nosaltres no l’acceptaríem, sé que amb això no 
arreglem gaire cosa, però és el que nosaltres podíem acceptar. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Gil.  Sr. César Alcalá ? 
 
Sr. Alcalá.- Només una petita cosa sobre el tema que ha dit el Sr. Miquel Estapé. A 
veure, això van ser unes propostes preliminars que es van presentar, nosaltres estem 
oberts a tractar tant amb el PSC, com CIU, com amb Esquerra i fer els retocs pertinents 
i fer el màxim perquè ningú ens ho pugui tirar enrere encara que tingui moltes ganes 
de poder-ho tirar. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. César Alcalá. A veure, tal com estic veient la cosa, estem 
parlant de gairebé de canviar tota la moció perquè el tercer punt hauria de 
desaparèixer si volem que Esquerra Republicana el recolzi, tot i que nosaltres creiem 
que hi hauria de ser, per tant, entenem que si volem una unanimitat... 
 
Sr. Estapé.- Puc fer un suggeriment? 
 
Sr. Alcalde.- Si de cas, donaré un tercer torn de paraules i després suggerim tots 
plegats. A veure el tercer punt si volem que el grup d’Esquerra estigui present l’hem de 
retirar i nosaltres creiem que hauria de ser-hi, per tant, bé... 
 
El primer punt ha de tenir un altre redactat, un redactat molt escarit que digui recolzar 
les gestions fetes per l’alcalde davant del president de la Generalitat de Catalunya i 
del conseller Xavier Mena, no veig cap altre camí i el segon seria en la mateixa línia,  
ratificar, recolzar el recurs contenciós administratiu presentat per resolució d’alcaldia 
de 5 de juliol respecte de la denegació de la Direcció General de Comerç. Jo entenc 
que hauríem de tenir 2 punts d’acord, així de simple i així d’escuets i això és una gran 
moció, és una esmena a la totalitat pràcticament. No m’estenc més perquè no tinc 
massa cosa més que debatre, sí que estic totalment d’acord en què aquest és un 
projecte de municipi, no és un projecte d’aquest equip de govern, aquest equip de 
govern l’impulsa, el lidera, però entenc que és un projecte de municipi i en aquest 
sentit m’agradaria que estigués aquí el regidor d’Iniciativa de Catalunya perquè la 
seva opinió potser no seria tan clar com la d’altres grups quan nosaltres ho vam 
aprovar en junta, ho vam trasladar al plenari, no perquè fos necessari legalment, sinó 
perquè es produís una ratificació per unanimitat, un posicionament per unanimitat. Si 
en aquest moment hem de tenir un posicionament per unanimitat, entenc que només 
pot anar en la línia de la tasca que s’està fent, nosaltres seguim liderant aquest 
projecte que és un projecte de municipi i  creiem que en aquest projecte s’estan fent 
totes les accions oportunes i especialment, s’estan fent les accions més pragmàtiques, 
les que realment puguin portar la nau a bon port. No estem fent un brindis al sol ni fem 
accions de tecnicisme polític estem, purament,  anant  al sentit pràctic de les coses 
perquè la declaració de municipi turístic pugui arribar al més aviat possible que és 
quan tingui sentit. Llavors, jo deixo aquesta possibilitat d’eliminar el punt tercer, tot i que 
hi creiem i deixar els punts primer i segon com un simple recolzament a les tasques 
realitzades que van en la línia i el bon camí del que entenc que ha de ser l’objectiu.  
 
Sr. Estapé, té el torn de paraula. 
 
Sr. Estapé.- Sí, respecte al tercer punt del Sr. Gil entenc, ho podem entendre, no ho 
compartim, però podem entendre que no vulgui afegir-se en aquest punt perquè no 
coneix el detall de les esmenes o potser aquestes esmenes no les coneix amb prou 
detall perquè són complexes. A nosaltres també ens ha costat, hem hagut de tenir 
suport extern del nostre propi grup parlamentari, que també hi hem parlat, per cert. El 
que venim a  dir és que hi ha una voluntat del consistori per presentar esmenes. 
Podríem afegir algun tipus de redactat complementari que digués que han de ser 
consensuades per tots els grups municipals, que hem donat suport a aquesta moció, 
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en el sentit que no és una carta en blanc perquè després es presenti cap tipus 
d’esmena, sinó que després hi hagi una reunió, un grup de treball en el format que es 
consideri més adient des d’alcaldia, en el qual es consensuï amb temps, perquè tenim 
encara unes setmanes, i d’aquesta manera podem guanyar temps , el temps que 
vostè necessita per acabar d’analitzar-les. Aquesta seria una proposta. Respecte a 
l’esmena de la totalitat, nosaltres no ho compartim que és una esmena. Estem dient de 
canviar del segon punt el primer verb. Enlloc de presentar era ratificar, donar suport, 
recolzar, que em sembla que és més correcte en català donar suport que recolzar, 
però bé, canviar el verb presentar per un altres. I en el primer punt, vostè ha introduït 
un concepte que per a nosaltres és una mica diferent, que es dir donar suport a la 
feina que s’està fent des d’alcaldia i des del govern, nosaltres no tenim cap problema 
però nosaltres no tenim cap problema en afegir un punt addicional, però és diferent 
del que nosaltres havíem posat com a primer punt que és que a més a més que vostè 
hagi fet una bona tasca parlant amb el president de la Generalitat i explicant que 
aquest és un projecte de municipi que valorem positivament, a més a més, crec que 
hem de rebre una comunicació de tot el consistori perquè entengui encara més que 
és un projecte de  municipi. Jo crec que això té un valor i, per tant, em sembla que és 
important que també es faci. A més a més que es vulgui dir que no tenim tampoc cap 
inconvenient a donar suport a la feina que s’està fent des de l’Ajuntament, que no és 
aquest el tema principal de la nostra discussió. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Albert Gil?  
 
Sr. Gil.- Sí, gràcies. El tema de les esmenes si queda el redactat tal com l’ha exposat en 
el fet de dir ens comprometem a treballar unes esmenes i surten amb unanimitat que 
es donaria el cas enviar-les als grups, doncs amb això no hi hauria cap problema. A 
nosaltres sempre que sigui treballar conjuntament tots, ens sembla bé i cap problema.  
També entenem que la unanimitat es buscarà amb els que hi siguem, però també 
amb el company... també sabem que no hi haurà unanimitat  perquè ell ja no volia ni 
que aquesta moció anés al ple, per tant, entenem que això ja suposa una greu...però 
per nosaltres no hi ha cap mena de problema. El tema del que deia el Sr. Estapé ara 
amb el valor, nosaltres amb això hi estem d’acord. Té un valor afegit a sobre. Segur 
que el Sr. Artur Mas coneix la Roca i segur que li han parlat del cas de la Roca, que ens 
posem d’acord tots és impossible, si per unanimitat ho fem és una cosa que suposo 
que també ell valorarà, per tant, crec que s’entendrà com a una feina conjunta i és 
una cosa, un a més a més, un afegit,  no hi veiem cap problema. També entenem el 
que dèiem poden ser 2 coses diferents o si el donar suport a la feina feta per l’alcalde i 
per l’equip de govern no hi ha cap problema, el tema de dir que el plenari per 
unanimitat recolza aquesta moció tampoc li veiem cap problema. És més, 
demanaríem que si això ha de fer que la puguem aprovar , que queden les dues coses 
separades i ben clares no hi hauria cap problema. Insistim també amb el tema del 
pacte del final que sigui conjunt per traslladar-lo com a plenari, eh?  
 
Sr. Alcalde.- Sr. César Alcalá? 
 
Sr. Alcalá .-  A veure, si tots decidim que la moció s’ha d’aprovar per unanimitat els tres 
punts estaríem d’acord, si no jo particularment estaria d’acord en aprovar el tercer i el 
primer i el segon com he explicat abans com ja ha estat presentat i ja estaria fet, els 
trauria fora. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, és una situació complicada i no crec que es resolgui ràpidament en el 
curs d’un debat. Jo repeteixo que el millor és deixar sobre la taula aquest punt. El 
setembre podem treballar en comissions, consensuar... jo entenc aquest valor que té  
el trasllat d’una decisió unànime al president de la Generalitat, però no oblidem que hi 
ha un grup que avui no hi és present i que és totalment contrari a aquest projecte, per 
tant, ara em deia el meu company, el regidor d’hisenda, què passarà quan aquestes 
esmenes es consensuïn amb un grup que les voti en contra?. Aleshores ens trobarem 
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que aquestes esmenes no avançaran perquè no estaran consensuades. És una 
situació de voler forçar una mica les coses. Una altra opció seria fer una manifest, no 
un acord plenari, fer una manifest conjunt, estaríem absolutament d’acord jo entenc 
que qualsevol posicionament quan més unànime sigui millor, ens ajuda. Si el president 
de la Generalitat rep un posicionament conjunt de l’Ajuntament de la Roca, aquest 
posicionament té força, té força, fins i tot, té més força que la meva visita com a 
representant del consistori, per tant, podríem treballar en la línia que tinguéssim clar 
quin és el text. Jo m’estava llegint un paràgraf que nosaltres no podem acceptar de 
cap manera. En el primer punt s’està treballant directament a favor de la Roca Village 
i això no és l’objecte d’un projecte turístic, un projecte turístic és per a tot el municipi, 
per tant, hi ha tota una sèrie de redactats d’aquest primer punt que han de sortir i que 
ha de sortir també el traslladar el desacord. Si entrem en un enfrontament amb la 
Generalitat no aconseguirem mai la declaració de municipi turístic, el que hem de fer 
és col�laborar, per tant, aquest primer punt jo penso com el Sr. César Alcalá, aquest 
primer punt ha de tenir un canvi substancial e redactat, en el segon cas, potser sí que 
canviant el primer verb amb un recolzar, etc, però després també hi ha sèrie de 
consideracions que serien discutibles en el detall de la denegació, que ha estat una 
denegació molt tècnica, al revés del que vostè ha dit que és política, doncs s’han 
basat bàsicament en articulats que no s’ajusten i aquest tercer punt queda coix, 
nosaltres estem d’acord en aquest tercer punt, però la proposta que fan a través 
d’Esquerra republicana cauria en aquest problema que quan haguem de treballar i 
debatre les esmenes, el grup d’Iniciativa que avui no hi és present, les votaria sempre 
en contra. Llavors, aquesta situació no funcionaria, per tant, jo reitero deixar sobre la 
taula aquesta moció, em comprometo a crear una comissió i amb aquesta comissió 
intentem pactar aquest text conjunt, per traslladar al president de la Generalitat, que 
no serà unànime de tot el consistori del municipi de la Roca, però que sí que serà un 
posicionament majoritari, entenc que de 4 dels 5 grups respecte de la viabilitat 
d’aquest projecte turístic. 
 
Sr. Estapé.- Puc respondre? 
 
Sr. Alcalde.- Sí, sí, és una pregunta. 
 
Sr. Estapé.- La veritat és que nosaltres pensàvem que avui s’aprovaria una moció amb 
alguns matisos i algunes coses, però que s’aprovaria una moció, perquè estem 
demanant tres coses molt senzilles, que simplement és comunicar al president de la 
Generalitat la nostra visió d’un projecte de municipi que considerem que és un 
projecte positiu i fer-ho conjuntament tots. El segon punt és donar suport a un recurs 
que ja està presentat, en el moment en què vam presentar la moció no ho sabíem, ara 
ja ho sabem, doncs donem suport a aquest recurs i el tercer era preparar un 
document d’esmenes consensuat, si no pot ser amb tots els grups municipals, doncs 
amb la immensa majoria i traslladar-ho als diferents grups parlamentaris perquè vegin 
que es fa un trasllat conjunt. Nosaltres entenem que són 3 coses bastant bàsiques i 
bastant senzilles i totes positives pel municipi.  Ara bé, ens costa entendre els diferents 
posicionaments, però tampoc no volem que hi hagi una votació que no prospera una 
moció d’aquest tipus perquè això seria un símbol de feblesa cap a fora, per tant, 
nosaltres estem disposats, tot i que el temps córrer, i s’està treballant, amb les diferents 
llei omnibus s’està treballant a un ritme molt accelerat, estem disposat a deixar sobre la 
taula aquesta moció.  
 
Demanem que la primera setmana de setembre se’ns convoqui per fer un grup de 
treball per veure quina moció podem consensuar en base a aquesta i, per tant, en el 
següent pel ordinari de finals de setembre es torni a presentar aquesta moció. Estarem 
ja, segurament, a meitat del debat parlamentari d’aquestes lleis, per tant, el que 
demanem és que aquesta convocatòria es facin amb agilitat i amb voluntat d’arribar 
al més ràpidament a resultats perquè si no, nosaltres tornarem a insistir i si veiem que 
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això s’encalla o no avança, doncs tornarem a insistir presentant una moció en el ple o 
un ple extraordinari en què cal un posicionament de tot el consistori.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, no sé si voleu algun torn de paraula? En tot cas jo agraeixo el gest de 
retirar aquesta moció, crec que estava en una situació una mica encallada que no 
ens hagués ajudat a ningú, per això he anat donant torns de paraula, he deixat el torn 
obert i he deixat el punt obert. Jo em comprometo la primera setmana de setembre, 
fins i tot, si hi hagués possibilitat la setmana que hi ha a cavall entre l’última setmana 
d’agost i la primera de setembre, si tothom hi és... no? Doncs la de setembre, el que 
passa és que ja és festa major, jo em comprometo a convocar comissió de treball i a 
partir d’allà podem fer aquest posicionament unànime, que en tot cas, el 29 de 
setembre hi ha un plenari on podríem donar compte o fer trasllat perquè aquest 
posicionament unànime es vegi més clar si és unànime  o si és majoritari del quatre 
grups principals, per tant, la moció queda sobre la taula i passaríem al tercer bloc de 
l’ordre del dia de control de la gestió municipal.  
 
 
 
C) Control Gestió municipal 
 
 
C.1 Donar compte de la resolució número 790/2011, per la qual es resol Interposar el 
corresponent recurs contenciós administratiu contra l’acord adoptat per la Direcció 
General de Comerç, de data 24 de maig de 2011. 
 
 
Sr. Alcalde.- El primer punt d’aquest bloc tracta precisament de donar compte 
d’aquest recurs que es va presentar. Bàsicament, com que ja se n’ha parlat, ho llegiré 
d’una forma ràpida. La resolució deia:  
 

“Interposar el corresponent recurs contenciós administratiu contra l’acord 
adoptat per la Direcció General de Comerç, de data 24 de maig de 2011, a  la  
qual s’ha fet referència en la part expositiva d’aquesta resolució.  
 
Segon.- Designar al lletrat Antonio López Martínez, llicenciat en dret, i com a 
procurador al Jesús Miguel Acín Biota per la interposició del recurs contenciós 
administratiu esmentat en el punt anterior.  
 
Tercer.- Aprovar  la despesa que comporta l’anterior encàrrec mitjançant la 
imputació en la partida corresponent ...” 
 
És una partida de 4.000 euros més IVA i 300 € pel procurador. Per tant, aquest 
procurador està presentat. 

 
“Quart.- Notificar aquesta resolució al lletrat i al procurador designats, i donar 

trasllat a la Intervenció municipal. “ 
 
 
No sé si hi ha algun comentari sobre ...? 
 
 
C.2 Donar compte de les resolucions d’alcaldia dictades en matèria de personal. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al segon punt que és donar compte de les resolucions d’alcaldia 
en matèria de personal. Hi ha bastants resolucions.  
 



 

 38 

En aquest cas, la primera resolució tracta dels plans extraordinaris d’ocupació locals 
que s’han pogut contractar. Es va contractar a la Sra. Mª del Mar Vargas Prats amb la 
modalitat temporal de contracte d’obra i servei per a 6 mesos, amb jornada parcial i 
com a tècnica de medi ambient. Des del 2 de maig fins a l’1 de novembre.  
 
També en aquesta modalitat de contracte d’obra i servei, durant 6 mesos, amb les 
dates de l’1 de juny fins al 30 de novembre a la Sra. Patricia Pérez Gallego, com a 
tècnica de salut pública.  
 
En el següent cas, s’ha contractat, amb caràcter temporal, la modalitat de contracte 
d’obra i servei, del dia 14 de juny fins al 13 de setembre al Sr. José Mª Mohamed 
Merzok. 
 
La següent resolució  és que davant del cessament com a interventora d’aquest 
Ajuntament de la Sra. Montserrat Guans, es va nomenar a la funcionària interina de la 
corporació, a la Sra. Anna Moreno Castells per un període màxim de 3 mesos com a 
interventora accidental de l’Ajuntament per desenvolupar les tasques pròpies 
d’aquest lloc de treball. 
 
La següent resolució és el nomenament del Sr. Pere Ramos Pascual com a personal 
eventual, de confiança, per ocupar la plaça d’assessor de Planejament, Projectes i 
Urbanisme a temps parcial, amb una jornada de 21 hores setmanals . Aquest és el 
càrrec de confiança que es va  aprovar en el darrer ple en el cartipàs.  
 
La següent resolució és declarar al Sr. Josep Quesada Tornero en situació 
administrativa de serveis especials afectes del dia 23 de juny de 2011. El Sr. Josep 
Quesada Tornero, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, està en comissió 
especial de serveis a l’Ajuntament de Mollet i un cop acabat el manat va cessar en les 
seves funcions i en l’inici del nou mandat ha tornat a renovar aquesta comissió 
especial de serveis en l’Ajuntament de Mollet del Vallès.   
 
També tornant als plans ocupacionals, s’ha contractat amb la modalitat d’obra i 
servei, per 6 mesos, amb jornada parcial, com a administratiu de divulgació de la 
societat del coneixement des del  39 de juny fins al 21 de desembre al Sr. Lluís Borrell 
Brachs. 
 
I també, dins la mateixa modalitat de plans extraordinaris ocupacionals 6 mesos a 
jornada parcial com a peó de manteniment  d’edificis municipals des del 29 de juny 
fins al 21 de desembre al Sr. José Rodríguez Pantoja. 
 
I també a jornada parcial, durant 6 mesos, com a administratiu de primera acollida 
dels serveis socials, des del 28 de juny fins al 28 de desembre a la Sra. Pietat Gutiérrez 
Ruiz. 
 
I, per últim, amb la mateixa modalitat, durant 6 mesos, com a tècnica de dinamització 
comercial i turístic des del 29 de juny fins al 28 de desembre a la Sra. Anna Somovilla 
Capellada.  
 
No sé si hi ha algun comentari?  
 
Sr. Estapé.- Sí, dues preguntes que voldria fer. Una és que ens agradaria conèixer el 
procediment amb el qual s’ha contractat a aquestes persones del pla d’ocupació, 
Quina publicitat es dóna, si són persones que viuen a la Roca. Aquestes dues 
preguntes i si són veïns de la Roca. 
 
Sr. Alcalde.- Contesta el Sr. Manel Álvarez. 
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Sr. Álvarez.- En principi, la prioritat és que siguin veïns de la Roca. En aquest cas, tots 
menys 2 persones, són de la Roca. La Mª del Mar, que està de tècnica de Medi 
Ambient,  és de la Garriga i al Patricia Pérez Gallego , que farà feines de Salut Pública, 
és de Granollers. La resta de persones són ciutadans del municipi. A tots, se’ls ha fet 
una prova..., és a dir, se’ls ha convocat la plaça, s’han fet proves i s’ha presentat la 
gent que ha volgut a la plaça i aquestes persones han estat les que han passat les 
proves oportunes, no? En principi, s’ha presentat bastant gent.  Únicament hem tingut 
problemes per cobrir les places de tècnic i per això, les dues persones que he 
comentat abans, la Mª del Mar i la Patrícia  són personal de fora perquè no han tingut 
peticions del municipi. 
 
Sr. Estapé.- Puc fer un comentari? 
 
Sr. Alcalde.- Sí 
 
Sr. Estapé.- No sé si ho he entès prou bé. S’ha fet publicitat d’aquestes places? A la 
web municipal, en algun diari oficial o en la premsa comarcal?  
 
Sr. Álvarez.- Jo no sé dir-li la publicitat que s’ha fet, però s’ha fet la publicitat que 
s’havia de fer. És a dir que s’haurà  publicat en diaris locals o en diaris nacionals, no sé 
dir-li exactament quin ha estat el procediment, però que ha estat el procediment 
correcte segur.  
 
Sr. Alcalde.- Sí, a veure, aquests procediments estan molt reglats i, evidentment, han 
de basar-se en els principis de publicitat i concurrència. És a dir, que pot participar 
molta gent. S’ha fet a través del servei d’ocupació de Catalunya, és a dir que hi pot 
participar molta gent, s’ha fet amb els procediments de publicitat habituals. La prova 
és que han estat molt concorreguts, no recordo...teniu les dades d’assistència?  
 
Sr. Raimí.- No, però. La veritat és que es va presentar molta gent a moltes places i la 
informació va ser important perquè es va venir a presentar molta gent de molt 
municipis de fora de la Roca també. A partir d’aquí, sempre es prioritzava la gent  de 
la Roca, excepte en dos caos que els aspirants no complien potser el perfil per les dues 
places que requerien una sèrie de coneixements específics que va fer que s’optés per 
aquestes dues persones, una de la Garriga i una altra de Granollers. Que per cert, jo 
mateix estic treballant amb les dues i n’estic realment molt content tant de la Mar, al 
tècnica de Medi Ambient, com de la Patricia. Tant de bo pogués tenir continuïtat, 
però són plans d’ocupació, aleshores de moment el temps que les tindrem, intentarem 
fer el màxim de feina possible. 
 
Sr. Alcalde.- També afegir que en aquest context de crisi econòmica tan dur que 
estem passant, la voluntat d’aquest equip de govern en el mandat passat i en el 
mandat que ara comencem. Aquestes contractacions s’han produït a cavall de 
mandats per això el Sr. Santi Raimí que era el regidor d’inserció laboral en el mandat 
passat. Ara és el Sr. César Alcalá el regidor de promoció econòmica i ocupació. La 
voluntat és que aquests plans ocupacionals sempre estiguin presents. Tenen una doble 
funció i fan un doble servei. Per una banda ajudem a persones que es poden trobar en 
situacions d’atur, accedir a un pal ocupacional no és fàcil, has de tenir unes 
condicions concretes, no pots venir d’una contractació recent, no pots venir d’un altre 
pla ocupacional, per tant, ajudem a persones que poden estar en una situació de 
llarga durada de l’atur i quan les places no són qualificades, com ha explicat abans el 
Sr. Manel Álvarez, se’ns presenta molta gent, quan són més qualificades és més difícil, 
evidentment. Aquesta és una part de la funció, l’altra part de la funció és que ajuda a 
l’Ajuntament de la Roca a cobrir una sèrie de places que seria desitjable cobrir en 
plantilla, però que amb l’actual situació d’austeritat econòmica afectarien al capítol 1 
de personal, afectarien a contractacions definitives que en aquest moment no podem 
afrontar i no podem assumir. Hem parlat de tècnic de Medi Ambient, hem parlat de 
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tècnic de salut pública, càrrecs que són molt importants en un Ajuntament modern i 
que podem disposar d’aquestes persones. Llavors, encara que siguin per períodes 
curts, aquest 6 mesos estan ajudant  a desencallar i a complementar moltes de les 
àrees i molts dels departaments  de l’Ajuntament. Estem encadenant plans 
ocupacionals contínuament des de fa un parell d’anys si no recordo malament, vam 
tenir els de l’estiu passat d’actuació en el bosc, hem tingut en els serveis administratius, 
en tenim actualment que encara no han conclòs i ja s’han incorporat els nous, per 
tant, estem complint aquesta doble funció. Ajudar a persones que poden tenir 
dificultats laborals i donar reforç a determinades àrees.  També dir que l’Ajuntament de 
la Roca, pràcticament, no posa recursos econòmics en aquest plans. Aquests plans 
estan fortament subvencionats per la Generalitat de Catalunya i l’avantatge és que 
subvencionen un percentatge. Llavors aquest percentatge, si volguéssim anar a 
jornades completes, la diferència l’hauria de pagar l’Ajuntament, solució fer 
contractacions a temps parcial. Al temps concret el qual ens dóna la subvenció, per 
tant, tot el cost l’està suportant la Generalitat de Catalunya i això ens permet 
complementar les diferents àrees.  
 
No sé si alguna pregunta més. 
 
Sr. Raimí.- Tenim una bossa de gent que està en situació d’atur, que participa 
activament en cursos de formació per intentar buscar feina i quan surten places 
d’aquest tipus se’ls comunica també personalment que hi ha la plaça convocada i 
part d’aquestes persones que tinguin els requisits necessaris, directament estan 
informats  i és quan ells mateixos poden presentar la seva petició per poder ocupar 
una d’aquestes places.  
 
Sr. Alcalde.- Alguna pregunta més?  
 
Sr. Gil.- Jo només un comentari. Nosaltres, i ara parlo en nom meu, però també d’una 
altra persona, nosaltres no complim la..., a mi d’aquí poc ja compliré els requisits 
suficients per estar en aquesta borsa de treball. El que passa és que... bé buscarem a 
les borses veïnes a veure que podem trobar i segur que hi ha aquesta possibilitat, no? Si 
hi ha alguna possibilitat d’optar a una borsa d’aquest tipus en hi presentarem i hi 
optarem. A la borsa de treball d’aquí de la Roca del Vallès, no perquè si per alguna 
cosa a algú se li ha acudís contractar a un regidor i més al d’Esquerra Republicana, 
carnassa per... per tant, hi ha molta gent que estàs apuntada, molta gent que fa servir 
aquest medis, gent que estava en situacions crítiques. La llei em sembla que ara s’ha 
modificat, però les primeres convocatòries van ser molt bèsties, amb gent que per 
haver-se estat formant no  se li donava  una prioritat..., és a dir la gent que s’havia 
format per poder trobar treball, se’ls castigava i després, fins i tot, a una veïna del 
poble que ho complia tot, era una opció que havien valorat els tècnics de la casa i tot 
i per 2 dies de  signar l’atur en dates corresponents no va poder optar a una ajuda que 
necessitava i molt durant aquests 6 mesos, per tant, em sembla que la llei s’està 
modificant, doncs això també ho hem de valorar, gràcies. 
 
 
C.3 Resolucions d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies, si no hi ha més preguntes passaríem al tercer 
apartat que tracta de les resolucions d’alcaldia, no sé si hi ha alguna consulta sobre 
alguna resolució concreta? Cap pregunta sobre resolucions d’alcaldia? 
 
 
C.4 Informes d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat C.4 d’informes d’alcaldia. En aquest cas, comentar 
que a partir del dia 1 d’agost, que és dilluns, es farà una actuació d’optimització del 
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servei de transport urbà. Amb l’empresa concessionària del servei, l’empresa Sagalés, 
fa temps que s’havia estudiat com poder optimitzar la relació de despesa que significa 
aquest servei, corregint el dèficit que està generant anualment i buscant una 
optimització de l’ús de vehicles. Per una banda, anirem a disposar de 2 vehicles de 12 
metres i, per tant, augmentem la capacitat, però reduirem o traurem alguns horaris 
que s’ha demostrat absolutament ineficaços perquè moltes vegades es veuen passar 
autobusos a les 11 de la nit buits o amb una persona dins, per tant, aquest servei, en 
aquest moment no es pot continuar assumint i a partir de l’1 d’agost, hi haurà una sèrie 
de vehicles que ja anunciarem que no circularan. Això es provarà durant l’agost, 
entenem que funcionarà bé perquè l’empresa concessionària ja té tots els estudis fets i 
els hi encaixa i a partir del setembre, si la cosa ha funcionat continuaríem amb 
aquesta dinàmica. Això podria representar per l’Ajuntament de la Roca un estalvi de 
375.000 € anuals, sense que es vegi perjudicat el servei en les hores interiors del dia, hi 
haurà un autobús, si no recordo malament, a les 9.30 en sentit Granollers i un altre de 
tornada sobre els 10 h que suprimiran, a la tarda se’n suprimeix un altre, si no recordo 
malament també, no sé si era a les 4 hores i mitja de la tarda i es suprimien 4 vehicles a 
partir de les 10 de la nit. Són vehicles que les estadístiques ens diuen que no tenen ús, 
tenen un ús molt limitat, molt puntual i, per tant, molt poc continuat, per tant, aquest 
servei començarà a funcionar amb unes situacions d’optimització a partir de l’1 
d’agost. També en aquest apartat d’informes d’alcadia, recordar-vos que entrarem 
en un període vacacional, no tornarà a haver-hi ple fins al 29 de setembre i tenim a 
meitat d’agost la festa major de Santa Agnès de Malanyanes, rebreu a partir d’agost 
els programes de festes i, per tant, esteu tots convidats als actes festius que es puguin 
celebrar.  
 
C.5 Mocions de Control 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al cinquè punt de mocions de control que no se n’ha presentat 
cap. 
 
 
C.6 Precs i preguntes 
 
Sr. Alcalde.- Aniríem al sisè punt de precs i preguntes. Si des de l’oposició es vol fer 
alguna pregunta? Sr. Manel Cortés? Algun altre, Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Estapé.- Jo voldria fer un prec. 
 
Sr. Alcalde.- Un prec el Sr. Manel Estapé. No n’hi ha més? Sr. Manel Cortés? 
 
Sr. Cortés.- Bona tarda, tot i que com a membre de la Junta directiva del Club de 
futbol de la Roca hem mantingut una reunió amb el Sr. César Alcalá, el regidor 
d’esports actual, jo li vull adreçar la meva pregunta a vostè com a alcalde i al 
exregidor d’esports que hi havia abans.  
 
Si no em falla la memòria i els meus apunts,  en un ple a la Torreta a la darrera 
legislatura, ara faig com vostè que parlo del passat, i en un altre ple també de la 
legislatura passada al centre cultural, el regidor d’esports de l’anterior legislatura, que 
era el Sr. Manel Álvarez, ens va comunicar que estaven estudiant un sistema perquè 
fos possible i quedés resolt el canvi de la gespa del camp de futbol que és un tema 
que com poden veure qualsevol de vostès si es passen pel camp de futbol, ja aquesta 
temporada passada, ha portat lesions a unes edats que no és normal i vénen degudes 
a l’estat del camp i s’han de solucionar. A la gespa, tu també ho saps bé, Rafa que 
has jugat a futbol, no està en condicions per practicar futbol en tota seguretat, 
d’acord? I agafant el fil de la conversa, ens va comunicar en aquests dos plens que 
estaven estudiant un sistema perquè aquest estiu quedés fet i que es començaria a fer 
aquest mes de juliol. De fet, també se’ns va comunicar a l’entitat que això es faria el 
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mes de juliol i per això l’entitat va avançar el seu campus de futbol, Va avançar el final 
de temporada, diguem-ne per poder fer el campus de futbol per deixar espai, perquè 
parlem d’un mes i mig, anant tot bé per canviar la gespa, per deixar espai per poder 
començar aquesta temporada al setembre amb la gespa. El Sr. César Alcalá amb 
aquella reunió que va mantenir amb el president del Club de futbol la Roca, el 
coordinador i amb mi mateix com a representant del futbol, ens va dir que no era 
possible fer-lo aquest estiu, ens va estar informant d’un pressupost que utilitzava i tal, 
però la meva pregunta Sr. Alcalde i Sr. Álvarez com a anterior regidor, no li puc fer al Sr. 
Alcalá perquè tot plegat comença i ell ja ens ha informat com a grup. Com a regidor 
del PSC i perquè m’ho digui públicament, volia saber perquè no s’ha pogut fer com 
vostè ens va dir ara aquest estiu ...com es farà, de quina manera es farà el canvi 
d’aquesta gespa i quan es farà perquè ja li dic és important, l’estat no garanteix la 
pràctica del futbol amb tota la seguretat amb la que hauria de garantir-ho, gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manuel Cortés. Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- Sí, el meu prec va dirigit als membres del PSC de la Roca del Vallès i bé, és una 
pregunta que si ells estan a bé de contestar-me els agrairé i és que si tots vostès estan 
d’acord en el que posen i escriuen en nom del PSC en aquest panflets que després 
reparteixen pel poble. Més que res és per saber amb qui estem parlant i amb qui ens 
estem jugant els quartos perquè després de les eleccions, amb els dos panflets aquests 
que vostès han repartit parlen de càrrecs de confiança, de sous, de nos sé què i bé jo 
recordo que després de les eleccions, a nosaltres se’ns va dir per part dels membres 
del PSC, amb reunions podem parlar de tot, si necessiteu una dedicació, si necessiteu 
càrrec de confiança, etc., etc. 
 
L’empresa de col�locació de polítics sense feina és l’Ajuntament. Bé, doncs miri, jo ja 
els ho dic, des de fa un any molt llarg que estic en una situació així i em sembla que no 
els ha importat a cap de vostès. No em sembla , ho sé. Per tant, no sé ara a què els hi 
ve preocupar-se tant per part nostre i més quan veuen que no l’encerten  a la primera 
i diuen bé, ara dispararem a la segona i esperarem a fer el tema de que no hem 
agafat regidoria perquè l’alcalde se les guarda per quan entri Esquerra. Bé només els 
voldria preguntar a títol personal si tots vostès estan d’acord amb el que firmen en nom 
del PSC i segona, que si fos possible, això també els agradaria i si ara nosaltres no 
entrem, quants mesos vostès valoren aquest pacte suposat d’Esquerra, esperant-se a 
l’oposició per entrar ? estem parlant del darrer dia del mandat, els agrairia, com a 
mínim que ens ho poguessin posar, més que res perquè quan no passi, perquè no 
passarà, vostès facin igualment un escrit, es gastin aquests diners, perquè per això sí 
que en  tenen per fer aquestes coses, que l’escriguin i els reparteixen per tot el poble 
en diverses tongades i anar fent perquè si es bo posar aquestes coses que no són 
certes amb aquests panflets, després suposo que vostès quan vegin que el temps 
oportú no els ha donat la raó, rectificaran a temps i ho faran. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Miquel Estapé, el seu prec?  
 
Sr. Estapé.- Abans s’ha mencionat respecte a la transparència i respecte a la 
publicació de les actes de govern, doncs precisament volíem fer un prec en aquesta 
línia. La darrera acta de la Junta de govern, publicada en la web municipal és del 28 
d’abril de 2011. Les juntes de govern es fan cada quinze dies, però ara, diguéssim, han 
passat unes quantes setmanes i els demanaria que fessin un esforç que les actes es 
publiquessin amb molta més agilitat. Si es fan cada quinze dies, doncs cada quinze 
dies s’hauria de poder publicar l’acta de l’anterior junta de govern i com a màxim hi 
hauria d’haver endarreriment d’aquests quinze dies, més algun addicional per fer la 
feina. En aquest darrer mandat, hem trigat molt més  i en tot cas, a veure si en aquest 
mandat aconseguim que estiguin publicades més al dia. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, S. Estapé. Bé, vol contestar algú del PSC al Sr. Albert Gil?  
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Sr. Fernández.- Nosaltres els documents que traiem a la llum pública són documents 
aprovats per la nostra agrupació, per tant, aquesta és la resposta, nosaltres no traiem 
un document que no ha estat revisat i consensuat a nivell d’agrupació, després a nivell 
personal, cadascú tindrà la seva opinió més o menys d’acord, però és un document 
consensuat, per tant, és l’opinió de l’agrupació del PSC de la Roca del Vallès. És una 
opinió, pot estar equivocada o no, però és la nostra opinió i tenim el dret a manifestar-
la i a fer crítica política, per tant, estem en el nostre dret a fer-ho i ho seguirem fent. Si 
alguna d’aquesta opinió després es compleix o no. Bé, en tot cas, ja ho veurem, el 
temps dirà en un sentit o en un altre, Sr. Gil. No és el nostre objectiu atacar 
personalment a ningú, però sí atacar els posicionaments polítics amb els quals no 
estem d’acord, no personalment a ningú, però sí els posicionaments polítics amb els 
quals no estem d’acord i això és el que seguirem fent, intentant defensar els nostres 
posicionaments i la nostra manera de veure la política. Hem estat en desacord i ha 
estat en la passada legislatura la relació entre Esquerra i PSC molt complicada. 
Aquesta també ho pot ser o no. Nosaltres intentem separar el que és la discrepància 
política, tot lo dura que pugui ser, del que són les relacions personals i el poder establir 
una conversa normal fora d’aquí i esperem que això malgrat que les discrepàncies 
puguin ser dures, puguin ser agres. Aquí ho són moltes vegades en el ple, per part 
d’uns i per part dels altres, però això no treu que després som persones, serem més o 
menys amics, però que puguem saludar-nos pel carrer i si en algun moment ens 
trobem per parlar de la qüestió que sigui. És clar, nosaltres intentem diferenciar aquests 
2 elements, no sé si li satisfà la resposta o no, però és la resposta que tenim, Sr. Gil. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández... 
 
Sr. Gil.- Puc fer un comentari? 
 
Sr. Alcalde.- No hauríem d’entrar en un debat, però... 
 
Sr. Gil.- Jo volia fer una pregunta directa a tots els membres del PSC, simplement és 
això. Jo no hauria demanat l’opinió del PSC; entenc que ...entenem que no hi haurà 
resposta. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, Jo si no ho he entès malament, el PSC és un partit disciplinat que 
treballa ...  
 
Sr. Gil.- No, ja està, ja està... 
 
Sr. Alcalde.- Crec que ho ha explicat molt bé el Sr. Carles Fernández... 
 
Sr. Fernández.-  Sí, com vostès que quan emeten un document... 
 
Sr. Alcalde.- Em sembla que no he dit cap barbaritat, no?  
 
Sr. Fernández.-  No, no, per això... 
 
Sr. Alcalde.-  Disciplinat que emet un document, per tant, hi ha hagut un portaveu que 
ha parlat en nom de tots, per tant, jo crec que tots assumeixen les mateixes paraules. 
 
A partir d’aquí, Sr. Manel Álvarez vol contestar, com antic regidors d’Esports, al que 
preguntava el Sr. Manel Cortés, entenc que com a regidor del PSC no com a la Penya 
Blanc-Blava.  
 
Sr. Cortés.- Sí, Sr. Alcalde com a regidor del PSC. 
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Sr. Alcalde.- Està bé, però està també bé que ho clarifiqui. Sr. Manel Álvarez? 
 
Sr. Álvarez.- Respondrem al Sr. Cortés amb les sabates de regidor del PSC, eh? Avui?  
 
Sr. Alcalde.- Deixi que el regidor li contesti  
 
Sr. Fernández.- Sí, però sense ironia millor 
 
Sr. Cortés.- Jo no he faltat al respecte ni fer cap ironia  
 
Sr. Alcalde.- Jo crec que ell tampoc, per tant, contestarà el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.- Mirava de fer una broma, interessant canviar-se les sabates. És veritat que 
farem el canvi de la gespa del camp de futbol de la Roca, tal com ja els ho vaig 
anunciar, no recordo que va ser en els plens que vostè ha dit, però si vostè diu deu ser 
veritat. És veritat,  la gespa es canviarà aquest any, suposo ara arribaré a la data. 
Recordo l’última conversa que vam tenir en un ple al respecte d’aquest tema i d’un 
comentari que li vaig fer a un company seu de que havíem trobat una manera de 
finançar aquest canvi de gespa que no era una cosa fàcil. La Roca , com vostè ja sap, 
té tres camps de futbol de gespa artificial. Cada 10 anys diuen els fabricants que s’ha 
de canviar la gespa. En realitat, la gespa no aguanta 10 anys pel que s’està veient.  A 
partir de l’any número 8 comença a deteriorar-se bastant ràpid, al novè any ja la 
gespa està com està i li toca al canvia a la Roca, que va ser el primer camp de gespa 
artificial que vam tenir a la Roca i després li tocarà a la Torreta i després a Santa Agnès 
i viva la Pepa. Dic viva al Pepa perquè canviar una gespa d’un camp de futbol pot 
costar, depèn de la qualitat que posis, depèn del que vulguis fer, però de l’ordre de 
150.000 € a 300.000 €. Són imports reals, eh? Depèn del que vulguis fer en cas del camp 
de futbol de la Roca, com vostè ja deu saber, a més a més, es va plantejar un canvi 
de rec perquè a part de tenir mal dimensionats els vestidors, a part de tenir mal 
dimensionat el tema de les dutxes, que són temes que s’han anat treballant per 
intentar solucionar els que s’ha pogut, doncs també tenia mal dimensionat el tema del 
rec. Hem vist que no podem arribar, o almenys a la meva època com a regidor 
d’esports no es podia fer la inversió necessària per canviar el rec, cosa que es va 
plantejar també per part del club, vostè ho deu saber i, per tant, es va decidir de fer el 
canvi només de la gespa i quan vinguin temps millors, que vindran, doncs si s’ha 
d’invertir més diners i aquesta és la prioritat en aquell moment, doncs ja es farà el que 
s’hagi de fer. Hem trobat una manera de finançar el canvi de gespa, això suposo que 
ja li haurà explicat el nou regidor d’esports també, com també li ha dit quan es farà el 
canvi de la gespa, no cal que m’ho pregunti a mi perquè ja li ha dit ell, en tot cas, li 
tornarà a recordar, si cal. Per molt que ens hagués agradat fer aquest canvi aquest 
estiu, perquè eren les millors dates, no s’ha pogut fer per temes administratius 
pràcticament, sortim d’unes eleccions i, tot i que , les hores ja estaven donades, doncs 
les coses han anat com han anat i també perquè el finançament ens va millor aquest 
any aguantar-ho una miqueta més , eh? Per tant, la data li recordarà ara el company 
regidor d’esports suposo. De quina manera es farà? Pel que em van explicar a mi, vam 
parlar amb diferents fabricants i/o diferents empreses que podien fer el canvi i ens van 
dir que es podia fer en quatre o cinc setmanes. Com es feia aquest canvi? Els primers 
15 dies, es dedicaven a retirar la moqueta vella  i a l’inici de la retirada de la moqueta 
vella, ells feien la comanda al seu proveïdor de la moqueta nova, de manera que 
quan acabaven aquesta retirada que això podien ser dues o tres setmanes, de 
seguida rebien la moqueta nova i podien fer  la instal�lació de la moqueta nova. És un 
tema tècnic, no és un tema polític i, per tant, més o menys anava per aquí. Aquest 
canvi es podia fer el mes d’agost, vam parlar amb el club, el club ens va plantejar el 
dubte de quan havien de fer el campus perquè el canvi estava previst, no s’ha pogut 
fer, però entenc que es farà ràpid i que acabarà bé i que es farà amb el mínim de 
temps possible per evitar les molèsties que ens agradin o no comportaran al club. 
Evidentment, el temps en què s’estigui canviant la moqueta, la penya suposo que 



 

 45 

haurà d’entrenar on pugui. Haurà d’anar a Santa Agnès o `potser haurà de compartir 
la Torreta, no ho sé, això ja són temes que en l’àmbit tècnic suposo que s’estudiaran i 
en el club per suposat. Suposo que aquí, el club és qui més haurà de dir el que sigui. Jo 
ara li traslladaré una pregunta, si m’ho permet i aprofitant la seva pregunta també. 
Vostè era qui es presentava com a futur regidor d’esports del municipi de la Roca 
perquè pensaven governar, cosa molt lloable, eh, no ho critico. Nosaltres sí que sabem 
com canviarem la gespa, vostè no sabia com fer-ho. La pregunta de la data perquè 
això no és un debat, la deixo al meu company. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez  
 
Sr. Estapé.- Sr. Ros, voldríem respondre al Sr. Álvarez  
 
Sr. Alcalde.- Hi haurà un torn de respostes, si em permet seguir amb el plenari... li 
passaré la paraula al nou regidor d’esports, al Sr. César Alcalá , que tot i que l’entitat 
coneix perfectament les dates i els processos, el públic assistent té tot el dret també a 
conèixer aquest procediment. Sr. César Alcalá, té la paraula. 
 
Sr. Alcalá.- Vam tenir una reunió amb el Sr. Manuel Cortés i vam quedar que la gespa 
o es podia canviar el mes de novembre, amb tot l’inconvenient que suposava que tot 
l’equip de futbol hagués d’anar a entrenar a Santa Agnès o deixar-ho per les 
vacances de Nadal, els 15 dies de paro dels Nadals i després de reis fer-ho d’aquesta 
manera i així no tindrien tant de trasbals per anar tots a Santa Agnès i al final es va 
decidir la data aquesta de desembre que es va acordar.  
 
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies, Sr. César Alcalá, Sr., Manuel Cortés per al�lusions, si 
vol respondre a la pregunta que  li ha fet el Sr. Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.- home, que respongui ell que em sembla que havia de ser el regidor. 
 
Sr. Alcalde.- Home, jo crec... 
 
Sr. Estapé.- Ara que insisteix, ara ... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, no està en ús de la paraula perquè, per al�lusions, qui ha de 
contestar és el Sr. Manuel Cortés.  
 
Sr. Estapé.- no puc parlar com a cap del grup ... 
 
Sr. Alcalde.- No pot parlar perquè la pregunta que havia demanat vostè ja l’ha fet i 
està pendent de resposta, per tant, si després per al�lusions li toca potser podrà parlar. 
 
Sr. Estapé.- Que té por el Sr. Álvarez de la meva resposta?  
 
Sr. Alcalde.- No té por ningú de Convergència i Unió del que vostè pugui dir, però jo... 
 
Sr. Estapé.- Doncs em podrà deixar parlar i respondre ... no i tant i tant,  
 
Sr. Alcalde.- jo entenc que el Sr. Manel Álvarez ha fet una pregunta directa al Sr. Manel 
Cortés, per tant, per al�lusions el Sr. Manel Cortés té tot el dret a respondre. Sr. Manel 
Cortés té la paraula. 
 
Sr. Cortés.- ... ( inaudible)  
 
Sr. Estapé.- Puc respondre jo Sr. Ros la qüestió de com pensàvem finançar la gespa del 
camp de futbol? 
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Sr. Alcalde.- Sr. Estapé... 
 
Sr. Estapé.- Em permet respondre, si us plau?  
 
Sr. Alcalde.- No, no està en ús de la paraula. Em permet contestar les preguntes que 
queden pendents.  
 
Sr. Estapé.- Jo li demano i  li prego que ja que s’ha fet una pregunta concreta ... 
 
Sr. Alcalde.- No estem en un míting polític, Sr. Estapé. 
 
Sr. Estapé.- No, Sr. Ros, però oi que puc respondre a una pregunta concreta del Sr. 
Álvarez. 
 
Sr. Alcalde.- La pregunta concreta del Sr. Álvarez li ha fet al Sr. Manel Cortés i ha 
respost, per tant, deixi’m continuar amb el plenari, si us plau. 
 
Sr. Estapé.- El Sr. Cortés no ha respost de com es finançarà. 
 
Sr. Alcalde.- El Sr. Manel Cortés ha respost el que li ha semblat oportú, per tant, deixi’m 
continuar amb el plenari, si us plau. 
 
Sr. Estapé.- jo li demano poder respondre la pregunta. 
 
Sr. Alcalde.- Després quan sortim fem aquí uns “corrillos” ... 
 
Sr. Estapé.- Bé, doncs li diré igualment perquè crec que és prou important .. ho 
pensava finançar amb els  350.000€ que ha costat el carrer Sant Sadurní  
 
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, no està en ús de la paraula... 
 
Sr. Estapé.- Perquè era molt més important fer la gespa del camp de futbol que un tros 
de carrer que està tancat  
 
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, em queda per contestar-li el seu prec. Vostè diu que la darrera 
acta que ha trobat penjada a la web és del 28 d’abril. Bé, vostè sap que les actes es 
pengen un cop s’han aprovat, no es poden penjar si no s’han aprovat, per tant, les 
juntes de govern  són cada 15 dies, per tant, l’acta del 28 d’abril es duria aprovar en la 
junta del 13 o 14 de maig, ara no tinc la data exacte, aquesta duria ser l’última junta 
que hi va haver abans de les eleccions municipals. Les eleccions municipals es van 
convocar el 6 de maig i es van celebrar el 22 de maig, per tant, des d’aquell dia es 
produeix la dissolució del consistori, no es convoquem més juntes de govern i vostè que 
ha estat alcalde hauria de saber que fins que no es va fer el ple de cartipàs el dia 7 de 
juliol, no es van nomenar tinents d’alcalde, no es van nomenar membres de la junta de 
govern i, per tant, la següent junta de govern que es va realitzar en aquesta 
corporació va ser la setmana passada, el 28 de juliol i, per tant, és impossible que hi 
hagi cap acta penjada perquè està just aprovada de fa una setmana, doncs aquesta 
acta és la propera que veurà vostè penjada al web i que segurament serà si no al 
llarga d’aquesta setmana, la setmana que ve. És impossible que hi hagi més actes 
perquè no hi ha hagut més juntes, simplement. Aquesta és la situació. 
 
En referència a la pregunta de la gespa, jo voldria fer també alguns comentaris 
perquè s’ha parlat alegrament de 150.000 a 300.000 €, ja sé que no hem de pensar en 
pessetes, però estem parlant de 25 a 50 milions de pessetes, multiplicat per tres. Tres 
camps de futbol de gespa, abans jugàvem amb sauló i el sauló tenia un cost zero , per 
tant, compte amb l’estat del benestar que hem creat perquè els problemes que 
sobrevindran al municipi de la Roca són greus. Si no s’ha fet el canvi de gespa a l’estiu 
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com era la nostra voluntat el nostre desig i la millor coordinació amb les entitats que 
practiqueu futbol és perquè en el curs també del canvi de consistori no s’ha pogut 
engegar el procés de contractació, el procés de contractació necessita uns terminis  
legals, que són els que han dificultat que això s’hagi pogut fer abans i s’ha de 
respectar els principis de publicitat, transparència i concurrència, per tant, en aquest 
canvi de gespa hi licitaran diverses empreses, algunes hauran estat consultades o no, 
però que totes aquelles que creguin oportú que aquí tenen oportunitat de negoci, de 
desenvolupar la seva activitat podran fer les seves aportacions mitjançant pliques en el 
procés de licitació que s’obrirà oportunament. Aquí s’ha de calcular molt bé amb 
l’entitat, segurament s’haurà de fer  algun entrenament o algun partit fora del camp 
habitual perquè dins d’aquestes setmanes que s’han dit es puguin respectar bé els 
processos administratius, la legalitat vigent i políticament jo crec que el debat és 
aquest eh? compte quines instal�lacions tenim, si podem afrontar aquests 
manteniments i si aquests manteniments s’han de multiplicar per tres, que aquesta és la 
gran dificultat d’aquest municipi. Crec que amb això queden contestades totes les 
preguntes. Aixecaríem la sessió quan són les 10 i 50 i donaríem pas al torn de precs i 
preguntes per part del públic assistent. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, essent les 22 hores i 50 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.  
 
El president       La secretària 
 
 
 
 
 
Rafael Ros Penedo      Dolors Melero Guirao 
 


