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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA  28 DE 
MARÇ DE 2012, Núm. 04/2012. 
 
 
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 i 35 minuts 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, amb l’assistència de la interventor accidental, Antoni López Alonso, es 
procedeix a la realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia 
d’avui a les vint hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 
dia indicats a la convocatòria: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 26 
de gener i de les dues sessions plenàries extraordinàries realitzades, ambdues, l’1 de 
març. 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1. Ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 283/2012, mitjançant la qual es modifica 
el dia de la realització de la sessió plenària ordinària del mes de març. 
 
B-2. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a les despeses dels 
serveis municipals de  l’any 2011. 
 
B-3. Donar suport a la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon 
govern ambiental i l’economia verda. 
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B-4 Aprovació del Pla d’ajust regulat al Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir 
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
 
C) Control Gestió municipal 
 
C.1 Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’any 2011. 
 
C.2 Dació de compte membres de la comissió de participació ciutadana 
 
C.3 Dació de compte membres de la comissió de Territori i sostenibilitat 
 
C.4 Dació de compte de l’informe d’intervenció de la relació certificada enviada, per 
via telemàtica i amb signatura electrònica, a l’òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i administracions públiques a l’empara del que estableix l’art. 3.2 del  Reial 
decret -llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació 
i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament 
als proveïdors de les entitats locals. 
 
C.4 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal 
 
C.5 Resolucions d’alcaldia 
 
C.6 Informes d’alcaldia 

 
C.7  Mocions de Control 
 
C.8 Precs i preguntes 
 
 
 
Sr. Alcalde.- Bona tarda, donem inici a la sessió plenària ordinària del 28 de març de 
2012 quan són les 20 hores i 33 minuts.  
 
A)Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 26 
de gener i de les dues sessions plenàries extraordinàries realitzades, ambdues, l’1 de 
març. 
 
Sr. Alcalde.- El primer grup de l’ordre del dia d’assumptes de tràmit tracta de 
l’aprovació de l’esborrany de l’acta la sessió plenària ordinària realitzada el 26 de 
gener i de les dues sessions plenàries extraordinàries realitzades , ambdues, l’1 de març. 
 
Algun comentari sobre les actes?  
 
Llavors les votarem per separat.  Passem a votació l’acta del 26 de gener  
 
Sí, aprovada l’acta del 26 de gener per unanimitat. Me descuidat de dir que el Sr. Dani 
Martín no ha arribat encara a la sessió.  Ja va disculpar que tindria dificultats per assistir 
a l’hora. En tot cas, anoti-ho i si arriba a temps, ja s’incorporarà.  
 
Sotmès l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del 26 de gener a votació, 
aquesta resta aprovada per unanimitat dels assistents. 
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Passem a votació de l’acta que es va realitzar l’1 de març, sessió extraordinària a les 20 
hores . 
 
 
Sotmès l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària de l’1 de març a les 20 hores  a 
votació, aquesta resta aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
Passem a votació la segona acta de l’1 de març  
 
 
Sotmès l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària de l’1 de març a les 22.00 hores 
a votació, aquesta resta aprovada per 15 vots favorables i 1 abstenció del del Sr. Gil el 
qual no va assistir a aquella sessió plenària. 
 
 
 
C) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1. Ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 283/2012, mitjançant la qual es 
modifica el dia de la realització de la sessió plenària ordinària del mes de març. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al segon bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o 
mocions resolutòries. 
 
El punt B-1 tracta de la ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 283/2012, mitjançant 
la qual es modifica el dia de la realització de la sessió plenària ordinària del mes de 
març. 
 
Con bé saben en aquesta casa hi ha la tradició de fer els plens en dijous i en aquest 
cas, demà hi ha convocada una vaga general que tindrà el seguiment que tingui, 
però en tot cas, el que es va acordar és que semblava més prudent no utilitzar el dia 
de vaga perquè poder algú la volia exercir i avançar la sessió plenària al dia d’avui, 
per tant, el que pertoca és ratificar aquesta resolució d’alcaldia en la qual vaig 
canviar, amb consens amb els diferents portaveus, la sessió del ple. Algun comentari? 
 
Sr. Estapé.- Sí, un breu comentari, només deixar constància de la nostra queixa perquè 
en la comissió informativa vam comentar que no estàvem d’acord en què es fixés un 
dia de celebració del ple que no anava bé a tots els regidors. Concretament el regidor 
d’Iniciativa que en aquests moments està absent i vam demanar que s’estudiessin 
altres alternatives que al final no es van considerar, per tant,  el canvi de data no es va 
fer en consens, almenys no del nostre grup municipal  
 
Sr. Alcalde.- Queda constància i, en tot cas, també comentar en referència amb el 
que ha comentat el Sr. Miquel Estapé que un dels punts que es porta a l’ordre del dia 
que és l’aprovació, si s’escau, del pla d’ajust que s’ha de comunicar abans del 31 de 
març, per tant, hi ha una premor de temps important. El Sr. Dani Martín avui no està 
aquí perquè està organitzant la vaga de demà, per tant, la vaga ens col�lapsa el dia 
de demà, però també ens col�lapsa el d’avui. La documentació del pla d’ajust va 
arribar el dijous de la setmana passada i, per tant, s’ha hagut de treballar la setmana 
passada, per tant, difícilment hi havia més dates per poder fer aquesta sessió plenària i 
finalment, es va acordar que es faria el dia més adient que és avui dimecres, 
respectant, que no es faci el dia que tocava. Si no hi ha més comentaris, passem a 
votació. 
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Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa el dictamen a votació, que s’aprova per 9 
vots favorables manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU, d’ERC i del P.P i 7 
abstencions del grup municipal del PSC, el qual, literalment, diu:  
 

“Vist que en data 23 de març de 2012 es va dictar la resolució d’alcaldia número 
283/2012 mitjançant la qual es va  resoldre acordar modificar la data de la sessió 
plenària ordinària per realitzar-la el dia 28 de març de 2012, la qual, literalment, diu: 
 
“Vist que en sessió extraordinària del ple municipal realitzada en data 7 de juliol de 
2011 es va establir que les sessions ordinàries d’aquest òrgan municipal es 
convocaran amb caràcter ordinari, i tindran lloc el darrer dijous, no festiu, de cada 
dos mesos senars, a les 20:00 hores, restant facultat l’alcalde, segons estableix 
l’apartat tercer del mateix acord per a posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries bimensuals, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia 
fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional. 
 
Atès que la propera sessió plenària ordinària hauria de celebrar-se el propvinent 
dia 29 de març de 2009. 
 
Com sigui que es considera oportú i convenient per a la bona gestió dels 
assumptes municipals ajornar la data de celebració, per quan la convocatòria de 
la sessió plenària coincidiria amb el dia de la convocatòria de vaga general i 
s’estima convenient el seu avançament per al dimecres 28 de març de 2012. 
 
Vist el que disposa l’article 46.2.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 98.a) 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. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 78.1 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’Organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats locals i en execució de les previsions 
contemplades en l’acord plenari abans esmentat. 
 
En ús de l’atribució que em confereixen els articles 21.1.c) de la LBRL i 53.1.c de la 
LMC 
 

RESOLC 

 
PRIMER.- DETERMINAR que la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març 
de 2012, es convocarà per a realitzar-se, a les 20.30 hores, del dia 28 de març, per 
tal de facilitar i assolir una bona gestió dels assumptes municipals.  
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord als Caps de les diferents àrees municipals per 
al seu coneixement i efectes..” 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:  
 
PRIMER I ÚNIC: Ratificar la Resolució d’Alcaldia de 23 de març de 2012 per la qual 
es va resoldre acordar modificar la data de la sessió plenària ordinària per realitzar-
la el dia 28 de març de 2012.” 

 
 
Sr. Alcalde.- Anoti la Sra. Secretària que el Sr. Dani Martín Oller s’incorpora a 20,38 
hores 
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NOTA: A les 20’38, s’incorpora a la sessió plenària el regidor Sr. Daniel Martín Oller del 

Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E. 
 
B-2. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a les despeses dels 
serveis municipals de  l’any 2011. 
 
Sr. Alcalde.- El segon punt de l’ordre del dia tracta del reconeixement extrajudicial de 
crèdits relatiu a les despeses dels serveis municipals de  l’any 2011. Té la paraula el 
regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Portem a aprovar l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits que són les factures que han quedat pendents de l’any passat, 
que ja fa anys que estem fent i, en concret, intentem aprovar 3 punts, un que és 
l’import de les factures que, realment, aprovarem que ascendeix a 960.000 €, 
concretament 960.786,83 €, que corresponen a una sèrie de factures de l’any passat, 
entre les quals tenim el primer pagament d’ARC, concessionària d’obres i serveis, 
corresponen al compliment de la sentència del pavelló, és a dir, que d’aquests 869.000 
€, si en restem els 500.000 d’aquesta sentència, tindríem unes factures a aprovar per un 
import de 460.000 €. Amb aquesta relació, tenim factures que ja sabem que passen 
d’any en any. Algunes de 5 les busques. L’empresa que gestiona el transport urbà, 
CESPA, que ens dóna, ens fa el servei de residus urbans. Unión Fenosa en diferents 
factures que és l’empresa que ens subministra el gas i l’enllumenat dels edificis i 
l’enllumenat públic. Limasa que és l’empresa que ens fa la neteja de dependències 
d’edificis municipals. Tenim alguna més de Cirera,per exemple, que és l’empresa que 
gestiona el transport, que fa la recollida dels residus, de les escombraries. Tenim alguna 
també del Consorci de la gestió de residus i alguna de Drim  que és l’empresa que ens 
fa el manteniment de les zones verdes del municipi. Com a comentari respecte de 
l’any passat, dir que aquest import és sensiblement inferior al que ja es va portar a 
aprovació l’any passat, anem amb la bona línia i era un dels objectius que ens havíem 
marcat. També informem que en aquest cas, no cal aprovar sinó que l’equip de 
govern informa d’una sèrie de factures per import de 1.279.000 € que són bàsicament 
la part restant de la sentència que ascendeix a 1.123.000 € en números rodons i 
després altres factures d’un contenciós que teníem amb una empresa que feia la 
recollida dels animals domèstics abandonats que ascendeix a uns 80.000 €. Aquestes 
no s’aproven, només comuniquem i informem al ple que existeixen perquè són factures 
que en punts posteriors ja comentarem, però són factures que no hem inclòs en el pla 
d’ajustament i en la relació de factures que teníem pendents a 31 del 12 per intentar 
que ens entri amb el finançament que va aprovar el govern de l’estat amb el decret 
del 24 de febrer . Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari ? Sr. Carles Fernández, en 
nom del PSC de la Roca?  
 
Sr. Fernández.- Bé, en tot cas, avui tenim un seguit de punts que tenen unes qüestions 
en comú que és tot el tema de aflorar tot el deute amb proveïdors i el pla de 
sanejament degut al decret que va aprovar el govern  de l’Estat per fer front a aquest 
pagament  i, per tant, això correspon a això que sempre havíem manifestat que una 
preocupació nostra era l’existència d’aquestes OPAS, que això creava unes dificultats. 
Després tindrem el Pla d’ajust i, per tant, nosaltres en tot cas, preferim fer tot el debat 
en el tema del pla d’ajust que és el que recull d’alguna forma 3 punts que hi ha avui 
en l’ordre del dia i que tenen a veure amb qüestions econòmiques com és aquest 
mateix la pròpia aprovació del pla d’ajust i el donar compte de la liquidació del 
pressupost del 2011, per tant, nosaltres pensem que el debat, per no fer 3 debats 
repetitius centrar el debat en el punt quatre que serà el punt en el que hi ha també les 
propostes i tot plegat. 
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Sr. Alcalde.- Bé, em sembla una proposta molt coherent, ja ho tractarem en el punt B-4 
i en tot cas el que hem de fer es passa a votació. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa el dictamen a votació, que s’aprova per 8 
vots favorables manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU i del P.P i 9 
abstencions dels grups municipals del PSC, d’ERC i d’ICV-EUIA, el qual, literalment, diu:  
 

“VISTA la relació de despeses efectuades durant l’any 2011, 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. 
 

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 
convenient, l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’acord 
amb la relació de despeses que s’adjunta efectuades durant l’any 2011 per 
atendre els serveis municipals, degudament conformades per part dels tècnics i/o 
regidors responsables de les diferents prestacions. El seu import ascendeix a 
960.786,83 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. 
 
TERCER.- Informar de l’existència d’altres factures pendents per aprovar en 
l’exercici 2011 per import total de 1.279.104,55 euros que s’hauran d’aprovar i 
incorporar al pressupost 2013.” 

 
 
B-3. Donar suport a la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al 
bon govern ambiental i l’economia verda. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia que tracta de donar suport a la 
declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i 
l’economia verda. Aquesta declaració que es va subscriure  a la ciutat de Vic. El 22 de 
febrer de 2012 a la que vaig tenir ocasió d’assistir com a alcalde d’un dels municipis de 
la xarxa ciutats i pobles per a la sostenibilitat de la qual formem part. Es diu Rio+20 
perquè a l’any 92 a Rio de Janeiro es va realitzar una cimera capdal, fonalmental, en 
el canvi de mentalitat cap el que seria la sostenibilitat i l’economia verda. Han passat 
20 anys,. Alguns dels objectius s’han acomplert, molt no, però en tot cas, sí que s’ha 
començat una presa de consciència molt important de en quina situació es troba el 
món, el nostre planeta i que si no fem ben fets els deures, podem tenir moltes dificultats 
de garantir el futur de les properes generacions. En aquest paper ha estat capdal  la 
importància dels municipis, la presa de consciència des dels municipis com a 
administració més propera i com a administrador que gestiona el territori i que, per 
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tant, té capacitat per influir i intervenir sobre el govern ambiental i sobre l’economia 
verda. Llegiré els acords perquè tinguem una miqueta clar de què es tracta. 
 
Es tracta de:  
 

“POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la 
seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè 
entenem que constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els 
criteris d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació econòmica actual.    

DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps 
generadors d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament 
sostenible. 

EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit  de la 
sostenibilitat en tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència 
energètica i energies renovables, cicle local de l’aigua, tractament dels residus, 
gestió del soroll, comunicació ambiental i consum responsable. 

ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i 
nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un 
avançament net en desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels 
recursos invertits, econòmics, humans i d’organització. 

FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar 
oportunitats de col�laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.  

GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i 
accions d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el 
ple desenvolupament de la sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar 
suport a l'impuls a les actuacions de recerca i la innovació en sostenibilitat, que 
permetin afrontar els reptes de futur. 

ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius 
comuns, i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de 
sensibilització i comunicació que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies 
en la implementació de les polítiques  ambientals locals.” 

DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat 
i eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una 
energia sostenible local, per tal de promoure les energies renovables, l’eficiència 
energètica i la millora de la comptabilitat energètica.  

IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de 
construcció  de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal. “ 

 

En fi, doncs aquesta és la voluntat resumida d’aquesta declaració de Vic i els acords 
que adoptaríem, si s’escau, és donar suport a aquesta declaració i donar trasllat a 
aquesta acord a la a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i a l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de la Roca. 
 
Algun comentari?  
 
Passem a votació? 
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Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa el dictamen a votació que s’aprova per 
unanimitat dels assistents a la sessió, el qual literalment, diu:  
 

“El 22 de febrer de 2012, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, en la 
seva dotzena assemblea van acordar impulsar la Declaració de Vic pel compromís 
local envers Rio +20: cap al bon govern ambiental i l’economia verda, la qual, 
literalment, diu: 

 
“DECLARACIÓ DE VIC 

 
PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20:  

CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA 
 

En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha 
deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del 
desenvolupament sostenible al món municipal.  
 
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la 
Terra de 1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un 
punt d’inflexió en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, 
Nacions Unides preveu l’organització, per al proper mes de juny, de la Conferència 
de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, trobada que, de 
manera col�loquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim de Rio+20. 
 
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 
2012 Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa 
oportunitat per aprofundir la presa de consciència sobre la importància 
d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència energètica i l'energia 
renovable en l'àmbit local, regional, nacional i internacional. 
 
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat 
econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. 
Efectivament, un dels objectius bàsics de la conferència serà el foment de 
l’economia verda en el context del desenvolupament sostenible: tota una 
declaració de principis que corrobora que la feina duta a terme fins ara des de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en la direcció correcta. 
 
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat 
un treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis 
d’acció que van emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han 
treballat per aplicar en els seus territoris respectius polítiques i actuacions de 
sostenibilitat, totes les quals redunden en una disminució de la petjada ecològica, 
en l’eficiència en l’ús dels recursos i, en conseqüència, en assentar les bases per a 
una gestió ambiental municipal més eficient. 
 
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, 
més recentment, en el concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència 
energètica i de mitigació del canvi climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i 
Alcaldesses per una Energia Sostenible Local. 
 
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova 
conferència de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, i tenint 
present el treball impulsat a Catalunya durant l'any passat, orientat a preparar la 
participació activa del nostre país a la Conferència, la Xarxa assumeix el repte 
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d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en sincronia amb el marc suara 
descrit i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits institucionals. 
 
 
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat  
 
ACORDEM:  

POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la 
seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè 
entenem que constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els 
criteris d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació econòmica actual.    

DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps 
generadors d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament 
sostenible. 

EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit  de la sostenibilitat 
en tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i 
energies renovables, cicle local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, 
comunicació ambiental i consum responsable. 

ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i 
nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un 
avançament net en desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels 
recursos invertits, econòmics, humans i d’organització. 

FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar 
oportunitats de col�laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.  

GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i 
accions d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple 
desenvolupament de la sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar suport 
a l'impuls a les actuacions de recerca i la innovació en sostenibilitat, que permetin 
afrontar els reptes de futur. 

ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius 
comuns, i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de 
sensibilització i comunicació que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies 
en la implementació de les polítiques  ambientals locals.” 

DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i 
eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una 
energia sostenible local, per tal de promoure les energies renovables, l’eficiència 
energètica i la millora de la comptabilitat energètica.  

IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de 
construcció  de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.   

Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens 
municipals, abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local 
envers Rio+20, i a notificar els acords a la presidència de la Xarxa.” 
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És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 
convenient, l'adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Donar suport a la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: 
cap al bon govern ambiental i l’economia verda. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de la Roca.” 

 
 
B-4 Aprovació del Pla d’ajust regulat al Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir 
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
 
Sr. Alcalde.- Passem al punt B-4 que tracta de l’aprovació, si s’escau, del Pla d’ajust 
regulat al Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé portem a aprovació un pla d’ajustament que és 
una de les condicions que marca el decret del 24 de febrer pel qual des de l’Estat 
s’intenta solucionar el problema que puguin tenir ajuntaments que no hagin pogut 
pagar factures que tinguin pendents a data 31 del 12 del 2011. Nosaltres ja ho hem 
comentat aquí, fins i tot en aquesta mateixa sala,  creiem que és una bona eina per 
solucionar d’una vegada i per totes allò que nosaltres havíem començat a solucionar 
d’una vegada i per tortes allò que nosaltres havíem començat a solucionar d’una 
vegada i per totes, allò que nosaltres havíem començat a solucionar i que pensàvem 
fer-ho en 3 o 4 anys, que era el tema de les factures que hem aprovat en aquest 
primer punt. Les OPAS que hem comentat. Inicialment, per part d’aquest ajuntament 
es va veure amb bons ulls aquest decret i vam pensar que era una bona opció per 
liquidar aquest any 2012 i, de manera definitiva, les factures que van passant any rere 
any, d’un any per l’altre i que perjudiquen el pressupost de l’any següent. Aquestes 
factures com he comentat abans, en el nostre cas, aquest any en concret pugen a 
460.000 € i han baixat substancialment, respecte de l’any anterior. A mida que hem 
anat tenint més informació perquè tot això ha anat una mica en compta gotes. Ha 
esta un decret que es va aprovar d’una manera molt ràpida, però que també han 
exigit, per part dels ajuntaments que volien entrar en aquest pla d’ajustament, d’una 
celeritat en la presa de decisions i d’enviament d’informació, hem vist que a part de 
poder solucionar el problema de les OPAS que en el nostre cas són de 460.000 € , 
podria ser una bona opció, encara molt més greu, que segurament és el problema 
més greu que tenim ara mateix a l’Ajuntament de la Roca que és l’execució de la 
sentència per el sobrecost de la construcció del pavelló.  Inicialment, vam pensar que 
només podríem incorporar l’import d’un rebut, d’un any, però després hem vist que en 
realitat, podríem incorporar l’import total d’aquest sobrecost. Un dels avantatges que 
té el decret és que demana de posar l’import principal en la relació de factures que 
volem que s’incloguin amb aquest pla d’ajustament i no hem de posar els interessos de 
demora que, en el meu cas i en el cas de la construcció del pavelló,  el propi jutge ens 
demana, no? Que només en el cas de la sentència aquesta puja 1.000.000 €. Hem 
pensat que era una bona opció per solucionar també aquest problema perquè la 
sentència ens obliga a pagar 2.500.000 €, que són 1.500.000 del sobrecost de l’obra 
més 1.000.000 € més d’interessos en 5 anys, cosa que actualment aquest ajuntament 
no pot garantir el pagament. Incloent aquestes factures en aquest pla, paguem a 10 
anys, paguem fins i tot, amb un import d’interès inferior a l’interès judicial, pagaríem un 
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interès del 5 %, que és el que marca el decret. L’interès judicial està ara mateix al 6 %, 
per tant, creiem que és una bona opció per solucionar aquest problema i deixar en 
condicions l’economia local, paguem en 10 anys, allò que hauríem de pagar ara. Això 
ens ha obligat a actuar de manera ràpida. Des dels serveis econòmics de 
l’Ajuntament, el dia 15 de març es va enviar una primera relació de factures que 
pujaven a 2.500.000. Aquí teníem la sentència del pavelló 1.600.000 i 900.000 € més 
amb factures pendents de pagament. Algunes d’aquestes factures s’han pogut pagar 
o estan pendents de pagar-se, per tant, cauran d’aquesta relació i la proposta que 
portem a aprovar seria un pla d’ajustament que inclogui un import total de 2.300.000 €, 
que seria el 1.600.000 i algo de les factures d’Arc i la resta seria factures que tenim 
pendents amb altres proveïdors, les OPAS i algunes més. Això és un document que es 
va enviar com he dit el dia 15 de març, es va fer en temps i forma tot i que la 
informació ens va arribar amb molt poc temps per actuar, però es va fer la feina ben 
feta. Avui, dia 28, ens toca enviar aquest pla perquè el pla s’ha d’enviar abans del dia 
30 a Madrid en un format telemàtic. Les dates no les marquem nosaltres, ens les marca 
el govern central i si volem entrar en aquesta possibilitat de solucionar el problema que 
tenim, hem d’acceptar-les, per tant, tenim l’obligació d’aprovar en un ple aquest pla 
d’ajuntament i si s’aprova s’haurà d’enviar a Madrid abans del dia 30 o com a data 
màxima el dia 30. El mes que ve, que és el mes d’abril, ens deixa per poder deixar o 
per poder negociar o poder tancar alguna de les factures que encara surtin amb 
aquesta relació que són susceptible de negociar o, si més no, de treure si no arribem a 
cap acord amb alguns dels proveïdors. Una d’elles podria ser la pròpia del pavelló i un 
altre grup important d’aquestes factures són unes factures que també tenim 
comptabilitzades, però que no estan conformades, però que aprofitem el fet que igual 
tenim finançament i podem solucionar el problema que són d’un proveïdor que en un 
contenciós ens demana el pagament d’unes factures que no hem pagat perquè 
considerem que no hem de pagar. Durant aquest mes,  ens haurem de posar d’acord 
si avui s’aprova aquest pla d’ajustament amb aquest proveïdor bé per solucionar el 
problema de manera definitiva o bé per treure les factures perquè nosaltres 
considerem que no són correctes, però en tot cas, ja parlarem amb ell. Tot això que he 
explicat, s’ha anat explicant als diferents grups municipals entre ahir i avui perquè fins 
ahir no hem tingut la informació entrada amb el document que ara ensenyarem una 
miqueta per sobre perquè hi ha molts números  i potser no val la pena entrar massa en 
detall. Ja s’ha explicat als diferents grups municipals.  
 
Avui hem tingut una reunió amb representants d’ARC concessionària, l’empresa que 
ens va el contenciós i que ha guanyat el contenciós del sobrecost del pavelló. Hem 
posat sobre la taula allò que nosaltres ja havíem decidit des d’un començament que 
era nosaltres comptem d’incloure aquest pagament en aquesta relació de factures i 
en tot cas, és decisió d’ells si entren o no entren. El fet que entrin o no entrin els suposa 
renunciar als interessos, que ja he dit abans que és aproximadament 1.000.000 €. Per 
l’economia municipal és una operació interessant. Nosaltres ho veiem així perquè a 
part d’estalviar-nos aquests diners amb 5 anys, els interessos, podem allargar el 
pagament en 10 anys. Jo crec que hem arribat a una conclusió i és que a ARC li 
interessa també incloure i entrar en aquesta relació i tenim l’oportunitat que 
solucionem, no només el problema de les OPAS que era l’objectiu inicial que teníem 
com a equip de govern, sinó d’una vegada per totes també el tema del pavelló, 
complint la sentència a la qual hem de donar compliment.  
 
No hem d’oblidar que el jutge ens obliga a pagar abans que acabi aquest mes 
500.000 € pel compliment de la sentència. En tot cas, jo faré un petit comentari, però 
l’alcalde us ho explicarà més a fons, avui també ens ha entrat per registre un 
document del jutjat en el qual ens adverteix que o paguem aquests 500.000 € abans 
que acabi el mes o ens exposem a una multa coercitiva a l’alcalde de 1.500 € cada 20 
dies. Això és un document que ha entrat també avui al registre de l’Ajuntament i en tot 
cas, l’alcalde ja l’explicarà més a fons.  
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Aquest, com he dit abans, és el problema més greu en l’àmbit econòmic que té ara 
mateix aquest ajuntament. L’altre, el problema de les OPAS és una problema que ja 
està encarrilat i que amb les mesures que ja havíem més o menys iniciat i que havíem 
comentat entre tots els grups, no es podia solucionar amb un any, evidentment, però 
amb pacte i convenis. No estem parlant només d’un pla de sanejament que ens ha de 
servir per sortir d’una situació complicada, sinó que ens hem de posar d’acord perquè 
això no es compliqui encara més perquè la situació no sigui encara més insostenible. 
 
La nostra proposta i la nostra petició a la resta de grups és que s’incorporin i accedeixin 
a votar a favor i en tot cas, a no votar en contra d’aquest pla d’ajustament perquè 
d’aquesta manera creiem que solucionarem d’una vegada i per totes el deute 
d’aquest Ajuntament, que no es solucionaran de manera immediata, tindrem 10 anys 
per pagar un deute important. Un deute important que ja dic que bàsicament serà el 
deute generat pel sobrecost del pavelló però que també servirà per matar d’una 
vegada i per totes el problema de les factures que passen any rere any l’exercici 2012. 
Aquest és un document bastant tècnic, és un document que s’ha treballat 
conjuntament amb la Diputació.  
 
La Diputació va fer una presentació d’una eina, d’unes plantilles informàtiques la 
setmana passada. A nosaltres ens van arribar divendres. De fet, va arribar a tots els 
ajuntament divendres i durant tot aquest cap de setmana, l’interventor municipal ha 
estat introduint les dades necessàries per arribar avui a una proposta que va en una 
línia d’uns ingressos estables durant aquests 10 anys, que no poden variar i que han de 
tenir una estabilitat i que nosaltres proposem que a meitat de mandat, fins i tot, 
tinguem una ajuda suplementària a algun impost, segurament, s’havia de pujar més 
del que fins a aquest moment s’havia estat pujant.  
 
La proposta que posem sobre la taula, i que hem comentat amb tots els grups 
municipals,  és de començar a pensar si cal o no cal una revisió cadastral. És una cosa 
que està sobre la taula, no és obligatori fer-ho, però creiem que seria una cosa 
interessant, si més no estudiar i també per fer l’impost de l’IBI més just del que és 
actualment. Això està plasmat amb aquest document. Tenim també plasmat unes 
despeses fixes que es van incrementant amb uns percentatges que són els recomanats 
per la Diputació també. Amb aquest cas, amb el cas de les despeses generals un 1 %, 
nosaltres creiem, a diferència de la Diputació, que ens plantejaven un increment lineal 
d’un 4 % amb uns impostos, amb un capítol d’impostos determinat. Hem baixat 
aquesta opció que en donava la Diputació a un 3 %. Aquesta opció que ens donava 
la Diputació a un 3 % inicialment fons a la meitat d’aquest pla d’ajustament i, per tant, 
s’ha quedat en un 3 i els números que surten, faré una visió molt ràpida. Aquest és el 
document que s’ha treballat i que és el que ha redactat la Diputació. Entrant una sèrie 
de paràmetres que serien aquests que veiem aquí, que són paràmetres d’increments 
d’impostos directes i impostos indirectes i de despeses de personal, despeses generals, 
etc. , marcant un tipus d’interès del préstec que demanarem per solucionar aquest 
problema dels 2.300.000 € s’aplicarà aquest 5 % i és el mateix percentatge que, en 
principi, estaria calculat per la resta de préstecs que es poguessin demanar amb 
aquests 10 anys.  
 
Tenint en compte que hauríem de fer un esforç que ara mateix ha de fer l’Ajuntament. 
Aquells diners que no cobrem per part de la gent que ha de pagar que ha de pagar i 
que no s’ingressen, doncs que baixessin en un 1% anual i tenint en compte una 
tolerància tant en ingressos com en despeses, això ens dóna un document que ara us 
ensenyaré:  
 
Aquí, en aquesta pestanya, tindríem la situació actual en quan a préstecs que té 
l’Ajuntament. Actualment, l’Ajuntament té uns préstecs concertats per un import de 
7.960.000 €. Aquests són els que ja tenim, els que estem pagant anualment i s’estan 
pagant bé. Aquí tindríem, en aquesta taula d’aquí, els diners que ens deixa d’ingressar 
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l’estat, que són 500.000 € i que hem periodificat en 5 anys també, aquí tindríem 6 anys 
en concret, 500.000 € que deixem d’ingressar de l’Estat i que l’estat el que ha permès 
perquè això no sigui un cop més fort del que ja és pels ajuntaments, doncs que es 
pugui periodificar en 6 anys i aquí tindríem, com a informació d’entrada, 2.300.000 € 
que demanem amb 2 anys de carència  i amb un 5% d’interès que és el que, en 
principi, marca el decret. Amb aquesta situació tant de paràmetres d’increment 
d’ingressos, d’increment de despesa i de situació actual de l’Ajuntament i una vegada 
hem entrat tota la informació dels 3 últims anys que és la informació que farà servir el 
ministeri per arribar a la conclusió de com està l’Ajuntament de la Roca, no dels drets 
que puguem tenir com a ingressos, sinó d’allò que realment s’ha ingressat. Surt un 
resultat que és aquest d’aquí. Aquí tenim ja incorporat, en el pressupost del 2012, les 
modificacions que es podien incorporar a l’any 2012 i després tenim l’increment tant 
amb ingressos com amb despeses que havíem planificat en la primera pestanya. Això 
ens dóna una evolució. Tenim els diferents anys, 12, 13,14 i així fins al 2022 que és quan 
acabaria aquest pla d’ajustament amb els diferents ingressos. Aquí, de fet, tenim el 
que podria ser el pressupost de l’Ajuntament durant els següents anys i aquesta 
proposta. I aquesta proposta, pel que fa a ingressos i a despeses amb la seva evolució, 
genera uns indicadors que són els que una vegada calculats ens indiquen si aquesta 
proposta pot ser aprovada o no pel Ministeri. És a dir, nosaltres el que hem de fer avui 
és aprovar un document entre tots que una vegada que s’enviï a Madrid, que els 
senyors de Madrid ens diguin creiem que això és possible és factible i, per tant, entreu i 
el pla d’ajustament que avui aprovarem, nosaltres el recolzem també. D’aquesta 
manera tindrem el finançament, si no, no el tindrem. És un document que marca un 
línia estratègica, però també és un document que des dels Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament anualment s’ha d’informar al Ministeri sobre si s’estan complint o no les 
expectatives. És un document que podrà tenir variacions en el sentit que si les coses 
van millor del que està previst, doncs potser podrem fer modificacions i si les coses van 
pitjor haurem de retocar-lo haurem de retocar-lo en el sentit que quadri amb allò que 
ens interessa que és acabar amb el problema que tenim actualment. Aquests 
indicadors, la Diputació en aquest cas ens marca uns signes d’admiració en una sèrie 
de ràtios d’informació comptable que en aquest any 2011, parlo de l’any passat, 
estàvem fatal. Aquí ja incorporem el que seria el préstec i aquesta situació es va 
normalitzant a mida que van passant els anys. Aquesta situació, molt complicada, que 
tenim aquí d’admiracions amb aquests 3 apartats de dèficit de serveis, recurs generat 
net i romanent previst. L’any 2012 s’arregla, aquest és un indicador que diu que no 
estem bé, però que tampoc estem tan malament. Aquest és un indicador que no és 
dolent, diguem-ho així. L’any 2013 tornem a tenir un indicador complicat amb el recurs 
generat net, però a partir d’aquest any, els indicadors ja són els normals, diguem-ho 
així, els que són assumibles i cada vegada són menys fins a arribar a l’any 2018, perdó 
al 2018, ja tenim només 3 indicadors, 3 ràtios, no són els importants que serien aquests 2 
d’aquí, el recurs generat net i el romanent previst, aquests ja no tenen problema, ja 
hem solucionat un problema important fins al 2022 amb el qual continuem tenim 2 
indicadors només, que un en concret, aquest d’aquí és el de volatilitat de finançament 
bàsic vol dir que encara tenim molts ingressos volàtils, respecte del total dels ingressos 
que té l’Ajuntament. Un ingrés volàtil és una llicència d’obres, és un ingrés que no 
podem estar segurs que el tindrem. Cada vegada s’incrementen la resta d’ingressos i 
aquest percentatge va baixant. Aquí estem a un 7,7; 7,6; 7,5; 7,3; 7,2; és a dir, anem 
baixant percentualment any rere any i, per tant, la situació és millor, però no és una 
situació idònia del tot, però tampoc és dolenta, tampoc és dolenta i un altre indicador, 
aquest altre d’aquí, que és el de cobertura de taxes i preus és el diferencial que tenim, 
donem serveis que costen molt a l’Ajuntament i per contra, no tenim el finançament 
d’aquests serveis que haurien de cobrir-se per taxes, per exemple, el servei de recollida 
d’escombraries que té un cost anual determinat. Tot i que el rebut cobreix gran part 
d’aquest import, no arriba a cobrir el 100 % ni molt menys. Aquesta és una tasca que, 
en principi, és de les millors que tenim. La resta de serveis que donem com serveis de 
cultura, serveis d’esports, invertim molts diners, s’ha d’invertir i no s’està dient que no 
s’hagi de fer, no és decisió d’aquest document, però tenim una entrada en quan a 
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taxes per finançar aquests serveis, això és el que ens està dient aquest altre indicador 
d’aquí, ja dic que no són indicadors dolents i que, per tant, nosaltres creiem que amb 
aquesta proposta i tal com està, nosaltres ho podem enviar a Madrid i ens ho 
aprovarien. Tenim tot un mes que entraria a partir del mes d’abril per acabar de treure 
les factures que o bé s’han pagat o bé considerem que no han de incorporar-se en 
aquest pla d’ajustament. Les que ara estan, nosaltres creiem que hi han de ser. 
Solucionem OPAS, solucionem pavelló i únicament dubtaríem, en principi, de si hem de 
treure o no hem de treure, que segurament la traurem, si no arribem a un acord amb 
el proveïdor, aquesta que tenim en contenciós i que les factures en total ascendeix 
entre 80 i 90.000 euros. Aquesta és la proposta, és una proposta que ja hem explicat, 
com he dit abans, i és una proposta que nosaltres creiem que necessita d’una 
aprovació, no només de l’equip de govern, evidentment, perquè no tenim majoria i, 
per tant, necessitem algun més, però ens agradaria que fos una proposta, d’alguna 
manera,  assumida per tots els grups perquè  és una manera de sortir de la situació 
complicada en la qual estem que no és només per les OPES, sinó que és, 
principalment, per la sentència del pavelló, que és una sentència que l’Ajuntament ha 
d’assumir, que l’Ajuntament ha d’acatar i si no podem tenir els problemes que hem 
comentat abans. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Sr. Dani Martín?  
 
Sr. Martín.- Sí, buenas noches, disculpas por haber llegado tarde. Manel ha hecho una 
explicación succinta, la de anoche fue mucho más extensa, evidentemente. El equipo 
tècnico del ayuntamiento ha hecho una gran labor. Ha hecho bastantes escenarios 
con distintos datos y demás y, por lo tanto, es de agradecer el esfuerzo hecho en tan 
breve periodo de tiempo. Dicho lo dicho, a mi me gustaría que Manel en del pleno de 
las ordenanzas fiscales y en el pleno del presupuesto, en ambos, y en todo el tiempo 
que ha pasado por ahí, nos ha ido pidiendo a todos los grupos de la oposición que 
colaboremos, que tengamos fe, que creamos, que confiemos, etc., etc. Lo que no sé 
si ha quedado bien explicado o bien entendido por todos o yo lo entendí mal ayer, es 
que lo que se está pidiendo a los grupos de la oposición es que aceptemos que los 
presupuestos y las ordenanzas fiscales de los próximos años que si no entendí mal ayer, 
como mínimo, hasta 2014 ó 2015 y más adelante, según el planing del gobierno, 
estarían digamos cautivos, cautivos en el sentido de los incrementos de los impuestos 
directos, el más importante el IBI estaría marcado, estaría ya marcado en ese, creo 
recordar que era un 4% i entendí anoche también que vendría restringido por el 
incremento establecido por el gobierno de Madrid del 10 % que se aplicó para este 
año, por lo tanto, estaríamos, de alguna manera, obligados a asumir incrementos en 
otras partidas de impuestos indirectos i por contrapartida, también se nos pide a los 
grupos de oposición que aceptemos que los gastos de este ayuntamiento, estan en un 
entorno, en un porcentage que digamos que os dejamos en “stand by” durante 4 
años. Eso es lo que nos estan pidiendo, se nos està pidiendo eso a los grupos de la 
oposición, se nos está pidiendo además después de una reunión de 2 horas y media, 
donde al menos nosotros, Iniciativa, no hemos podido discutirlo en grupo y además, se 
nos dice que tengamos fe, que creo que fue la palabra concreta de Manel.  En 
Iniciativa la fe, la verdad és que no está muy extendia en nuestro grupo y nosotros 
creemos que más que fe, tendríamos que haber hablado anoche y ya se propuso en 
en la exposición del presupuesto. Tendríamos que haber hablado de un planing. 
Pongámonos todos de acuerdo en hacer un planing a 3, 4 ó 5 años si es necesario, 
pero un plan, un plan de cooresponsabilidad de todos. No se trata que ahora, en una 
situació en la qual el ayuntamiento va a llegar a un plan de ajuste, en el qual vamos a 
pedir esa cantidad de dinero, que probablemente nos la van a conceder, vamos a 
salvar nuestro sistema, pero los grupos de la oposición, en ese acto de fe, ese voto 
positivo a qué jugamos? No podremos incorporar nada en las próximas ordenanzas 
fiscales, estaran cautivas. No podremos hacer nada en los próximos presupuestos 
municipales de los próximos años y además, ayer salía en uno de sus cuadros, és que 
yo no lo he podido abrir en casa, pero salía uno de esos cuadros en el 2014, donde ya 
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había una posibilidad de inversión de 500.000 € y según que estadio se utilizara de 
futuros, hasta prodría llegar a haber una ràtio de endeudamiento de 1.000.000 €. Yo 
creo que és bastante complicado pedirle a grupos de la oposición que se confien i a 
grupos de la oposición que demos ese acto de fe cuando en el presupuesto ya dijimos 
que el escenario era el que era y que íbamos a un plan de saneamiento, no a un plan 
de ajuste porqué en aquel momento todavía no estava el Real decreto 24/2012, pero 
se veía venir, estamos... en el punto siguiente vamos a hablar que hay una liquidación 
presupostaria con un remanenete negativo. Se nos está pidiendo básicamente eso, 
que aceptemos los impuestos más importantes de este municipio durante los próximos 
años, van a assumir un incremento muy importante, en el qual seamos 
cooresponsables y los gastos eso es lo que se nos està preguntando.  
Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín.  Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra republicana de 
Catalunya?  
 
Sr. Gil.- Sí, gràcies. Bé, com deia el Dani, encara que en l’explicació, el Manel ja havia 
comentat que la informació s’ha rebut amb molt poc temps de marge, amb molt poc 
temps de maniobra, el que ens sap greu és que hem d’anar a corre-cuita com 
sempre. Em refereixo que ara estem veient la necessitat de fer aquest pla d’ajustament 
i de votar-lo o de veure què podem fer, sense saber realment i sense poder valorar 
realment quins increments tindrem de cara als propers anys, com ens afectarà, etc, 
etc. Sí que és cert que avui ens han comentat, perquè no vam poder venir ahir, la 
possibilitat aquesta de les diverses situacions i de les diverses propostes, però clar una 
revisió cadastral aquí no ens obliga a res, sinó que la deixem oberta i la hauríem de 
treballar. El problema està en què en aquest cas sí perquè tindrem temps si és que 
s’aprova i si no, igualment tindrem temps de parlar-ne si és que convé fer-la i de com 
la podríem ajustar, diguem-ne, als barems que la pròpia revisió ens donaria per 
afectacions mínimes o afectacions que la gent pugui suportar, però el que sí que és 
veritat és que nosaltres podem fer uns ajustaments, però una revisió cadastral té un 
efecte directe amb Hisenda. A Hisenda els és igual si nosaltres ajustem o no, però el 
que sí que farà és afectar a la població. Amb la situació actual cada vegada és més 
difícil de defensar aquestes situacions. També entenem que es valori per part de 
l’equip de govern com a positiva la possibilitat d’incloure les OPAS i arreglar aquest 
tema d’una vegada per totes.  
 
El fet d’incloure el pavelló, 1.600.000 € aquests, però és clar, nosaltres aquí el que hem 
preguntat i ens quedava el dubte de com quedava el tema de si es pagava aquests 
1.600.000 i es negociava com quedava, no? I a part de tot és el fet de dir que nosaltres 
sempre hem estat en contra de la situació que ens portava aquest pavelló, que l’altre 
dia en el debat tampoc ho vam manifestar, però com van sortir els resultats del vot, 
doncs va quedar ben clar que nosaltres, en aquell moment, ja no hi creiem i seguim 
sense creure-hi i crèiem que és la més encertada de les decisions que podríem 
prendre. Això ens comporta una situació que, evidentment, fent un pla de sanejament 
no sé com seria viable el pagament d’aquest pla aquest any de fer-lo i els drets 
d’execució, per tant, tots els escenaris actuals són negatius i dolents. Nosaltres no tenim 
cap manera de veure que aquest futur es pugui arreglar. Sí que és veritat que també 
compartim que des de l’oposició no ens podem fer responsables d’unes variables, 
d’uns números, d’unes operacions que, en principi, i agrair la feina que s’ha fet, com 
s’ha fet i els dies que s’ha fet per part dels tècnics municipals, però que no ens deixen 
marge de treball , de saber fins on podríem haver influït els grups de l’oposició o en 
aquest cas nosaltres si haguéssim de variar o canviar o valorar d’alguna altra manera 
que la que s’ha fet des de l’equip de govern.  
 
Evidentment, hi ha una part tècnica, però també hi ha unes directrius polítiques. Les 
directrius polítiques ens porten a voler arreglar les coses, però si, realment, volem 
arreglar les coses poder s’hauria d’haver tingut un marge superior al d’aquest Decret 
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llei del govern espanyol que, una vegada més, imposa les coses  per l’article 29 i ara 
estem proposant una aprovació sense poder tenir tots els resultats. Nosaltres, al final, ja 
no saps què és el que és bo i el que és dolent. El que veiem és que és una oportunitat i 
que hem de valorar. No veiem clar el tema del pavelló, no veiem clar el tema que 
després aquí hi hagi una acceptació que aquests 10 anys del pavelló, si és directe, si 
no i sobretot aquests 10 anys no i que això ens implica no poder fer res, estar amb les 
mans lligades. Nosaltres, en principi, per desconeixement també de gran part 
d’aquesta informació, el nostre vot serà una abstenció, per tant, no podem donar 
suport a aquest document per desconeixement de com el valorarem i després també 
entenen que les presses porten a això, però que una vegada més hem fet tard amb 
tantes coses d’aquestes que dèiem. Quan parlàvem dels pressupostos, vam parlar de 
fer algun tipus de reunions de parlar d’alguna manera que en aquell moment no li vam 
dir ni pla de sanejament, si no era un simple treballar llavors, de cara que si sortia un 
romanent de tresoreria negatiu, s’hauria de fer sí o sí.  
 
Es proposava un pla de sanejament, per altra banda vèiem que el que implicava un 
pla de sanejament no era el que es volia o el que es podia valorar per altres parts. S’ha 
anat treballant. El que sí que teníem és que si sortia un romanent de tresoreria negatiu, 
hi hauríem d’anar sí o sí. La conjuntura ens ha portat fins a aquí, però no hem fet cap 
d’aquestes reunions, ens trobaríem amb un pla d’ajust en  què no ens serviria el que 
haguéssim pogut parlar o sí, per tant, aquí també hem passat una miqueta aquests 
dies que hem passat tots aquests dies que no hem fet els deures, per tant, si s’aprova i 
és té aquest tema que hi ha certes coses que s’hauran d’ajustar, s’haurà 
d’evolucionar, s’haurà d’estudiar el tema de la revisió cadastral, etc., etc. etc. El que sí 
que nosaltres exigirem és que es comenci a treballar des de ja per començar a mirar 
les afectacions de tot això que s’ha proposat. Em refereixo que no ens torni a passar 
que després haguem de córrer, que haguem d’aprovar coses o l’equip de govern 
s’hagi de veure obligat a prendre decisions a córrer cuita sense haver-ho parlat amb la 
resta de grups perquè llavors sí que nosaltres no donaríem ni suport ni ens abstindríem. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. César Alcalà? Algun 
comentari Sr. Carles Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Bé, en primer lloc, vull agrair la feina tècnica per part dels serveis 
d’intervenció de l’Ajuntament per poder tenir aquests documents tot el ràpid que ha 
estat possible. Dit això, i abans han comentat algunes qüestions els companys que han 
intervingut. En aquest pla d’ajust, hi ha una feina tècnica important, que és la que s’ha 
fet des dels serveis econòmics de l’Ajuntament i que s’ha fet amb correcció, però 
aquest pla també té uns elements de decisió política, que és el primer quadre que ens 
ha ensenyat abans el regidor d’hisenda en què es fixaven els paràmetres, a partir 
d’unes recomanacions que feia la Diputació de Barcelona, però sobre aquells podies 
fer uns ajustos, per tant, és un document que té un calat polític. És a dir, no és un 
document tècnic. És un document tècnic elaborat en base a unes decisions polítiques 
que no han pogut, per la premura de temps i potser per altres raons, no han pogut ser 
consensuades.  
 
De temes econòmics, en aquest últim any, hem tingut diferents debats. Vam parlar de 
les ordenances fiscals, hem tingut diferents reunions sobre el pressupost i en tot aquest 
procés, nosaltres hem anat posant sobre la taula la necessitat d’acords profunds i 
estables per sortir de la situació, aquests acords no han estat possibles, no han estat 
capaços de donar aquesta estabilitat necessària. Nosaltres vam anar advertint i vam 
posar com una de les condicions d’aprovació del pressupost, l’elaboració d’un pla de 
sanejament, el qual es va denegar en aquells moments, ara ja el tenim i el tenim per 
obligació de l’estat i el tenim també perquè si no hi hagués l’obligació de l’estat, hi 
hauria hagut un romanent de tresoreria negatiu, per tant, allò que preveiem i que 
avançàvem s’ha acabat i arribem a aquesta situació en la qual hem de fer un pla que 
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tal com ho comentava abans el Sr. Dani Martín, doncs ens deixa un Ajuntament captiu 
durant un període de temps de 10 anys, clar per poder donar un vot favorable i 
després de tota la situació i després de la desconfiança i de les relacions que hem 
anat mantenint al llarg d’aquest quasi 9 anys, doncs home, no poden venir i demanar-
nos això. 
 
Ahir quan van fer la presentació, jo els vaig manifestar que nosaltres estem disposats a 
cooresponsabilitzar-nos i ja els hem manifestat i aquestes mateixes paraules ja els vam 
manifestat en altres ocasions en el procés tant de les ordenances fiscals com en el 
procés de la discussió del pressupost i avui llenço una proposta a tots els grups polítics 
que és que davant d’una situació com la que tenim, un govern feble no pot tirar 
endavant això, un govern en minoria no pot tirar endavant aquest pla a 10 anys que 
requereix uns esforços per part de tot el municipi, dels que estem aquí i de tots els 
ciutadans, per tant, l’única forma de poder tirar això endavant amb credibilitat i amb 
seguretat és amb un govern de concentració de tots els grups polítics. Vostès, avui, 
tenen sobre la taula la possibilitat d’aprovar això amb el vot de qualitat de l’alcalde. 
Vostès ja saben que Esquerra republicana s’abstindrà, per tant, aquesta possibilitat, la 
tenen, per tant, si el que busquen exclusivament, com hem anat fent, és anar passant 
els diferents trànguls, ja ho tenen resolt, tenen l’asbtenció d’esquerra Republicana. 
Nosaltres el que els diem és que mirem cap al futur amb una cooresponsabilitat de tots 
els grups municipals. Crec que la situació en la qual ens trobem és una situació 
excepcional en la qual es necessita de mesures excepcionals. Nosaltres estem 
disposats a assumir aquest compromís de tirar això endavant i treballar conjuntament 
amb vostès que saben que per a vostès és un esforç, però per a nosaltres també per la 
situació de desconfiança que ens tenim i llavors, vostès s’han de plantejar en aquest 
moment com volen aprovar aquest pla d’ajust i com volen que això segueixi 
endavant. Ahir en un comentari que vam fer a la reunió d’aquesta situació de ... això 
el Sr. Álvarez deia que algun dia s’havia d’acabar. Bé, avui tenim una oportunitat. El 
nostre grup els posa sobre la taula aquesta proposta perquè tots plegats treballem 
conjuntament en solucionar aquesta situació complicada i difícil que té l’Ajuntament 
de la Roca i que obligarà en els propers anys a un esforços importants per part de tots 
els ciutadans amb unes puges d’impostos que al cap del temps, acaben sent 
importants.  
 
No entraré en xifres ara, però ja ho ha manifestat el regidor d’hisenda. Nosaltres tenim 
alguns dubtes tècnics d’aquest document, però com és un document que any a any, 
en base als tancaments anuals, es pot anar modificant en funció de si els resultats són 
més favorables o menys favorables, no és un document tancat, si no que com tot pla 
d’ajust, és difícil preveure avui què passarà en el 2016 o al 2017. S’ha definit un 
escenari, però la seguretat no la tenim que sigui això. Poden passar coses positives que 
ajudin o poden passar coses negatives que dificultin, per tant, és un document que, 
amb alguna petita discrepància sobre els criteris polítics inicials, podria ser aprovat pel 
nostre grup, però no per que el tiri endavant un govern de minoria. Estem en una 
situació d’excepcionalitat i nosaltres posem això sobre la taula. En el benentès que 
tenim una situació de desconfiança molt profunda els 2 grups principals del consistori i 
que, per tant, d’aquí, d’avui, per mantenir el nostre vot favorable hauria de sortir un 
compromís molt ferm o ajornar aquesta decisió a demà o a divendres al matí per 
poder establir unes mínimes condicions d’un possible acord de govern unitari de totes 
les forces polítiques del municipi. Ho deixo aquí, en tot cas com que hi haurà altres 
torns, doncs ja entrarem més en debat.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.- gràcies a tots pel to i perquè no hem entrat a discussions d’aquestes que 
no porten enlloc. Tenim una situació excepcional és veritat, però tampoc és per 
suïcidar-se. Diguem les coses com s’han de dir. Nosaltres proposem demanar a algú 
que ens donarà diners 2.300.000. Els diners són molt freds, eh, però l’import és aquest. Si 
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vostè divideix 2.300.000 per 2, és 1.150.000.  1.150.000 € és l’import que l’Ajuntament de 
la Roca pot assumir, normalment, per endeutar-se per fer inversions i aquesta és la 
realitat. Els últims anys, si vostès ho consulten, veuran que nosaltres podíem demanar 
anualment 1.130.000, 1.150.000, al voltant d’aquests imports que li estic dient, per tant, 
per 2 són 2.300.000 que és l’import que estem demanant. Per primera vegada, almenys 
que jo recordi, i  des que sóc regidor, no només de govern, sinó també d’oposició, 
se’ns permet a un ajuntament endeutar-se per pagar factures de l’ordinari, és una 
oportunitat única, fins ara no havíem tingut aquesta possibilitat, tot i que els últims anys 
s’havia barrejat la possibilitat aquesta per via de diferents subvencions. La xarxa ho 
havia proposat, s’havia barajat aquesta possibilitat aquesta per via de diferents 
subvencions. La xarxa ho havia proposat i fins i tot s’havia aprovat fa un parell d’anys  
aquesta possibilitat d’un 25% de l’import que tens assignat per xarxa, no?. Per tant, 
aprofitem, el que demanem és aprofitar una oportunitat que és única en un moment 
que vostè diu que també és excepcional per diferents motius i no només per 
l’Ajuntament de la Roca. La situació econòmica és la que és per la gran majoria 
d’ajuntaments i per alguns que intenten evitar-la també, per tant, l’excepcionalitat ve 
per aquí, del moment crític i complicat que tenim  totes les administracions, no només 
ajuntaments, sinó també d’administracions superiors. Proposem endeutar-nos en 
2.300.000 € que és l’endeutament de 2 anys a 10 anys. No és cap barbaritat. Aquí 
l’excepcionalitat ve del fet que tenim una situació diferent de la gran majoria 
d’ajuntaments, jo diria que de tots els ajuntaments i és que tenim una sentència que 
ens obliga a pagar un import excessivament alt, amb la qual no estem d’acord, jo 
crec que amb això compartim les sensacions de tots els grups i ja ho hem dit en 
diferents motius en aquesta sala, però resulta que hi ha un jutge que no s’ha cregut el 
que li estàvem dient i ens ha obligat a pagar i ara tenim l’oportunitat de si aprovem 
això, estalviar-nos 1.000.000 € d’interessos, per tant, d’aquí ve també una situació 
excepcional, aprofitem això o no ens podrem estalviar 1.000.000 € d’interessos perquè 
si al final tenim raó després del periple del recurs i de la sentència i tal. Potser han 
passat 10 anys, però si al final tenim raó, resulta que ens costarà més tota la tramitació 
aquesta d’aquest temps que no pas si solucionem ara  el problema, per tant, la nostra 
opció dins d’aquesta excepcionalitat seria aprofitar-nos d’aquest 1.000.000 € que ens 
estalviem que l’empresa ja ens ha dit que està disposada a renunciar a això, pagar i 
acabar amb aquesta història. Això és excepcional també i si al final perdem, ens 
tocarà pagar, no 1.000.000 € d’interessos, sinó probablement més perquè això es va 
allargant i perquè el jutge ens obliga a pagar en 5 anys i això ja ho ha decidit i això sí 
que és insostenible i és difícil per no dir impossible d’assumir per aquest ajuntament. 
 
Volem, demanem, cooresponsabilitat per a una situació difícil per a aquest 
ajuntament que no només són les OPAS, sinó que és l’excepcionalitat de la sentència i 
creiem que podem fer-ho, creiem que podem demanar aquesta cooresponsalitat i 
creiem, a més a més, que aquest document que podem aprovar avui ens obliga al 
que ens obliga.  
 
Si entrem en un pla de sanejament, el primer que ens diran és que s’ha d’apujar els 
impostos. Això és el primer que ens diran i és el primer que es fa amb els plans de 
sanejament. A veure, quin recorregut tenim en impostos i amb l’IBI tenim molt 
recorregut. L’IBI a la Roca és un impost que fa, que a més a més, és injust. Hi ha veïns 
del municipi que estan pagant menys per cases que veïns amb un pis una miqueta 
gran. Això és injust. Només per això, hauríem de fer una revisió cadastral, només per 
això ja s’hauria de fer, per aquesta injustícia, però no és necessària, no és obligatòria, 
és una proposta, és aprofitar un moment polític, és la nostra obligació i és la nostra 
intenció, com a equip de govern, dir posem sobre la taula les possibilitats que tenim 
per sortir d’això, no només per problema puntual, per problema conjuntural d’una 
sentència que ens obliga a pagar tot el que ens obliga a pagar. Si no perquè ens 
agradi el que ens agradi, els ingressos, a la Roca, estan com estan i no arriben al mínim 
que haurien d’arribar, poden continuar així. En el pressupost aprovat aquest any, tenim 
la despesa continguda i podríem continuar així uns quants anys, però no és la solució, 
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no és allò que hem de fer i hem de ser valents i hem de dir les coses pel seu nom i és el 
que estem dient. Nosaltres som responsables, tenim la responsabilitat com a equip de 
govern, però la resta de grups del municipi també ho és perquè amb més o menys 
mesura tots som responsables de la situació econòmica que intenta solucionar aquest 
pla i que és una bona solució i que és una bona proposta pel municipi de la Roca i 
que no és un document que ens obligui i ens captivi el pressupost, no és cert. Hi ha 
eines, hi ha marge de maniobra, hi ha una tolerància que he comentat en la primera 
pàgina, hi ha marge de maniobra el que hem d’intentar i hem d’aconseguir que cada 
any a partir d’ara els ingressos de la Roca siguin, com a mínim, iguals que la despesa 
de la Roca i això és el que hem de tenir. Si aconseguim ingressos d’una altra manera 
no caldrà incrementar segons quins impostos, estudiem altres maneres, ho estem fent 
nosaltres també, però no és un document captiu, ho seria un pla de sanejament que 
ens obligaria a fer això que estem fent a 10 anys, això sí que és un document captiu i 
ens hauríem de posar d’acord, és a dir hauríem de fer en 4 anys, això que ara podem 
fer en 10 anys. Aquest pla d’ajustament, és un pla de sanejament a 10 anys, el doble 
del que seria un pla d’ajustament normal.  
 
Demanem a l’oposició responsabilitat sí, en un moment difícil, en un moment en què 
no hem de fer demagògia, ni nosaltres com a equip de govern ni la resta de grups 
com a oposició. Tenim una responsabilitat, tenim moments difícils. Tots ho sabem i ens 
ha tocat a nosaltres, però tenim una eina bona per sortir d’aquí, tenim una eina bona, 
en la qual a més a més, hi hem de sumar altres coses que s’han anat produint durant 
aquests dies.  
 
Aquest dia 20 cobrarem diners de la Generalitat a través de la Diputació, però diners 
que faran que la nostra tresoreria estigui millor. Són notícies bones, notícies, que a més 
a més, segurament en pocs dies en tindrem d’altres, la devolució famosa de l’IBI i tot 
això, per tant, l’economia de la Roca no és una economia difícil. El problema de la 
Roca, sempre ho hem dit, i vostès també en les últimes reunions, eren les OPAS, però és 
que resulta que ha sortit una cosa que és extraordinària, que són 2.5000.000 que 
paguem en 5 anys, ens allarguem 10 anys. Aprofitem l’oportunitat i durant aquest 
temps, parlem del que acabem de parlar. Nosaltres ja hem començat a treballar per 
solucionar els problemes que patim, que no són només problemes del nostre 
ajuntament com he dit i que pateixen la gran majoria d’ajuntaments i aquells que 
diuen que no, és que estan dient mentides. Tenim un control pressupostari com no hem 
tingut mai fins ara i creiem que si seguim així, que tenim l’obligació de seguir així, 
tancarem bé l’any, hem aconseguit una reducció molt important en les OPAS respecte 
de l’any passat. Tenint en compte les que es van aprovar per ple i les que no calia 
aprovar per ple perquè tenien consignació pressupostària de l’any anterior i estem 
baixant en 400.000 €. En un any, en un any molt difícil i ho hem fet perquè ens ho 
creiem, perquè sabem que ho podem fer perquè, a més a més, aquest any hem 
incorporat tot allò que ja hem explicat, reducció dels contractes de serveis de neteja 
viària, servei d’edificis municipals, el de jardineria. Tots els serveis, els hem baixat 
d’import i no hem tocat la partida en la majoria d’ells, només amb un. Això vol dir que 
tenim camí, que podem continuar amb aquest camí, que és una bona solució, que és 
una bona proposta, que ens la podem creure, que no hem de tenir fe perquè a més a 
més, sé de les teves condicions i, per tant, estic segur que no ho haig de fer, no calia 
tampoc perquè igual alguns de nosaltres tampoc en té. No, no és la paraula. Jo 
agraeixo i no pot ser d’una altra manera, les paraules del regidor d’Esquerra 
republicana, és cert, té raó, hem d’anar a corre-cuita una altra vegada, sí, però és 
que resulta que o ho fem o perdem una oportunitat que vés a saber si tornarem a tenir 
en anys. No cal fer la revisió cadastral, és un comentari que també ha fet. No cal fer-la, 
el que sí que hem d’assegurar-nos és que els ingressos permeten solucionar aquest 
problema que, d’una manera normal, l’Ajuntament de la Roca ja ho pot assumir, per 
tant, és una bona solució. És una solució que, en ens permet en 2 anys, ens podem 
endeutar per fer inversió, sortir del pou i en 2 anys ja ens podem endeutar per fer 
inversió. Sortim del pou i en 2 anys ja ens podem endeutar per fer inversió i tot això és 
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possible amb aquest pla. Un pla que comporta un increment d’impostos, és cert, però 
és que no podem seguir finançant-nos amb ingressos volàtil i encara surt aquí, no 
podem.  
 
Hi ha una realitat i no podem baixar més del que tenim. Hem fet un esforç enorme 
aquest any, en definitiva, jo agraeixo a tots el to. A Esquerra, en particular, el seu vot. 
Jo demanaria la comprensió i ho dic bé la comprensió dels altres 2 grups . jo entenc 
que a la proposta que ha fet el PSC li respondrà l’alcalde i, per tant, el que hem de fer i 
no deixarem de fer és nosaltres assumirem la nostra responsabilitat i això és dur. Això no 
és fàcil d’explicar, però és la manera de sortir i nosaltres ens ho creiem i ens ho creiem 
tant que ho defensarem. Això pot tenir un cost polític perquè algú ho criticarà. Algú 
farà populisme, algú farà vés a saber què, però tenim una responsabilitat i l’assumim 
fins al final i, per tant, els torno a demanar, tenint en compte que som un equip de 
govern que no té la majoria, d’aquesta  cooresponsabilitat que vostès han dit, tenint 
en compte tot això que he dit, no és un document tancat, és un document que 
podem treballar i que, a més, hem obert una línia molt interessant aquest any, que 
potser no valdria la pena tancar-la i que quedarà oberta possiblement en el futur. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Farem un segon torn de paraules. Sr. 
Dani Martín?  
 
Sr. Martín.- Muy breve. A ver, la palabra C igual la entendí mal, eh? Aquí ningún 
obstáculo para llegar. Dices que estamos en una situación excepcional, pero que no 
estamos en una situación de suicidio, lo cual quiere decir desesperada, entiendo así. 
En este plan, hay un hecho, que también ha remarcado, que es que el Real Decreto 
este obliga que los proveedores acepten el no cobro de los intereses. Me he alegrado 
oir que digas que haya un industrial que está dispuesto a renunciar a 1.000.000 de 
euros de un montante de 2.500.000. Es muy interesante. A nosotros, digamos que..., a 
nosotros no, es falso, en este caso soy yo. A mi lo que me preocupa, ya lo dije ayer, tú 
dices que tenemos fondo de maniobra... yo ayer no lo vi, no he podido abrir el excell i 
igual es que ayer no lo entendí. Igual si hubiera abierto el excell, lo hubiera visto, pero 
yo ayer lo que entendí es que hasta el 2014 estamos cautivos con unos incrementos 
fijos tanto en ingresos como en gastos y eso nos deja durante 3 años en una situación 
en la que vamos a estar, al equipo de gobierno, pero, básicamente, al pueblo llano, es 
una situación digamos de stand by. Somos un pueblo, en el cual hasta el 2014, me 
parece que era la proyección, no se empezaba a vislumbrar una posibilidad de hacer 
algo i salía me parece que era una partida de 500.000 € de posible inversión a partir de 
2014. A nosotros, se nos pide ahora que seamos corresponsables i que demos nuestro 
beneplácito a este plan de ajuste i luego con estos 500.000 € de inversión, se nos 
pedirá también opinión a la hora de hacerlo?  o el equipo de gobierno nos dirá que 
hay temas que son de bagaje político y de programa de cada uno nuestro y que, por 
lo tanto, la decisión es política. Es lo que ha dicho Carlos, en este plan de ajuste hay 
una parte técnica, pero también hay una parte técnica importante, pero también 
siempre hay una parte ideológica. Una parte en la que a lo mejor, hubiéramos visto 
otros escenarios, por ejemplo anoche hablaba de un escenario  del 3% si no recuerdo 
mal con el tema del IPC i del IVA. Yo, lo siento Manel, pero sigo viendo que, 
probablemente, que ojalá nos equivoquemos, con la tendencia que tiene nuestra 
economía, este ajuste nos lleva a un escenario de 2015-2016 sin poder hacer nada y 
nos lleva al 2014, planteándonos una revisión catastral después de una serie de años, 
con incrementos del 4 % a la ciudadanía, más lo del amigo Rajoy del 10% . Yo es lo 
que veo, lo digo tal cual lo veo, que igual dentro de unos años, te tengo que decir:  
Manel, tú lo veías mejor que yo, pero mi visión actual es esa. Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil? 
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Sr. Gil.-  Sí, entenc que, segons ha dit el Sr. Álvarez, que al negociar el tema del pavelló 
amb aquesta empresa, ells han accedit a acceptar només el 1.600.000 €. Bé, aquests 
seria el millor dels pitjors. El millor ha estat que fa uns anys enrere no s’hagués aprovat la 
manera de fer aquest pavelló, per cert, per part de tothom, excepte del Sr. Giménez ni 
del Sr. Ros, del que hi eren en aquell moment, eh, em refereixo. L’equivocació principal 
d’aquell moment,  segur, i demostrat, està demostrat perquè fent-ho de qualsevol altra 
manera no ens hagués hagut mai un desviament com el que al final, ens tocarà 
pagar. Això políticament, és molt fàcil d’atacar d’un cantó cap a l’altre, de l’altre cap 
a un. Bé, és molt fàcil d’atacar-los a tots 2. Els que proposin de pagar-lo, proposar de 
pagar-ho, els que proposin de fer-ho, de gestionar-ho així i de que fos una pifiada, al 
final, de resultat. A part que s’hagin d’acabar pagant gairebé 3.000.000 € en un 
pavelló, per tant, entenc que aquí estem dient de pagar 1.600.000 € i una vegada 
hem pagat aquest 1.600.000 € ja matem el tema, no? El contenciós s’acaba, no 
podem fer res, és a dir que encara que nosaltres haguéssim... si bé, un recurs, però si 
nosaltres matem aquest tema amb 1.600.000 o anem fins al final i que ens costi el 
2.600.000 € que hauríem de pagar amb aquests 5 anys, que haguem de seguir pagant 
uns advocats fins que arribi el dia de la sentència final i com deia aquell, el que passa 
és que a Espanya la justícia és un cachondeig, que ens obliga a pagar i ara, pel que 
ens han comentat, que en aquest cas l’alcalde actual hauria de pagar 27.000 € 
anuals, si són cada 20 dies són uns 27.000 i poc euros, que vaja això ens pot portar a 
una situació que és que si li comença a tocar pagar 1.500 € cada 20 dies a l’alcalde 
actual. Jo no sé què farà el Sr. Ros, però jo, si fos ell, plegaria i llavors a veure qui és el 
maco que es posa d’alcalde del poble o qui està disposat a pagar 1.500 € cada 20 
dies per ser alcalde d’aquest poble. Més que res per veure fins a quin punt estem 
disposats a ser cap de turc d’una cosa així perquè entenc, que en aquest cas, és 
obligar a l’alcalde, a qui sigui l’alcalde, és igual, per tant, ens podem trobar no sé, ens 
podem trobar amb una situació no sabria com anomenar-la o com ... un poble sense 
alcalde, no? Perquè qui s’atreviria a ser l’alcalde d’aquest poble. I els ho dic, pagar 
1.600.000 €, sincerament, crec que, jo personalment, no s’hauria de fer mai. El que 
passa és que el problema ja el tenim gestionat, és a dir, ja el tenim creat. Ho gestionem 
la manera de resoldre o en aquest cas, el gestionen vostès o després també hem de 
tenir, una vegada més, el fet aquest de dir que ens haurem de creure una vegada 
més, que les previsions surtin com estan escrites i que, realment, no puguin tenir aquest 
marge i no siguin afectacions d’aquest tipus o si realment després per molts problemes 
que hi hagi, hem de seguir fent variacions, doncs ja ho hem dit i en aquest cas ho 
torno a dir, potser llavors exigiran un pressupost més restrictiu que l’actual, uns impostos 
i unes taxes que frenin del tot. La revisió cadastral no la podem acceptar, però a part 
de pel meu desconeixement en els temes econòmics, doncs diguem que nosaltres no 
és que fem acte de fe, sinó que, simplement, intentem no fer un acte de 
irresponsabilitat perquè en aquest cas vostès ho podran aprovar amb el vot de qualitat 
perquè Esquerra ja ha dit que s’absté. Sí, Esquerra s’absté perquè ha arribat un 
moment que no sabem quina és l’opció bona o quina és la més dolenta i el temps ens 
està donant la raó que cada vegada anem a pitjor. El que passa és que és veritat, 
aquí hi ha un handicap brutal de si vostès eren capaços de posar-se d’acord i tirar-ho 
endavant o es podria fer realment una cosa, allò de dir, comencem de zero. Jo crec 
que és molt complicat. Tenen vostès l’oferiment. Si vostès diuen que sí, evidentment, 
saben que nosaltres li donaríem suport a aquest acord. Depèn de vostès. Ens ho 
crèiem, crèiem que era el moment d’allò. Nosaltres en cap moment vam dir, ja en el 
seu moment qui havia de ser, qui havia de ser l’alcalde, ni qui havia de ser ni tal 
regidor ni tal altre ni res, vam dir que es podia parlar de tot i tot obert, que això no 
s’entengués mai en poder-ho parlar de cap imposició ni de cap pacte ni res. Els hem 
fet l’oferiment, valorin-lo, si és que creuen que l’han de valorar, i nosaltres hi estaríem 
d’acord, si no esperem que el que se’ns ha explicat sigui al més ajustat possible a la 
realitat que passi després i si hi ha variacions importants, doncs poder n’haurem de 
tornar a parlar perquè sí que és veritat que nosaltres tenim una gran part de 
responsabilitat, però dins d’aquest consistori som una petitíssima part. Valorin els que 
van governar abans, els que vam governar després i els que estan governant ara ens 
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hauríem de mirar com fem les coses, com les diem i cap on volem anar. Al final, jo crec 
que aquest poble o el tirem endavant entre tots o estem bastant fotuts i per últim, 
sempre parlem de l’any 2014, però jo li haig de dir al Dani que, si seguim així,  al 2014, 
no pateixi que s’haurà resolt tot perquè al 2014 hi haurà una fita tan important que ja 
no ens vindrà ni les ordres de Madrid ni de Rajoy ni de res. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Gil. Algun comentari, Sr. César Alcalà? Algun comentari Sr. 
Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.- Jo és que necessito... 
 
Sr. Alcalde.- Volen fer un recés? L’esperem 5 minuts . Fem un recés de 5 minuts. 
 
 
 
 
Es produeix un recés  
 
 
 
 
Sr. Alcalde.- Esperem un segon. Continuem doncs? El primer, el govern que pot 
treballar, pot analitzar aquest document i pot aplicar criteri polític a les mesures que 
calgui adoptar i el següent pas seria, amb tots els grups municipals, perquè 
precisament un document d’aquesta durada 10 anys, s’hauria de consensuar i amb 
aquest escenari, vostès fan una proposta de govern de concentració i fan aquesta 
proposta en el mateix ple en què estem aprovant una acta que vostè mateix ha posat 
de relleu les contradiccions d’aquesta situació de desconfiança. En aquest mateix ple, 
hem aprovat una acta d’un ple extraordinari que van sol�licitar vostès, el grup del PSC, 
on pràcticament, se’m va fer un tercer grau. Aquesta és la realitat. Des del govern en 
minoria, estem fent un esforç de diàleg molt important, de transparència total, ja ho 
fèiem quan no estàvem en minoria, un exercici de transparència de donar tota la 
informació, la que no havíem rebut mai nosaltres quan estàvem a l’oposició, però això 
ho podem oblidar. Hem fet aquest exercici de transparència perquè hi creiem 
políticament, ho vam fer els 4 anys anteriors amb el govern d’Esquerra Republicana i 
ho estem fent ara i més encara buscant el consens. Hi ha hagut un esforç de 6 reunions 
per consensuar un pressupost . S’han acceptat moltes propostes. No totes, però moltes 
propostes s’han acceptat i al final, ens hem trobat amb un carreró sense sortida, de 2 
propostes inacceptables, almenys una d’elles per acabar tenint un vot negatiu i 
l’anunci del  seu cap de files, ahir va presentar recurs al pressupost quan està fora de 
termini perquè ja ha passat el període, per tant, això és tectcisme, això és una 
proposta seriosa de govern de concentració o això què és? I no oblidem que tenim 
encara una denúncia pendent en un tribunal de justícia, en el tribunal de comptes, 
contra la meva persona i contra membres de la Junta de govern i no ha estat retirada 
aquesta denúncia. Això és una proposta de govern de concentració? Quina resposta 
vol que li donem en aquest escenari. Aquest escenari, nosaltres ens toca la 
responsabilitat de governar i com ha dit el regidor d’hisenda, tinc des d’aquest matí, 
registrat d’ahir, ens ha arribat avui, aquest incident d’execució de sentència del 
tribunal de justícia. Això és el que ha d’assumir un alcalde, una advertència, per no dir 
amenaça. Una multa cohercitiva, per import de 1.500 euros cada 20 dies, això , com 
ha dit, el regidor d’Esquerra Republicana, això són gairebé 30.000 €. Si des de 
l’Ajuntament no poder fer front a aquesta sentència. Aquests terminis de pagaments 
que ens ha fixat el jutge, que el primer acaba dissabte. 500.000 € que s’han de pagar i 
que probablement els pagarem perquè tenim tresoreria per fer front a aquesta 
eventualitat, però que el nostre desig fora exhaurir el contenciós i demostrar que 
aquests diners no suposaven un sobrecost pel pavelló. Per desgràcia, hem perdut en 
primera instància, hi ha informes tècnics de seguiment de l’obra anaven assumint una 



 23 

sèrie de desviaments que no tenim en la naturalesa del contracte i que, per tant, li ha 
donat a les a l’empresa ARC i, per desgràcia, en aquest moment, ens trobem en un 
escenari que estem parlant avui del pla d’ajust perquè hi ha el pavelló perquè si 
parléssim només de les OPAS, potser no caldria fer pla d’ajust. Potser amb el pla de 
viabilitat econòmica que teníem plantejat i que, com ha dit el regidor d’hisenda, han 
plantejat ja un descens de 400.000 € d’aquestes operacions. En els propers 3 anys ho 
haguéssim pogut solucionar. Haguéssim hagut d’anar a un pla de sanejament, és cert, 
però sobre un import d’uns 520.000 €, no sobre l’import que estem demanant, per tant, 
la realitat és aquesta. Quina mena de govern de concentració està proposant? Jo no 
me l’imagino. El model d’entendre la democràcia és tan gran, el model d’entendre el 
municipi és tan diferent que encara em quedo admirat que haguem aprovat per 
unanimitat la declaració de Vic perquè nosaltres creiem en aquest tipus de polítiques, 
però hem estat veiem que quan nosaltres estàvem a l’oposició, tot el que ara es 
demana des de l’oposició, no es feia, no hi havia transparència, no hi havia consens, 
no es parlava del pressupost, no es parlava de res. Nosaltres estem disposats, com deia 
el Sr. Dani Martín a parlar d’inversions quan arribi el moment perquè el que estem fent 
aquí és molt important, no sé si en són conscients, estem renunciant, com a equip de 
govern, a fer inversions durant 2 anys. Per què? Per pagar el pavelló que és una inversió 
que no vam programar nosaltres. És un tipus de pavelló, en el qual no hi creiem, que 
vam assumir perquè el poble ho necessitava. Jo no hi era en aquella votació, però els 
meus companys sí i jo, com a cap de llista, assumeixo el que van aprovar els meus 
companys. En aquell moment van aprovar el model que vostès van proposar tot i que 
no hi creiem i nosaltres, recordo un dels primers plens, vam proposar a l’any 99 una 
zona esportiva modèlica que és el que necessitava el poble de la Roca i que és el que 
es podia construir i finançar en condicions i en terrenys qualificats d’equipaments que 
es podien adquirir fàcilment com hem demostrat, obrint el carrer que ha de donar 
possibilitat de transformar el carrer Catalunya.  S’ha fet un gran esforç per part del 
nostre grup municipal d’aportar idees, d’aportar solucions, d’aportar tota mena de 
propostes perquè el municipi tirés endavant. No se’ns va atendre, estem absolutament 
disposats al diàleg sempre, ho estem demostrant. La darrera, el darrer ple. Després de 
l’esforç de pactar un pressupost, trobem un no. No per tacticisme, per després 
impugnar-lo com se’ns va anunciar ahir, encara que s’hagin equivocat  de terminis, 
per relentir , de nou la possibilitat d’executar el pressupost i en aquest cas, un 
pressupost un 12 % més baix que l’any anterior. És importantíssim que entri en vigor, per 
poder controlar la despesa i perquè no se’ns escapi. En aquest moment, impugnar un 
pressupost i se’ns va anunciar ahir. Ahir se’ns anuncia una impugnació del pressupost i 
avui un govern de concentració. Una impugnació del pressupost,  ara, hagués posat 
més pals a les rodes al bon funcionament municipal. Ja és molt difícil aprovar els 
pressupostos dins de l’exercici anterior, hem d’arribar a exhaurir terminis al màxim per 
poder-los quadrar, que en aquest moment la solució a aquest d’ajust. Aquest pla 
d’ajust, sí que s’hauria de consensuar. Com ha dit el regidor d’Iniciativa, el pla d’ajust 
ens pot deixar captiu el pressupost, però no ens el deixa més captiu en molt bona 
mesura, un 92 % tranquil�lament. Tot el que està contractat són obligacions que s’han 
de posar en el pressupost. I contractats és el personal, que està en el capítol 1 i les 
companyies de serveis que estan en capítol 2, per tant, tot el que està contractat fa 
que el pressupost estigui captiu. Que queda per fer polítiques? Un 8 % i d’aquest 8 % 
molts d’aquests imports estan compromesos per inviables que tampoc es poden tocar. 
La prova està en com hem estat arrossegant els pressupostos aquests darrers 4 anys 
amb el descens d’aquell 28 %  de llicències d’obres que suportaven el pressupost. Dins 
d’aquest escenari que hem vist abans, en l’altre quadre, a l’any 2022, d’un 7,2 , un 7,6. 
L’escenari dels volàtils ... un 7,2 de l’any 2022 i no estem del tot bé, encara hi ha un 
indicador que diu que hauríem d’estar per sota d’un 5, per tant, quins marges de 
maniobra tenim?. No tenim cap altre marge de maniobra que el que havíem estat 
fent en el mandat passat, que és aplicar aquell impost que és estable i que afecta  la 
riquesa del ciutadà, que és els impostos directes i concretament l’IBI, qui més té, més 
paga. Ho han sentit això? Qui més té, més paga. Per què es proposa la revisió 
cadastral? Perquè tal com està en aquest moment el municipi, és injust i no està 
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pagant qui més té. És l’única manera de poder suportar el municipi i això podria ser 
una decisió política, però no hem tingut temps d’analitzar-ho degudament. Aquest 
document no compromet a fer cap revisió cadastral a ningú. Simplement, compromet 
a garantir uns ingressos a l’Ajuntament i aquests ingressos, si recordem quan es va 
aprovar l’ordenança fiscal, que allà vam fer un esforç plegats i des del govern, ho vam 
agrair perquè va ser un pas endavant molt positiu. En aquell moment, es va demostrar 
que el tipus impositiu de l’IBI estava per sota de la mitja de la comarca, molt per sota 
de la mitja de la comarca  i, per tant, els ciutadans de la Roca contribueixen en 
impostos molt menys que els ciutadans de la resta de municipis de la comarca. De la 
majoria i sobretot dels grans. Si volem la mateixa qualitat de serveis, hem d’anar a 
aquests escenaris, però a part és molt més greu, les bases de càlcul són de l’any 94. La 
darrera revisió cadastral és de l’any 94, per tant, estem molt desfasats, tenim tipus 
baixos i bases antigues. En aquest moment, el mobiliari està estabilitzat a la baixa i en 
diferència de l’any 2007, podríem trobar uns valors dels immobles estables en el temps, 
que es mantindran, per tant, es tracta d’analitzar i això també s’ha de fer amb 
consens. Analitzar quin és l’escenari que podem suportar tots i decidir si s’ha de fer 
revisió o no s’ha de fer revisió. Ja es decidirà. Nosaltres estem oberts sempre al consens 
i al diàleg, sempre. Ho hem estat abans i ho estem ara, però no podem entendre de 
cap manera com se’ns proposa ara quan parlem d’un pla d’ajust que tots vostès i 
nosaltres l’hem hagut d’assumir en dos dies. Com se’ns proposa ara un govern de 
concentració? No és explicable. No té cap sentit i no té, en aquest moment, una base 
sòlida de punts d’encontre, per tant, evidentment, no tanquem la porta mai a res, no 
tanquem mai la porta a res. Sempre podem estar disposats a analitzar-ho quan en 
aquest moment la situació en el municipi és molt clara, molt transparent, la situació 
econòmica la tenim sota control, és la situació econòmica que estem vivint a nivell 
mundial i que ens afecta, com no podria ser d’una altra manera, d’un municipi que és 
insostenible per molts paràmetres i per molts conceptes i que els hem d’anar corregint i 
que a part de les decisions polítiques que s’han de prendre tindran també, moltes 
decisions tècniques. En el quadre anterior veiem com els tècnics de la diputació, els 
mateixos que ens van fer l’estudi de viabilitat econòmica, que en el fons és el que 
anàvem seguint han plantejat ara aquestes taules de càlcul i han plantejat uns 
invariants que són molt similars per tots els ajuntaments s’han basat en els mateixos 
indicadors i s’han comeses les mateixes errades. Unes més greus i d’altres més greus. La 
més greu aquí és haver tingut uns volàtils del 28%. Això qualsevol sentit comú ho diu, si 
tens un ingrés que no és estable en el temps, no pots posar contra aquell ingrés 
despeses que no són estables en el temps i això és el que ara estem corregint amb 
aquest pla d’ajust, per tant, del que estem parlant avui, no es dedueix que s’hagi 
d’anar a un govern de concentració, ni es dedueix que hi hagi un govern feble. És un 
govern en minoria, un govern en minoria que té 3 grups amb qui parlar. D’això se’n diu 
l’aritmètica parlamentària de la geometria variable. Parlem en tots, estem oberts a 
tots, escoltem totes les propostes i la prova és el pressupost on es van acceptar el 
màxim de propostes que es van poder acceptar per obtenir un vot negatiu. Obriré un 
torn de respostes a tothom. Si un cas comencem com sempre, Sr. Dani Martín. 
 
Sr. Martín.- Sí, pero muy brevemente porqué la verdad, después de lo que has dicho, 
creo que tampoco hay mucho que decir. Por la parte de alusión con respecto al tema 
que después de reuniones del presupuesto se consiguió un voto en contra. Al menos 
por la parte que toca a Iniciativa, yo creo que nosotros dejamos bastante claro des 
del principio que, difícilmente, podríamos asumir el presupuesto ni nos lo planteamos. 
Quiero decir, que por nuestra parte ni tactismo ni cuestiones perdidas. Es un 
presupuesto que nosotros no podíamos asumir en ese escenario. Sobre el tema de 
gobiernos de concentración, después de lo que ha dicho el Sr. Ros, ara que hemos 
impuesto el tema de los “ustés”, nada que decir, nuestra postura estaba clara des del 
principio, evidentemente, si el municipio en algún momento tiene una situación 
excepcional Iniciativa entrará a arrimar el hombro, evidentemente, el tema que el 
gobierno está en minoría, eso también es evidente y creo que en el último pleno, salio 
también una frase que es, la dijo Manel si no recuerdo mal, y más o menos es lo que el 
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Sr. Alcalde ha venido a decir que es el hecho que, aquí, un gobierno en minoría qué 
tiene que pactar i ya está, en los temas encontrará algunos o encontrará otros. Así de 
fácil. Yo sigo diciendo lo que hemos dicho. Hoy por lo menos el tono con el que 
estamos hablando todos, incluyendo el mío, yo creo que es un tono civilizado y en el 
cual nos podemos entender que yo sigo con lo mío, es el tema de un plan de ajuste, 
que yo no digo que sea ni bueno ni malo, evidentemente, cualquier traslación 
económica de cualquier magnitud monetaria a 10 años en lugar de a 5, te favorece 
por una razón simple, que si tu tienes una inflación subyacente del 2,5 por 10 años, la 
cantidad que tienes al inicio, se ve penalizada al final. Que un plan de saneamiento 
provocado por el remanente de tesoreria negativo, nos hubiera llegado a una 
situación peor? Evidentemente,  eso creo que ninguno de los que estamos aquí 
presentes, lo negamos. Lo que ocurre y es la parte en la que entra la opinión, insisto 
que este caso es la de Dani porqué Dani no ha podido reunir a Iniciativa, es el tema 
que yo no visualizo lo que Manel ve, ese fondo de maniobra, yo no lo visualizo, insisto si 
el Sr. Álvarez, en los próximos meses me puede convencer i explicar ese fondo de 
maniobra, yo vendré a este pleno y lo reconoceré que me he equivocado. Lo 
reconoceré tranquilamente, pero a día de hoy, a la diez i media pasadas de la noche 
previa a la huelga general, yo no lo veo. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil? Sr. Carles Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Primer 2 o cosetes. Igual que tots els companys, hem felicitat i agraït la 
feina feta pels Serveis tècnics Econòmics de l’Ajuntament, per tant, no he entès massa 
alguns dels comentaris que s’han fet després. El to ha estat jo crec que adequat fins a 
la intervenció del Sr. Alcalde, en què ha tornat amb els retrets de sempre. Miri, jo no 
entraré en aquest joc, Sr. Ros, és el seu estil, és la seva manera de fer, per vostè fa, 
escolti’m i ja som grandets i que cadascú que “apechugui” amb les seves 
conseqüències, però aquest intent habitual de desqualificar-nos tot el que fem i de 
tornar a treure les culpes de tot... bé, l’ha començat vostè avui en aquest ple. Vostè 
creu que és la manera de començar aquest ple? Vostè mateix, és el seu estil Sr. Ros. 
Ens coneixem des de fa molts anys i ja sé quin és el seu estil, per tant, no em sorprèn. 
Home, m’hagués agradat una mica més de visió de futur. Jo crec que vostè està 
defensant, ara aquí, la seva parcel�leta de poder. Molt bé, la té legítima i així, però 
això no és defensar els interessos del municipi, el que està vostè fent en aquests 
moments i miri, després de la seva intervenció el ple podria canviar absolutament de 
to, però per la meva part no ho aconseguirà. No penso entrar en donar-li les respostes 
perquè vostè busca aquest cos a cos, perquè com té el d’això final, ja espera el 
patapim patapam ... doncs miri avui no el tindrà, Sr. Ros. Nosaltres hem fet una 
proposta, valorada per tots els companys, sabent les dificultats que representa i sabent 
les desconfiances que tenim i sabent tot això, la fem i quan nosaltres la fem, no la fem 
ni per quedar bé ni per no quedar bé, nosaltres la fem per jugar en serio i nosaltres no 
fem propostes de govern de concentració dient i si no d’això aquest ja sap que li 
donaré el seu vot a ell. Nosaltres no ho fem així. Nosaltres ho fem amb totes les seves 
conseqüències i sabent que hi ha coses que no compartim, però que l’interès general 
del municipi està per davant i aquest és el nostre posicionament i sabem que hi ha 
coses que no compartim, però que  l’interès general del municipi està per davant i 
aquest és el nostre posicionament i sabem que en una proposta d’aquestes, nosaltres 
haurem d’acceptar coses en les quals no hi estem d’acord. Sabent tot això, sabent la 
desconfiança que tenim i les males relacions personals que tenim, per l’interès del 
municipi, fem això, fem aquesta proposta. A partir d’aquí, segueixi desqualificant-nos, 
és el seu estil, Sr. Ros, Segueixi, ja ha començat, ara té l’últim torn per burxar més en 
aquesta situació. Avui no tindrà resposta a aquesta actitud. Avui, ens trobem en 
aquesta situació. Vostè ha estat buscant culpables d’aquesta situació. Jo, en tota la 
intervenció que he fet i em sembla que ningú dels altres que ha participat en els 
debats no han anat a buscar culpables, si no a afrontar, a veure les dificultats que això 
ens preocupava i a mirar endavant. És vostè el que ha anat, ha posat el retrovisor i ha 
començat a senyalar culpabilitats. Evidentment, amb aquest estil és molt difícil i és 
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vostè el que ha canviat absolutament el to d’aquest ple com fa habitualment amb les 
seves intervencions que va a dir com sóc l’últim, segueixi amb aquesta actitud que li 
anirà molt bé. Segueixi, amb aquesta actitud a totes les eleccions que es presenti, que 
no n’ha guanyat ni una, tot i que és alcalde, doncs segueixi amb aquesta actitud i així 
ens anirà al municipi. 
 
Davant nostra, teníem la possibilitat d’aprovar això per unanimitat i teníem la 
possibilitat de comprometre’ns tots a tirar això endavant i superar aquests estadis de 
desconfiança i de males relacions que hi havia i que ahir el Sr. Álvarez deia a veure si 
arribava el moment d’això. Avui el teníem, vostè l’ha trencat amb aquesta mala 
relació i suposo amb aquesta última ens rematarà i a més, és l’habitual. Nosaltres 
seguim estant on estàvem. Defensarem els nostres posicionaments fins al final perquè 
és la nostra feina i per això ens vam presentar a les eleccions i a partir d’aquí, vist que 
per vostès és impossible, entre les diferències que tenim, trobar els punts de consens 
que ens permetin tirar el municipi endavant, doncs seguirem amb aquesta 
discrepància política i amb aquesta diferent manera de veure i seguirem, espero que 
no, però seguirem, perquè ja fa molts anys que ens coneixem,  amb les seves actituds 
habituals de buscar sempre la confrontació i el cos a cos, amb la qual cosa vostè es 
troba molt còmode.  
 
Sr Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Res, molt breument perquè crec que en la 
meva intervenció anterior, ja he dit el que havia de dir. La discrepància política és 
bona i saludable en democràcia, ajuda en diferents visions i escenaris de la societat, 
ajuda a diferents plantejaments que els que tenim la ment oberta, les podem analitzar, 
podem plantejar-nos si el que nosaltres creiem no està bé perquè hi ha algú que té 
una raó millor, per tant, ens permet avançar, ens permet fer una societat més rica en 
tots els aspectes, no necessàriament econòmics, sinó en tots els aspectes, socialment i 
en general, per tant, jo crec que la discrepància és bona. Una altra cosa són les 
formes i les actituds. Jo crec que la meva intervenció ha estat absolutament correcta, 
absolutament respectuosa, com totes les que faig. Quan vostè parla de què jo 
desqualifico, jo no em dedico a desqualificar-los, en tot cas, si hi ha alguna cosa que 
no ha funcionat, evidentment, ho dic i ho dic en un to correcte i educat i entenc que 
això de vegades encara molesta més que si es diu d’una forma barruera. Vostès fan 
una proposta en un lloc on, probablement, no toca fer-la i en un dia on no toca fer-la. 
La podrien haver fet ahir en la reunió que vam tenir per presentar tots aquests 
documents, per tant, sembla més una sortida de to, que després fa que vostè se senti 
malament si jo replico, com és la meva obligació replicar i repeteixo, ho faig d’una 
manera correcta i educada, no ho faig desqualificant com vostè ho ha volgut fer 
veure. Se’m fa molt difícil concebre un govern de concentració que és un model de 
govern que està pensat per situacions límit. Com ha dit el regidor d’hisenda, la situació 
econòmica del municipi no és una situació límit, és una situació difícil, és una situació 
que cal afrontar amb responsabilitat, amb rigor i que és el que s’està fent des de fa 4 
anys. Des de fa 4 anys s’està lluitant per estabilitzar aquest pressupost que suportava 
amb un 28 % amb llicències d’obres i que es basava en un model de creixement 
econòmic, on el totxo, la totxana era el que servia per fer funcionar a la societat i quan 
això ha caigut, ha caigut el model. Perquè probablement el model, era un model 
equivocat. Nosaltres ens vam passar 8 anys a l’oposició fent pedagogia i fent, fins i to, 
de pistonisos i aventurant que això que està passant ara passaria i, per desgràcia, ho 
vam encertar. El mateix que vam preveure és el que està passant en aquest moment i 
ara ens toca fer la feina dura, la feina bruta de netejar això, endreçar-ho, de tornar a 
posar això a la via, un tren que havia descarrilat. Tornar a reflotar el vaixell, un vaixell 
que havia naufragat i és una feina feixuga, una feina difícil, una feina que, fins i tot, em 
posa una amenaça sobre la taula com aquesta. Imagini’s com m’agarro, com 
m’aferro que diu vostè a la meva parcel�leta de poder. Imagini’s les ganes que tinc jo 
d’estar aquí i hi estic per responsabilitat perquè amb això el que hauríem de fer és 
marxar com en un gag que vaig veure en el Polònia, quan l’actual president del 
govern agafava la resta del naufragi que va trobar i l’actor que feia el gag sortia 
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corrents Moncloa avall, per tant, el més fàcil per molts és defugir responsabilitats. No és 
el cas. Aquest govern en majoria estable o en minoria, com és el cas, assumeix les 
seves responsabilitats, les afronta, planteja les solucions que s’hagin de plantejar.  
 
En aquest moment, tenim una situació molt greu que no és tant la situació econòmica 
de l’Ajuntament amb aquestes OPAS que de mica en mica s’anaven corregint, sinó 
que és la greu situació del pavelló. Aquesta situació ens obliga a afrontar-lo amb 
responsabilitat. Ens agradaria que hi hagués consens i que hi hagués hagut temps per 
negociar el consens, per aconseguir-lo i per pactar-lo. Per desgràcia, tenim 
l’experiència d’altres plenaris i sabem que això avui no serà així. Jo el que els 
demanaria és que, com a mínim, deixin avançar el govern, que és el vot responsable 
que fa Esquerra Republicana de Catalunya i que és un vot que es pot explicar molt 
fàcilment perquè Esquerra Republicana ha estat al govern amb nosaltres i coneix 
perfectament tot el que ha estat passant en aquests 4 anys quan l’economia va 
començar a caure i el model es va ensorrar. El model està ensorrat. No hem ensenyat 
quadres. No sé si els tens a mà, els de cultura, esports, benestar social... hi ha quadres 
que són esfereïdors, quan els serveis que estem donant són absolutament deficitaris, 
quan no tenen cap mena de recurs on agafar-se. Quan veiem aquests quadres, doncs 
realment, hem de trobar el recursos per poder donar aquests serveis si els volem donar. 
Em sembla que era a baix de tot, al final. Aquí tenim el d’esports. El d’esports té uns 
ingressos que no arriben a 30.000 €; 13 i escaig més 14 i escaig, i té unes despeses de 
860.000 €, per tant, estem donant un servei no obligatori amb un dèficit de 832.000 €. Si 
anem a cultura i són dades aproximades perquè s’ha treballat amb les premures, 
estem donant un servei de 647 amb un ingrés de 32.000, per tant, un dèficit de 614.000 
€ anual. Si seguim, benestar social, que ja tenim obligacions legals, ara hem vist 2 
serveis que són voluntaris, no tenim cap obligació de donar-los. Si anem a benestar 
social, tenim un dèficit d’aquest ordre de magnitud. Aquí sí que ja estem parlant de 
serveis en educació que no tenim competència i, per tant, són serveis voluntaris, tenim 
410.000 €, uns ingressos de 38.0000 i un dèficit de 371.000, amb les dades que tenim 
aquí. En assistència social 623.000 i un dèficit de 441.000 €, per tant, només analitzant 4 
serveis hem vist el dèficit que estem suportant.  
 
Com podem suportar aquest dèficit? Això no és d’ara, ni del darrer govern ni de 
l’anterior. Això és una situació estructural que es va arrossegant i es va corregint a 
pitjor, per tant, ara que toca? Corregir-ho i equilibrar-ho. Hem de poder donar el nivell 
dels serveis que ens havien dotat, hem d’aconseguir-ho i ho estem fent. No s’ha deixat 
de donar res, ho estem fent i algunes coses en pitjors condicions i aquí hem hagut de 
prioritzar. Avui m’han passat una dada que pot ser molt positiva si es compleix, si es fa 
l’estalvi que preteníem amb l’apagada selectiva de l’enllumenat públic que oscil�lava 
entre els 60 i els 80.000 €. La companyia que ens fa el manteniment ens ha fet una 
anàlisi i podria arribar als 127.000 €. Si aquesta dada es complís, seria una gran notícia 
perquè això topa amb què les companyies elèctriques faran una pujada de la llum, 
probablement el mes que ve, per tant, no serà aquest escenari i amb això hem d’estar 
en aquest moment, amb molta cintura i molt atents al que està passant, per tant, 
aquests documents són documents a 10 anys vista, però que difícilment sabem el que 
passarà a 10 anys vista. Hem d’estar molt oberts, ser  molt flexibles, estar analitzant a 
cada moment els paràmetres  i fer un control molt estricte com el que estem fent 
perquè si no caminàvem com es caminava cap a l’ensorrament de les administracions 
públiques, no de l’Ajuntament, sinó en general i en aquest moment, l’Ajuntament el 
tenim estabilitzat, sabem on estem i hem de corregir aquestes puntes que coneixem i 
ara tenim una gran oportunitat, no en tornarem a tenir cap altra. Hi ha ajuntaments 
que han rebutjat afegir-se a aquest pla d’ajust i probablement tenen situacions similars 
a la nostra de les OPAS, han vist opcions de corregir-les i han preferit no entrar en 
aquest pla d’ajust  i seguir altres camins. Nosaltres en aquest moment, les OPAS és un 
objectiu prioritari de corregir que ens permetrà fer taula rassa i treballar amb 
pressupostos estables any rere any que haurem d’anar fiscalitzant i vigilant molt bé que 
es compleixin i, a més a més, solucionem el tema del pavelló que en el cas d’una 
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sentència ferma definitiva contrària, ens posava en un problema molt superior de 
2.500.000 € que no tenim cap possibilitat d’afrontar, com no sigui amb aquest recurs 
que ara demanem, per tant, estem davant d’una tessitura que pràcticament no ens 
dóna marge de maniobra  i per això hem corregut a fer aquest pla d’ajust en un temps 
record, amb les dades que ens han donat, amb els models que ens han donat i que 
portem aquí a aprovació i el que voldríem era que avui s’hagués parlat del pla d’ajust 
en la mesura del que fos possible i de les capacitats per portar-lo endavant i a partir 
d’aquí, treballar estratègies perquè hi ha molts paràmetres per corregir i que tocar, 
entre ells aquests dèficits que he explicat que es poden solucionar i que, per tant, 
poden fer variar molts escenaris dels que planteja aquest pla d’ajust i que pot fer que 
els paràmetres difícils vagin variant a la millora, per tant, aquest és treball positiu que 
s’ha de fer tant des del govern com des de l’oposició, per tant, tenim ara aquests 
documents, tenim aquests models i a partir d’aquí es pot analitzar o incidir si s’ha de 
tocar una taxa, si s’ha de recercar una subvenció. És una feina que la poden fer, 
perfectament, des de l’oposició, que des del govern els hi agrairíem molt i la tindrem 
en compte, no com en altres èpoques quan no s’escoltava a ningú. Crec que el 
debat no dóna per més.  
 
Passem a votació  
 
Sí, es produeix un empat a 8 vots favorables, 8 vots negatius i una abstenció, per tant, 
utilitzaré el meu vot de qualitat en segona volta. 
 
Passem a votació  
 
En una segona votació, s’aprova el dictamen per 8 vots en contra, manifestats pels 
regidors dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA, 1 abstenció manifestada del 
regidor del grup municipal d’ERC i 8 vots a favor manifestats pels regidors dels grups 
municipals de CIU i del P.P i el vot de qualitat de l’alcalde , el qual, literalment, diu:  
 

““““ATÈS el que preveu el Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals (en 
endavant RDL 4/2012). 
 
ATÈS la remissió, en data 15 de març de 2012, per part de la Intervenció municipal, 
per via telemàtica i amb signatura electrònica, al Ministeri d’hisenda i 
administracions públiques, de relació certificada de totes les obligacions pendents 
de pagament que reuneixen els requisits determinats a l’article 2 del RDL 4/2012. 
 
ATÈS la necessitat de confeccionar un Pla d’ajust per eliminar la insolvència 
municipal en què es troba, fruit de l’aprovació de la Liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès corresponent a l’exercici de 2011 i l’expedient 
de reconeixement extrajudicial de crèdits, per despeses corresponents a l’any 2011 
que no han estat possible incorporar-les al pressupost municipal de l’any 2011. 
 
ATÈS que els escenaris que resulten al Pla d’ajust que es pretén aprovar, presenten 
uns escenaris on: 
 
- Els ingressos corrents són suficients per finançar les despeses corrents i 
l’amortització de les operacions d’endeutament. 
 
- Les previsions d’ingressos corrents són consistents amb l’evolució dels ingressos 
efectivament obtinguts. 
 
- Es recupera la solvència de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per estar en 
condicions de pagar les obligacions als 30 dies regulat al Reial decret legislatiu 
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3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic. 
 
- S’evita l’existència de més obligacions que no es puguin incorporar al pressupost 
corresponent (Despeses pendents d’aplicar -413-) per evitar la necessitat d’aprovar 
reconeixements extrajudicials de crèdits. 
 
ATÈS que el Ple de la Corporació municipal és l’òrgan competent per a l’aprovació 
del Pla d’ajust, d’acord amb l’article 7 del RDL 4/2012. 
 
VIST l’informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que disposa 
l’apartat 5 de la Disposició addicional tercera del Reial decret-llei 7/2012, de 9 de 
març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors. 
 
VIST l’informe favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al Ple de la 
Corporació municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès els següents acords: 
 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’ajust, que contempla els escenaris d’ingressos i de 
despeses, pels anys 2012 fins l’any 2022 i la incorporació d’una operació 
d’endeutament, tot això d’acord amb el que es preveu a l’article 7 del RDL 4/2012. 
 
SEGON.- Remetre còpia d’aquest Pla d’ajust al Ministeri d’hisenda i administracions 
públiques, abans del 31 de març de 2012.” 

 
 
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc que tracta del control de la gestió municipal. 
 
Sr. Estapé.-  Sr. Ros ... 
 
Sr. Alcalde.- Sí, hi havia alguna altra moció d’urgència si no recordo malament. Si a 
veure, hi ha 2 mocions d’urgència: una que presenta el grup municipal del partit dels 
socialistes de Catalunya en defensa de la segona línia de P3 de l’escola Pilar Mestres i 
hi ha una altra moció que presenten conjuntament els grups municipals d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya el Verds EUIA en suport de la 
vaga general del 29 de març. Si les acabem de repartir, són grups de 3. 
 
 
 
Mocions: 
 
Moció del Grup Municipal Del Partit dels Socialistes de Catalunya al Ple de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en defensa de la segona línia de P-3 a l’Escola Pilar 
Mestres. 

 
 

Sr. Alcalde.- Bé doncs comencem per la moció que presenta el grup municipal del 
partit dels socialistes de Catalunya. Qui la defensarà? 
 
Sra. Las Heras.- Sí, moltes gràcies. En principi, dir que el motiu pel qual presentem 
aquesta moció en caràcter d’urgència és perquè avui ens hem assabentat d’una 
reunió que ha tingut lloc en motiu de la supressió d’una línia de P-3 a la Roca.  
 
La moció diu el següent:  
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“Proposició del grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya al ple de 
l’Ajuntament d ela Roca del Vallès, en defensa de la segona línia de P3 a l’escola Pilar 
Mestres. 
 
Antecedents: 
 
Durant el curs 2011-2012 la Roca centre compta amb 4 línies de P3, 2 a l’escola Pilar 
Mestres i 2 a l’escola Mogent. La publicació d’oferta i grups autoritzats a la Roca 
centre pel proper curs 2012-2013 és de 2 línies de P3 a l’escola Mogent i 1 línia a 
l’escola Pilar Mestres. A la jornada de portes obertes de l’escola Pilar Mestres del dia 6 
de març s’informa als pares de l’oferta de grups. Davant d’aquest fet, el nostre grup, el 
grup municipal del PSC, demana a l’alcalde la convocatòria d’un consell escolar 
municipal extraordinari, just abans que s’iniciés el procés de preinscripció. La finalitat 
era debatre i buscar  una solució entre tots els membres de la comunitat educativa per 
evitar el tancament d’una línia de P3 a la Roca centre. En data 28 de març, aquest 
consell escolar no ha estat convocat. L’AMPA de l’escola Pilar Mestres ens fa arribar 
una carat sol�licitant el suport de tots els grups municipals. La supressió d’una línia de P3 
podria comportar en el futur el pas d’una escola de doble línia a una escola d’una 
sola línia, la qual cosa suposaria la  massificació de les aules, la reducció del servei i la 
pèrdua de qualitat d’educació. L’alcalde informa als pares que es reobrirà aquesta 
línia si el nombre de nens  preinscrits és de 81, és a dir 27 alumnes per aula. EN data 
d’avui, el Departament d’Ensenyament ha notificat a l’AMPA i a la direcció del centre 
Pilar Mestres que cal arribar a 29 nens per classe per reobrir la quarta línia. Per aquests 
motius, el ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès acorda: 
 

1. Donar suport a una escola pública i de qualitat, mantenint la ràtio de 25 
alumnes per aula d’acord amb l’oferta inicial del Departament. 
2. Demanar al Departament d’Ensenyament que reconsideri la seva oferta, ja que 
el nombre d’alumnes preinscrits actualment, sense haver finalitzat el procés de 
preinscripció supera l’oferta inicial de 75 places.  
3. Deixar sense oferta la supressió de la quarta línia i recuperar la quarta línia de P3 
a l’escola Pilar Mestres. 
4. Instar a l’alcalde que faci totes les actuacions necessàries per aconseguir que 
la quarta línia de P3 a la Roca centre sigui una realitat.” 

 
 
 Crec que és una moció molt clara. No sé si teniu alguna cosa a dir. 
 
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies. Sr. Dani Martín ? Sr. Albert Gil?  
 
Sr Gil.- Sí, nosaltres vam parlar amb membres de l’AMPA. També sabíem que l’AMPA 
tenia avui una reunió amb el Departament per parlar d’això. Malauradament, no he 
pogut parlar amb ells perquè m’he quedat sense bateria l telèfon i quan ara l’he 
carregat, m’ha sortit una trucada que he escoltat i que era d’un membre, per tant, no 
sé si heu tingut resposta o no... 
 
Sr. Alcalde.- No fem diàlegs...però és que així ens hi podem estar tota la nit. Seguim 
l’ordre normal i habitual.  
 
Sr. Gil.- Bé, doncs ja em contestaran. Nosaltres , evidentment, en qualssevol d’aquests 
casos vàrem parla amb vostès i ens van comentar el que havia dit el propi 
Departament. Evidentment, si hi ha nens suficients exigirem l’obertura d’aquest, és més, 
nosaltres creiem que en la situació actual, no ens podem permetre tampoc el 
tancament de ... a no ser que un P3 es pogués tancar perquè realment quedés buit. 
Tot i així, si l’altre en té 25, ens hauríem de platejar si no és motiu de mantenir-lo amb 
menys nanos perquè actualment estem patint retallades o tancaments de certes 
coses que, en principi, no havien de succeir, que en principi, sí que es diu que es 



 31 

tornaran a obrir, però que nosaltres sabem quan es tanca una línia, però no quan es 
tornarà a obrir. Poder en els antecedents, parlem que la supressió i això pogués dir 
passar d’una escola de 2 línies a 1, ja per sempre, tampoc podríem afirmar-ho, però sí 
que és cert que la Generalitat doncs té algunes situacions actuals bastant conflictives. 
 
Jo parlava amb el president del meu partit que alhora és alcalde i ell té un col�legi al 
costat de casa seva que la Generalitat vol tancar, no una línia, sinó que vol tancar el 
col�legi sencer i repartir els nenes en diferents escoles del municipi. Per tant, això és una 
pràctica que la Generalitat està fent a molts llocs i a molts llocs proposa el tancament, 
si s’escau d’una línia si no s’omple, permetent, evidentment que les altres classes ja 
existents s’incrementin en nombre d’alumnes, en principi, amb pocs alumnes i, per tant, 
amb aquestes coses sí que hem de dir que hem d’anar molt en compte. Hem de 
vigilar, hem de ser curosos i aquí, nosaltres donarem suport a aquesta moció pel tema 
del que està demanant en aquest cas el PSC, estem totalment d’acord. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sra. Marta Pujol?  
 
Sra. Pujol.- Bé, per començar 2 coses curioses: Des de la regidoria d’Ensenyament s’ha 
demanat a les escoles les dades de preinscripció i, curiosament, no se’ns han volgut 
facilitar i després nosaltres no sabíem que avui hi havia aquesta reunió amb el 
Departament perquè l’AMPA tampoc ens ha informat. No vull ser malpensada, la 
veritat, però em fa que ho sigui. 
 
A veure, jo crec que els 3 punts de donar suport a l’escola pública de qualitat amb la 
ràtio de 25 alumnes, podem estar-hi d’acord perquè tots defensem l’ensenyament de 
qualitat i tots sabem que aquest país només tirarà endavant amb la gent preparada i 
l’escola ha de ser de qualitat. Demanar al Departament d’Ensenyament que 
reconsideri la seva oferta, ja ho vam fer perquè la notícia que les places, l’oferta 
passava de ser de 4 P3 a 3 P3 va ser, aproximadament, la primera setmana de març i 
nosaltres, per un altre motiu, ja teníem concertada una visita als Serveis Territorials el 8 
de març amb el director dels Serveis Territorials, el Sr. Vicenç García Taurín, també hi 
havia els sotsdirector i el planificador i bé, vam canviar l’ordre del dia i el primer punt 
va ser aquesta rebaixada de l’oferta. Evidentment, ells van portar les seves dades, els 
nens, el tant per cent que hi havia cada any i amb els seus números, doncs no sortien 4 
línies. Nosaltres vam exigir que si realment la preinscripció superava ... ells no tenien una 
dada que per a nosaltres és molt important en una reunió posterior que vam tenir amb 
l’AMPA del Pilar Mestres, amb la direcció del Pilar Mestres i és que hi ha, precisament, a 
Mogent, em sembla que hi ha 5 alumnes que són del municipi, que ja estan 
escolaritzats i que aquest any tenen germans. Aquesta dada el Departament no la té, 
evidentment, aleshores amb aquests nanos, amb la quantitat de germans que hi ha 
per preinscriure a P3, que són molts, ens anàvem possiblement a unes 90 
preisncripcions. Amb aquestes dades, crec que el Departament hauria canviat 
d’opinió i hauria tancat 1 línia. Hem d’esperar que s’acabin les preinscripcions.  
 
A mi, em sap greu que vosaltres tingueu les preinscripcions i nosaltres no, francament i 
se’ls hi ha demanat, eh? A part d’això, nosaltres vam anar al Departament i vam 
comentar aquest tema i  davant de l’alcalde, davant meu i davant del Pere Ramos, el 
director dels Serveis Territorials es va comprometre que si era necessari, s’obriria una 
quarta línia, però que això no es podia garantir fins acabades les preinscripcions. 
 
I Instar a l’alcalde que faci totes les actuacions necessàries, jo crec que les actuacions 
ja les hem fet, per tant, potser aquest punt no faria falta que hi fos. Jo no sé alcalde si 
vols dir alguna cosa més, tu vas estar present amb mi a la reunió. Jo pel que fa a mi, 
considero que des de la regidoria d’Ensenyament i amb l’alcalde al davant estem fent 
tot el possible perquè, un cop sapiguem les preinscripcions reals, doncs aquesta quarta 
línia si és necessària, doncs hi sigui a l’escola Pilar Mestres. 
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies.  No sé si hi ha més intervencions, si no jo faré algun 
comentari. A veure, com molt bé ha dit la regidora d’Ensenyament, des de 
l’Ajuntament hem fet tot el possible perquè aquesta línia s’obri si és necessària. Els 
arguments del Departament de Serveis Territorials són molt contundents quan utilitzen 
només xifres. Hi ha 25 nens a la Torreta, 19 a Santa Agnès i 87 a la Roca i això és padró. 
Això són naixements que ara els tocaria fer P3. Els treballen amb una estadística 
històrica, en la qual l’escolarització acostuma a ser d’un 87% amb algun factor de 
correcció , total, això què vol dir que a la Torreta se’ns inscriurien 21-22 nens, a Santa 
Agnès 16-17, i a la Roca 75,69. Clar, davant d’aquestes dades, el Departament 
difícilment pot ofertar la quarta aula en una conjuntura econòmica com en l’actual. 
No obstant això, la quarta aula existeix i com que existeix, no és gens difícil obrir-la i 
aquí és on està el compromís del director dels Serveis Territorials. Jo mateix vaig fer una 
resolució d’alcaldia, en què demano, en termes similars en els que s’està demanant en 
aquesta moció, que es posin tots els condicionants perquè aquesta aula sigui una 
realitat si hi ha nens suficients.  
 
Hem fet reunions amb les direccions, hem fet reunions amb les AMPAS, per tant, aquest 
consell escolar no ha calgut convocar-lo perquè hi ha hagut un contacte directe molt 
més immediat i una puntual informació. És cert que a data d’avui, està encara oberta 
la inscripció. No tenim dades encara de com està. SI vostès les tenen és que tenen un 
accés més directe que el propi Ajuntament, cosa que no deixa de ser curiosa, però el 
cert és que les dades es tanquen divendres i fins que no es tanquin, no podem parlar 
de res en cert. Quan es tanquin, si el nombre de sol�licituds a la Roca és superior a les 
75 places ofertades, haurem de veure en quant és superior. Si és 76, difícilment ens 
obriran una quarta aula i amb això hem de ser realistes i molt conscients. Ara bé, jo 
aquesta xifra que vostè ha dit  de 81, que seria 2 nens més per aula, és a dir 27, jo l’he 
comentat com a possibilitat, és a dir, com no tinguem una saturació de 27 nens per 
aula, no aconseguirem obrir la quarta, hem de ser molt realistes. Si la ràtio se’n va d’un 
sol nen, tenim 3 aules a 26 no ens obriran la quarta aula per posar-hi 3 nens. D’això 
n’hem de ser molt conscients, per tant, aquí jo com no recordi el que deia el president 
Pujol, ell deia que s’havien de fer molts catalanets i jo dic que potser s’haurien de fer 
molts roquerols i moltes roqueroles perquè puguem garantir el parc de places escolars 
que tenim al municipi, en aquest moment, no oblidem, que hi ha una aula a la Torreta 
que tampoc s’obrirà i que no tenim cap possibilitat de demanar-la perquè està 
construïda, però no hi ha cap possibilitat de demanar-la perquè està construïda, però 
no hi ha nenes per omplir-la sota cap concepte. Llavors, clar hem de ser molt realistes, 
les 5 aules que s’oferten al municipi estan per sobre de la previsió d’escolarització. A 
partir d’aquí, anem a analitzar aquestes dades divendres, quan tinguem les definitives. 
Com ha dit la regidora, hi ha nens que no són del municipi, però que tenen germans i 
els germans tenen puntuació de prioritat a l’hora d’accedir a l’escolarització pública i 
quan tinguem les dades en tornem a parlar, en tot cas, tampoc veig cap inconvenient 
en donar suport a la moció, tot i que les accions que es demanen d’alguna manera ja 
estan fetes. 
 
Sra. Las Heras.- El Consell Escolar Municipal, jo crec que sí que hagués estat bo i que 
hagués estat important perquè en el Consell Escolar està representat tota la comunitat 
educativa, però també els grups polítics. Jo crec que hagués estat una bona 
diferència cap a les AMPES, no? I bé, jo crec que hagués estat una bona diferència 
cap a les AMPAS, no?  I bé, jo crec que 87 nenes censats de P3 a la Roca és una dada 
important per lluitar perquè aquesta plaça es mantingui perquè sortirien 22 ens per 
classe. Vull dir que no és un cosa exagerada perquè no es pugui mantenir l’aula. Són 
22 nenes, més els que diu la regidora d’educació, vull dir que són més nens. És que el 
que jo no entenc és per què es tanca una aula abans que acabi el procés de  
preinscripció. Al contrari, s’ha de tancar perquè  no hi ha nens, però no tancar-la 
abans si hi ha nens, però no tancar-la abans si sí que hi ha nens. És una política de 
retallades que fa el Departament, jo trobo que molt forta, ni a la Roca ni a cap lloc 
perquè estem parlant de 22 nens, no estem parlant de 15, són 22 i d’aquesta manera 



 33 

poden tocar, jo què sé, 29 nenes, és una barbaritat. Vull dir que a veure si 
s’aconsegueix perquè si no, evidentment, la qualitat de l’escola a la Roca pot baixar 
perquè 29 nenes en una classe de P3 és incomprensible i més quan no hi ha tots els 
serveis que hi hauria d’haver, com per exemple a l’escola Mogent no té TEI ...bé... 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Carmen de les Heras. Si vols contestar alguna cosa més? 
 
Sra. Pujol.- Bé, jo crec que potser una mica en el que diferim és en la manera de veure 
la situació. És cert que 29 nens en una aula de P3 és impossible. Tots hem tingut nens 
petits i tots tenen diferents nivells maduratius, hi ha nens que no tenen germans, que és 
el primer cop que van a l’escola, és molt complicat. Hi ha una estadística que, a més a 
més,  cada any es repeteix i és que s’escolaritza en el municipi el 87% del padró. Si 
s’escolaritza un 87 % del padró en el municipi, no estem parlant de 87 nenes, estem 
parlant de 76. Sí que és veritat que si després hi afegeixes els 5 nenes o 6 de germans 
que són de fora del municipi, ens anem a 81. Si tenim sort i aquest any, per motius 
conjunturals, en comptes del 87 s’escolaritza el 95%, tindrem la quarta aula, no ho 
dubtem, és que jo no ho he dubtat en cap moment que si passem de 27 o 28... si 
podem garantir 4 aules amb 21-22 alumnes, ho tindrem, però s’ha de garantir, si no, no 
hi seran, eh? Jo penso que hem de lluitar perquè quan tinguem les dades divendres... 
és que hem de tenir les dades. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Marta Pujol. Jo crec que el debat està clar i no li hauríem de 
donar més voltes. Tots volem que aquesta quarta aula segueixi funcionant, per tant, 
tots volem que hi hagi 100 nens a la Roca. En aquest moment n’hi ha 87. Per desgràcia, 
les estadístiques són amb tendències a la baixa, és a dir, que quan ho analitzem l’any 
que ve estarem en situació similar o pitjor i el que és important i jo, la recomanació que 
vaig donar a les AMPAS  en una de les reunions que vam tenir és que facin pedagogia 
d’escolarització d’escola pública perquè en el moment en què aquests 87 nens, 15 
vagin a escoles privades d’altres municipis, automàticament, no podrem defensar sota 
cap concepte la quarta aula perquè no tindrem nens. Aleshores, el que és important 
és tirar d’aquests germans que ens ajuden a pujar el nombre d’alumnes que tindrem a 
la Roca, més una ràtio d’escolarització més alta d’aquest 87 % o el 95 que deia la 
regidora, que seria un escenari fantàstic que dubto molt que es produeixi, però tant de 
bo tinguéssim aquesta escolarització a prop de casa i que fomenta la cohesió social. 
Això ens aniria molt bé que és el que ens ajudaria a garantir la quarta aula, per tant, 
seguirem treballant-ho, seguirem fent tot el possible i, en tot cas, el consell escolar 
municipal que ja s’ha convocat diverses vegades, es tornarà a convocar i parlarem 
d’aquest tema i dels que calgui.  
 
Hem de passar a votar primer la urgència de la moció i després la moció, per tant, 
votem primer la urgència. 
 
Sí, aprovada la urgència per unanimitat. 
 
Passem a votar la moció 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, la moció s’aprova per unanimitat dels assistents a la 
sessió, la qual, literalment, diu: 
 

“Proposició del Grup Municipal Del Partit dels Socialistes de Catalunya al Ple de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en defensa de la segona línia de P-3 a l’Escola 
Pilar Mestres. 

Antecedents: 
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- Durant el curs 2011/ 12 La Roca  Centre compta amb 4 línies de P-3, dues a 
l’escola Pilar Mestres i dues a l’escola Mogent. 

-       La publicació d’oferta de places i grups autoritzats a La Roca Centre pel curs 
2012/2013 és de dues línies de P-3 a l’escola Mogent i una línia a l’escola Pilar 
Mestres. 

-       A la jornada de portes obertes de l’escola Pilar Mestres  del dia 6 de març, 
s’informa als pares de l’oferta de grups. 

-       Davant aquest fet el grup Municipal del PSC demana a l’Alcalde la 
convocatòria d’un Consell Escolar Municipal Extraordinari, just abans de que 
s’iniciés el procés de preinscripció. amb la finalitat de debatre, i buscar una solució 
entre tota la comunitat educativa, per evitar el tancament d’una línia de P-3. 

-       Amb data 28 de març aquest Consell Escolar no ha estat convocat. 

-       L’Ampa de l’escola Pilar Mestres ens fa arribar una carta sol�licitant el suport 
de tots els grups Municipals. 

-       La supressió d’una línia de P-3 podria comportar en el futur el pas d’una escola 
de doble línia a una escola d’una sola línia la qual cosa suposaria la massificació 
de les aules, la reducció de serveis i la pèrdua de qualitat de l’educació. 

-       L’Alcalde informa als pares que es reobrirà aquesta línia si el nombre de nens 
preinscrits és de 81 és a dir 27 alumnes per aula. 

-       Amb data d’avui el Departament d’Ensenyament ha notificat a l’Ampa i a la 
Direcció del Centre que cal arribar a 29 nens per classe per reobrir la quarta línia. 

Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès ACORDA: 

1.- Donar suport a una escola pública i de qualitat , mantenint la ratio de 25 
alumnes per aula d’acord amb l’oferta inicial del Departament. 

2.- Demanar al Departament d’Ensenyament que reconsideri la seva oferta, ja que 
el nombre d’alumnes preinscrits actualment i sense haver finalitzat el procés de 
preinscripció supera l’oferta inicial de 75 places. Deixar sense efecte la supressió de 
la quarta línia. Recuperar la quarta línia de P-3 a l’escola Pilar Mestres. 

3.- Instar a l’Alcalde que faci totes les actuacions  necessàries  per  aconseguir la 
quarta línia de P-3 a La Roca Centre” 

 
 
Moció que presenten els grups municipals d’ERC i ICV-EUIA al ple municipal de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en suport de la vaga general del 29 de març. 
 
 
Sr. Alcalde.- Hi ha una segona moció presentada d’urgència pels grups Iniciativa per 
Catalunya- Verds i Esquerra republicana de Catalunya en suport de la vaga general 
del 29 de març. Qui intervé per explicar-la? Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- Bé, hem presentat una moció diferent a la que en principi havíem comentat en 
la comissió informativa del ple. El company d’Iniciativa ens va comentar que donarien 
suport si arribava a temps d’estar en el ple a la nostra moció, que li hagués agradat 
més una moció que havien acordat Iniciativa, Esquerra a Mollet i després també ens 
va proposar que si ell no hi era presentéssim una moció en el sentit de demanar que si 
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hi havia treballadors de la casa i que exercissin el seu dret a vaga, que aquests diners 
que es descomptarà a aquests treballadors de la casa que exerceixen el seu dret a 
vaga, aquests diners que es descomptarà a aquests treballadors, es destinessin a 
finalitats socials. Llavors vam estar d’acord en presentar-la i vam parlar amb ells  i els 
vam comentar que agafant la moció que s’havia presentat a Mollet, el sentit de la 
qual era molt similar de la que havíem presentat nosaltres. Entenen també la petició 
aquesta que la trobàvem molt coherent i que ens havíem presentat el tema de la 
carta diguem-ne dels 2 sindicats, Comissions Obreres i UGT de convocatòria de vaga 
general, doncs vàrem fer la unió d’aquestes 3 coses i el resultat és aquesta moció que 
presentem en el ple conjuntament. La introducció és bàsicament, l’escrit dels 2 
sindicats amb el qual expressen la situació actual i perquè anem a la vaga general de 
demà. La podem llegir, la podem comentar o si volen anem cap a l’explicació del 
motius o exposició. Bé, aquí parlem que :  
 
“ Atès que la recent publicada reforma laboral és un atemptat directe als drets de les 
persones treballadores i no ajudarà a crear ocupació, donat que només de 
regularitzar les relacions laborals i no incideix en el model  improductiu del nostre país. “ 
 
Nosaltres el que hem fet sobre aquests motius és trobar-nos amb la realitat del dia a 
dia i és que aquí s’ha proposat una reforma laboral per crear ocupació, per donar 
estabilitat laboral i el que ens estem trobant és que les empreses s’han esperat a 
proposar contractes laborals a la gent, que els contractes són més precaris, que els 
treballadors públics veuen mermats els seus drets, que estem perdent la classe mitjana 
d’aquest país, que amb aquesta reforma laboral que estem creant, suposadament les 
empreses que tenien pèrdues i després ja no cal no tenir pèrdues, si no és no arribar als 
objectius de valoració de guanys previstos durant uns trimestre consecutius que poden 
exercir el dret de fer fora a la gent en condicions molt precàries, doncs bé, ens toca 
defensar-ho a tots, però en aquest cas, nosaltres com a partits d’esquerra, doncs 
suposo que ens toca el fet de proposar secundar la vaga, fer-ne la màxima difusió 
possible, trobar consens entre tots els partits, donar suport a les centrals sindicals 
majoritàries que han convocat la jornada de vaga per demà, per d’aquí a 35 minuts 
escassos i, per això, el que proposem els 2 grups municipals d’Iniciativa per Catalunya 
els Verds i Esquerra proposem al ple municipal els següents acords:  
 
“ Donar suport a la convocatòria de la vaga general pel proper dijous 29 de març de 
2012, com l’exercici d’un dret democràtic ciutadà i pacífic.  
 
Fer una crida a tota la ciutadania de la Roca a secundar la jornada de vaga per tal 
d’aturar aquesta reforma laboral i les seves retallades.  
 
Fer tot el possible per garantir el dret de vaga a tots els ciutadans i ciutadanes de la 
Roca. 
 
Comunicar aquest acord a les centrals convocants, Comissions Obreres i UGT, el 
govern de la Generalitat i de l’estat, a l’Associació catalana de municipis de 
Catalunya. 
 
Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès acordarà amb el comitè d’empresa la 
destinació del 100%  dels ingressos extraordinaris derivats del descompte aplicat a les 
nòmines dels treballadors i treballadores municipals que secundin la vaga el 29 de 
març de 2012 i les retribucions i indemnitzacions corresponents als càrrecs polítics i 
finalitats i causes socials en forma d’increment de les polítiques socials del municipi i 
ens... extraordinàries entitats del sector que actuen en la nostra ciutat, hagués estat 
poble i en percentatge que la mesa acordi. 
 
L’Ajuntament de la Roca estudiarà amb el comitè d’empresa aquest acord que es 
pugui aplicar, d’ara en endavant, en qualsevol convocatòria de vaga en la qual hi 
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participin els treballadors de la plantilla municipal. Bé, aquest és un dels motius que 
nosaltres en els seu moment demanéssim el canvi de ple perquè fos en una altra 
ocasió, pel fet que els treballadors municipals puguin exercir el seu dret a vaga si així 
ho creuen convenient i també perquè nosaltres i en aquest cas jo, com a representant, 
d’una part del poble que crec que ara mateix està patint i està afectada i com a 
representant de tothom que es valora i, personalment, amb la meva situació, jo creia 
que no era de rebut assistir a cap ple en aquestes dates. 
 
Sento que aquesta jornada ens hagi “trasbordat” als er un dia així com avui en el ple 
en un dia diferent i en un horari diferent, però crec que també això demostra la 
voluntat que hem tingut tots. Agraeixo a tothom que hi hagi hagut aquesta voluntat 
de fer-ho i res, demanem el suport de la moció que presentem i que es pugui fer això. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. No sé si afegir algun comentari per part del PSC? 
 
Sr. Fernández.- Des del PSC donarem suport a aquesta moció i el nostre grup 
parlamentari a Madrid s’ha mostrat també contrari i està lluitant per canviar aquesta 
legislació, cosa que serà difícil per la majoria absoluta de què disposa el P.P i pel suport 
que li dóna Convergència i també, especialment, en els punt cinquè i sisè que fan 
referència  a aspectes que tenen a veure amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.-  Gràcies, Sr. Carles Fernández. Des del nostre grup municipal es donarà 
llibertat de vot, cada regidor contarà  el que cregui més oportú en consciència. 
Només fer 2 comentaris genèrics, és molt lògic en un escenari com en el que es 
planteja amb una reforma laboral tan contundent, és molt lògic convocar una vaga 
general, si no es convoca dins d’aquest escenari no es convocarà mai. Ara bé, aquest 
diguéssim és l’aspecte positiu, l’aspecte negatiu és que en una situació de com està el 
país i davant d’una reforma laboral al 2010 fracassada i amb un govern que ha 
començat a treballar i que tot just porta els 100 dies ara i que, per tant, no sé si el país 
en aquest moment, el que més necessita és una vaga general, però bé això és una 
opinió personal meva i no de grup. Aquí donarem llibertat de vot, el que és lògic és 
que aquí sí que estem davant de situacions molt excepcionals que 5 milions i escaig 
d’aturats en l’Estat Espanyol són, realment, insostenibles i que s’han de crear els 
mecanismes d’activar  l’economia, de creació de riquesa, de generar recursos i que 
aquests recursos són els que portin llocs de treball. Dura massa temps aquesta situació 
e crisi; dura més de quatre anys i estem en un darrer ajust que esperem que sigui la 
darrera cuada que dóna la crisi i que a partir d’aquí comencem a entrar en escenaris 
de millora perquè si no també hi ha un moment en què totes les mesures de correcció 
de dèficit públic, començaran a posar-se en qüestió, com ja s’han començat a posar i 
començar a plantejar-se que no s’ha fet l’esforç correcte per corregir aquesta situació 
de crisi tan perllongada, per tant, qualsevol mesura que es pugui aplicar ara, ha de ser 
molt pragmàtica, ha de ser molt clara, ha de ser molt tendent a generar aquest 
aquests llocs de treball. No sé quin seguiment tindrà aquesta vaga demà, però en tot 
cas, estarem atents a les dades, estarem atents a veure què passa i si, realment, hi ha 
un seguiment important, serà un toc d’alerta al govern central, al nou govern central 
que té una majoria absoluta recent i si el seguiment és escàs, això vol dir que hi ha una 
confiança de la ciutadania que en les mesures d’aquest govern a expenses que es 
demostrin eficaces o no i això ho veurem en els propers mesos. No sé si algú vol afegir 
alguna cosa, Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.-Jo entenc que es poden veure amb molt bons ulls les reformes laborals del P.P, 
el que em preocupa és que vostès les vegin amb tan bons ulls o com a mínim amb 
aquest comentari que ha fet. Bé, de moment, no s’ha demostrat cap benefici per 
aquesta part, el que sí que és veritat és que si ens hem d’esperar a que es presenti 
certes coses i si està dins del 100 dies no es poden criticar doncs llavors serà una 
temptació fer les barbaritats i animalades més grans els primers 89 i així tindrem marge 
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sempre de maniobra, no? Amb la suposada màniga ample. Bé, és un problema que 
ens afecta a tots i si tenim en compte que en aquest país, hi ha d’haver uns 7.500.000 i 
tenim gairebé uns 900.000 catalans i catalanes a l’atur i la cosa pinta pitjor, vol dir que 
cadascú a la nostra família en tenim algun. A part de tot si no sortim al carrer i demà 
no és un èxit aquesta vaga, dons serà un problema per a tots i també pel propi país i 
també hi ha una cosa que és, jo ho he dit sempre i no me’n amago. Jo políticament 
estic d’això, però no m’he considerat, no he estat mai sindicalista ni... el que passa és 
que ara, aquests temps m’han fet veure cada vegada veure’ls amb més bons ulls i l’ha 
feina que han fet també i més quan he vist el descrèdit que s’ha generat per part dels 
governs actuals d’aquest país de cara, precisament, a aquesta vaga, per tant, jo 
espero que la ciutadania es mobilitzi i, realment, demà aquesta jornada sigui un èxit 
perquè és l’única manera que ens queda per intentar aturar aquesta barbaritat que 
considero jo que és aquesta reforma laboral.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, doncs. Perdó Dani. Sí, Dani Martín. 
 
Sr. Martín.- Yo había dicho que no iba a decir nada, pero bueno, yo no lo veo con 
buenos ojos, evidentemente, pero a mi me hace mucha gracia que un partido que 
hace una reforma laboral que dice que es buena i que va a generar empleo, que a 
los 3 días salga el Sr. De Guindos i nos diga que este año habrá 650.000 parados más. 
Hoy noticia de la fundación Ideas del PSOE dice que, probablemente, estaremos 
hablando de 830.000 parados más. Si vamos a hacer una reforma laboral para tener 
más parados, pues, bienvenida sea, muy bienvenida sea.  
 
El otro día, estando en una conferencia, hablando de la huelga, intentando explicar-
nos las 10 razones que teníamos para no hacer huelga, hubo un tertuliano que la final 
me dijo, no has sabido explicar lo mejor que tiene esta huelga y es que nos retrotrae al 
siglo XVIII y aparece la nueva figura del empresario para llamarlo amo, no empresario.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Jo només clarificar que en cap moment he dit 
que veiés amb bons ulls aquesta reforma laboral que ni la conec a fons ni l’he 
estudiada a fons i que tampoc dic que en 100 dies es pugui fer qualsevol cosa, 
precisament, si davant d’una situació com aquesta de poca informació que tinc que 
he pogut veure en premsa no reacciona el món sindical, doncs realment no ho farà 
mai, per tant, és molt lògic que demà es plantegi vaga general des d’aquest punt de 
vista. Això també ho he dit. El que sí que em preocupa és que hi ha un fet i amb 
aquest sí que jo ho compartiria i és que perquè el mercat laboral funcioni, s’ha de 
flexibilitzar. Això no vol dir l’acomiadament lliure ni l’abaratiment de l’acomiadament, 
s’han de garantir uns drets, és una opinió personal, eh?... ja dic que des del grup 
donàvem llibertat de vot, però s’ha de flexibilitzar i perquè el país torni a generar 
ocupació, s’ha de donar confiança als empresaris, que siguin empresaris i que no 
siguin amos, perquè si aquests empresaris no tenen confiança ni tenen condicions de 
treball adequades, és més fàcil no fer d’empresaris i, per tant, no complir amb les 
obligacions de generar ocupació, de generar recursos, de generar riquesa. Llavors, 
mentre no es donin aquestes condicions, el sistema es continuarà ensorrant, per tant, 
que cal? Calen reformes estructurals de molt calat, cal abandonar la cultura del 
subsidi, cal abandonar tota una sèrie de prestacions que costen diners a la resta de 
ciutadans i que al final, fan que el sistema col�lapsi  per molts motius, per tant, fons que 
no es donin aquests condicionants, difícilment, tornarem a tenir estructures de 
producció i de creació d’ocupació i en això, jo no sé si aquesta reforma laboral va en 
aquesta línia, que ja dic que no la conec a fons i que en tot cas, qualsevol reforma 
que es plantegi necessita un temps d’aplicació, un temps d’ajust, a priori, suposo que 
els que se l’han estudiat a fons han vist perills i per això convoquen la vaga. Han vist 
perills i dificultats que això pugui realment ser una mesura adequada. Això ho veurem 
en els propers mesos, com hem dit abans i en tot cas, també el que he dit és que ni 
entro en considerar si està ben convocada o no la vaga, però sí que el país està en 
una situació en què no sé si es pot permetre una vaga. Això és el que he dit. També és 
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cert que les indústries no estan a un màxim de producció i poder per un dia no ve 
d’aquí a algun empresari se li farà un favor perquè necessitaria aquest dia d’ajust. Vull 
dir que és probable, però bé són comentaris que he fet. 
 
Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- Doncs si l’he entès malament i l’he mal interpretat. Doncs si abans estava 
preocupat, em tranquil�litza molt que no la vegi amb bons ulls. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- La Sra. Marta Pujol vol afegir alguna cosa. 
 
Sra. Pujol.- Bé, jo només vull dir que ... positiu, malgrat que demà treballaré i no faré 
vaga, però perquè jo tinc una feina que considero que hi ha gent que no els puc 
deixar penjats, per tant, jo aniré a treballar i no faré ni mínims, ni no mínims, treballaré la 
jornada normal i corrent.  
 
Sr. Alcalde.- molt bé, si no hi ha cap més intervenció, haurem de votar primer la 
urgència de la moció.  
 
Passem a votació de la urgència. 
 
Sí, aprovada la urgència per unanimitat.  
 
Passem a aprovar la moció 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la moció per 10 vots a favor, manifestats pels 
regidors del PSC, d’ERC, d’ICV-EUIA i de la regidora Marta Pujol, 6 abstencions del grup 
municipal de CIU i 1 vot negatiu del regidor P.P , la qual, literalment, diu:  
 

“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes 
en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té 
aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció 
d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les 
polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc 
Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant greument els 
elements fonamentals del nostre model d’estat del benestar. L’aplicació de 
retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat públiques, així com la reducció 
radical de la despesa social que dóna cobertura, principalment, a la població més 
humil i a aquells que han perdut la seva feina, està ampliant l’escletxa social, 
amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país. 
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió 
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha 
aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a 
l’Estat Espanyol. 
 
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions 
laborals en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació 
de la contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una 
reforma laboral que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies 
d’indemnització. És una reforma que permet a les empreses impulsar expedients de 
regulació d’ocupació sense l’aprovació de l’administració pública, com era fins 
ara. La reforma, bonifica els empresaris per la contractació de treballadors sense 
cap mena de seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del 
seva prestació d’atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran 
difícilment contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la 
negociació col�lectiva, col�locant el conveni d’empresa com a principal 
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referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació de 
màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes. 
 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que 
s’han pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les 
relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, 
que fins al moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la 
constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la demanda 
interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la 
qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant 
l’accés al crèdit de les empreses i les famílies. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
ATÈS que la recent publicada Reforma Laboral és un atemptat directe als drets de 
les persones treballadores i no ajudarà a crear ocupació, donat que només 
desregularitza les relacions laborals i no incideix en el model econòmic i productiu 
del nostre país. 
 
ATÈS que a partir d’ara tots els acomiadaments seran procedents per norma, que 
es podran fer EROs sense que l’administració els aprovi, que l’empresa podrà 
canviar els sous, els horaris i altres condicions a voluntat i que agafar la baixa per 
malaltia serà motiu d’acomiadament. 
 
ATÈS que a partir d’ara s’incorpora un nou tipus de contracte amb període de 
proves d’un any, que representa, a la pràctica, imposar l’esclavitud per als 
treballadors i treballadores. 
 
ATÈS que estem davant d’una reforma inútil i injusta, que el propi govern reconeix 
que provocarà, aquest any, 650.000 aturats més. 
 
ATÈS que aquesta reforma s’inscriu en una política de retallades als serveis públics i 
als drets de les classes mitjanes i baixes que està provocant que el pes de la crisi 
econòmica recaigui en exclusiva sobre les espatlles de qui menys te: retallades en 
salut, educació, dependència, serveis socials, salaris, etc., mentre els causants de 
la crisi reben milers de milions d’euros en ajudes públiques. 
 
ATÈS que les polítiques d’ajustament pressupostari dels Governs català i espanyol 
no són més que retallades a l’Estat del Benestar. Aquestes politiques d’austeritat 
imposades per la UE i els mercats no ens ajuden a sortir de la crisi, ens al contrari, 
provoquen cada cop més pobresa, més atur, menys consum i més recessió 
econòmica. 
 
ATÈS que Catalunya necessita urgentment un sistema de finançament que posi fi 
l’espoli fiscal, que representa més d’un 8% del PIB i que permeti a Catalunya 
afrontar la crisi amb polítiques públiques de revitalització econòmica, aprofundint 
la justícia social i l’estat del benestar. 
 
ATÈS que hi ha alternatives per sortir de la crisi sense retallar drets i serveis: amb una 
fiscalitat progressiva i lluitant contra el frau, amb una reforma financera que 
garanteixi que el crèdit arriba a famílies i empreses, amb plans per a la reactivació 
de l’economia i el consum. 
 
ATÈS que atenent aquesta realitat i davant la negativa dels Governs a negociar 
cap dels extrems anteriors, les centrals sindicals CCOO i UGT han convocat una 
jornada de vaga a tot l’Estat, el proper dijous 29 de març. 
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Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA i ERC proposen al Ple Municipal 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1r.- Donar suport a la convocatòria de Vaga General per al proper dijous 29 de 
març de 2012 com l’exercici d’un dret democràtic, ciutadà i pacífic. 
 
2n.- Fer una crida a tota la ciutadania de La Roca del Vallès a secundar la jornada 
de vaga per tal d’aturar la reforma laboral i les retallades. 
 
3r.- Fer tot el possible per garantir el dret de vaga de tots els ciutadans i ciutadanes 
de La Roca del Vallès. 
 
4t.- Comunicar aquests acords a les centrals sindicals convocants, CCOO i UGT, als 
Governs de la Generalitat i de l’Estat, a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
5è.- L'Ajuntament de la Roca del Vallès acordarà amb el comitè d’empresa la 
destinació del 100% dels ingressos extraordinaris derivats del descompte aplicat en 
les nòmines dels treballadors i treballadores municipals que secundin la Vaga 
General del 29 de març de 2012 i les retribucions i indemnitzacions corresponents 
als càrrecs polítics, a finalitats i causes socials, en forma d’increment a les polítiques 
socials municipals i en subvencions extraordinàries a Entitats del tercer sector que 
actuen a la nostra ciutat, en els percentatges que la mesa acordi. 
 
6è.- L'Ajuntament de la Roca del Vallès estudiarà, conjuntament amb el Comitè 
d'Empresa, que aquest acord es pugui aplicar, d'ara endavant, en qualsevol 
convocatòria de vaga de la que hi participin treballadors o treballadores de la 
plantilla municipal.” 

 
 
C) Control Gestió municipal 
 
Sr. Alcalde.- Continuem amb l’ordre del dia i passem a l’apartat C de control de la 
gestió municipal.  
 
 
C.1 Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’any 2011. 
 
Sr. Alcalde.- El primer punt tracta de donar compte de la liquidació del pressupost de 
l’any 2011. Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Miraré de ser breu, atès que és un tema que ja s’ha 
comentat en aquest ple i que ja s’havia donat compte verbalment en les diferents 
reunions. Aquí tenim el resum del que veurem. Ho faré en plan ràpid, si algú vol 
puntualitzar algun tema, entrarem en més detalls després. Aquesta seria la taula del 
pressupost inicial de l’any 2011 amb el pressupost ordinari en aquesta banda de dalt i 
amb l’extraordinari d’inversions a la part de sota. A la part Esquerra tenim els ingressos i 
a la part de darrera de la dreta tenim les despeses. El pressupost ordinari de l’any 
passat era de 10.270.000 l’inicial i el d’inversions de 2.923.000. Una vegada es van fer les 
incorporacions durant tot l’any, el pressupost final va ser de 10.517.000 amb ingressos 
per l’ordinari i de 11.050.000 € per inversions. Aquí tenim els ingressos per capítols de 
com s’han comportat els drets i en realitat, sobre aquests drets quina recaptació 
líquida hem tingut, veiem que altres reconeguts del capítol 1 de IBI, vehicles i plus 
vàlua, en principi, són superiors a les previsions definitives. La realitat és que la previsió 
líquida sobre aquests drets són d’un 89,05 %. Les llicències d’obra del capítol 2 
d’impostos indirectes, sobre la previsió definitiva de 500.000 €, el dret reconegut són de 
456.000 € que correspondria al 91,28 % i d’aquests reconeguts s’han recaptat, 
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realment, el 69,67 %. Aquí tindríem un apartat d’inversions. Aquí tindríem les 
contribucions especials d’aquells projectes com era la urbanització de Sant Carles i 
demés que són importants que no s’han portat a terme i que, per tant, els drets i la 
recaptació baixen bastant. El tema de transferències corrents que serien les 
aportacions que tenim de diferents administracions, l’Estat, la Generalitat i etc. El dret 
reconegut era de 2.192.000. Això respon al 30 % aproximadament de les previsions 
definitives i sobre aquests drets reconeguts hem recaptat el 96,60 %. Tenim ingressos 
patrimonials. Aquí tenim aquelles partides que any rere any havíem posat en 
pressupost de lloguer d’alguns espais municipals i que, en realitat, aquest any ja no 
s’han incorporat en pressupost perquè veiem que, en principi, no tenen massa futur i 
que si surt alguna oportunitat s’incorporaria fent modificacions en el pressupost. 
Incorporacions en quant a inversions i incorporacions que teníem d’anys anteriors. En 
quant a despeses, veiem que les obligacions reconegudes del capítol 1 de personal 
serien el 99,62 % i d’aquestes obligacions s’han fet pagaments del 98,09 %. 
 
En despeses corrents, el capítol 2, tenim una previsió final de 5.000.000 d’euros en 
números rodons i unes obligacions reconegudes de 4.738.000 € i uns pagaments líquids 
de 3.900.000 aproximadament 4.000.000 d’euros. Els interessos han baixat respecte de 
la provisió inicial de 191.000 € hem passat a pagaments líquids de 172.000 euros només. 
Les subvencions que donem a entitats i bàsicament a entitats del municipi, doncs 
teníem una provisió de 620.000 € aproximadament i d’aquests 620.000 €, s’han arribat a 
pagar el 81, 44 %. 
 
Les inversions, aquí tenim una diferència important perquè no s’han portat a terme 
aquells projectes d’urbanització de sectors com Sant Carles, dels 11.000.000 previstos, 
només tenim obligacions de 3.028.000 i amb pagaments de 2.753.000. Això seria un 
import sense importància que del capítol 8 que fem per bestretes i temes de personal. 
Això es fa cada any. Els préstecs, sobre un crèdit total de 1.281.000 €, tenim una 
obligació de 1.279.000 que és un 99,9 %. Aquest préstec es va fer pràcticament en la 
seva totalitat. Sobre aquests números que he explicat d’una manera molt ràpida, uns 
comentaris: tenim menys ingressos que despeses en el global del pressupost, comptant 
ordinari i extraordinari, les inversions. Això ens dóna un resultat pressupostari negatiu 
ajustat 1.116.000 €, aquest és el resultat pressupostari de l’any passat. Tenim també un 
dèficit de tresoreria. Hem pagat més del que hem cobrat. Això en total és de 3.097.000 
€. Aquesta és la diferència i per aquest concepte i per a aquest motiu, hem tingut 
tensions de tresoreria, sobretot, en l’últim trimestre de l’any anterior. Aquí tindríem la 
taula del resultat pressupostari de l’exercici, amb el corrent no hem anat malament, és 
un resultat positiu, però en quant entrem en inversions i incorporem préstecs i la resta 
de capítols i després de fer els ajustos corresponents, es veu el resultat pressupostari 
negatiu de 1.116.000 € .  
 
L’altra dada o la dada important i que aquest any també és negativa, és el romanent 
de tresoreria. Aquí tenim una comparativa que seria de l’exercici del 2011que seria la 
liquidació que estem donant compte respecte de la liquidació de la del 2010. Veiem 
que en el 2010 vam tenir un resultat positiu de 32.000 €, que era un resultat ja molt 
ajustat i aquesta any 2011 el resultat és negatiu de 280.000 €. Intentant trobar 
explicacions, aquí començaríem a donar el perquè d’aquest situació dolenta, 
negativa i que ens comportarà que durant aquest any haguem de fer un esforç extra i 
que si no aconseguim arreglar aquest problema, el pressupost de l’any que ve 
haguem d’incorporar aquest romanent i tinguem, haguem de fer un esforç addicional 
en el pressupost. Tenim com a explicació, un increment molt important, de 300.000 € 
amb els saldos de dubtós cobrament. La gent, en aquest any, ha tingut un 
comportament més moros de cara a l’Ajuntament. L’Ajuntament ha tingut, en general, 
els ciutadans, les empreses, tothom, aquells que havien de pagar a l’Ajuntament per 
impostos, taxes o pel motiu que fos, doncs al final, hem tingut un increment de 
morositat important. Tenim un moment econòmic important. Això ja no cal que ho 
expliquem, ja ho hem dit per activa i per passiva. Això ha donat problemes de capital. 
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Els diners no s’han comportat com estava previst i després també hem de dir que hem 
tingut endarreriments en els cobraments, de fet, no hem cobrat algunes de les 
subvencions i alguns del imports que havien de venir per part d’altres administracions, 
bàsicament de la Generalitat, que això ho hem quantificat en aproximadament, en 
aquests 840.000 € que tenim aquí. Aquí expliquem els criteris de la Sindicatura de 
Comptes perquè hem vist que, bàsicament, el problema que hem tingut respecte de 
l’any anterior ha estat aquest problema de morositat. Expliquem els criteris que ens 
dóna la sindicatura i que nosaltres estem aplicant i que aquí estan explicats, no? El 
deute del 2010. Allò que al 2010 es comptabilitza en un 5 %, al segon any, que seria al 
2011, passa a ser d’un 15 %. Allò que al 2009 és d’un 15%, al següent és d’un 40. Aquí 
tindríem el salt que fa d’any en any amb aquesta provisió d’insolvència, de morositat, 
no?. Aquí veiem que a l’any 2007 es va fer una provisió d’un 80 %. La provisió del que 
era un 80 % en el 2010, s’ha convertit en un 100 % al 2011. Aquí tenim una borsa 
important de calés que ara veurem els imports. I les multes, que també és un criteri de 
la sindicatura de comptes, el primer any es proveeix una morositat d’un 90 %. És a dir, 
comptes que no has cobrat el 90 % d’allò que no has cobrat i el segon any ja proveïm  
el 100 %. Quina conclusió té el punt anterior en quant a percentatges amb la realitat 
de l’any 2010 i de l’any 2011. Aquesta és la provisió per insolvència que vam fer a l’any 
2010 1.430.000 € sobre 2.923.000 € que no havia cobrat l’Ajuntament, que tenia 
l’Ajuntament pendent de cobrar i aquest any tenim un increment de 340.000 o 350.000 
€ respecte de l’any anterior, eh?. de 1.430.000 passem a 1.794.000. Per què? Perquè 
l’import d’allò que no hem cobrat puja també de 2.923.000 € a 3.298.000 €. Aquí tenim 
una borsa important de calés i un factor molt important amb el resultat negatiu de 
l’exercici. Això que surt aquí també sortia en el pla d’ajustament que hem aprovat i 
hem posat que d’una a l’altre, hauria de baixar un 1 %. És a dir, aquest és un dels 
objectius que hem marcat i que hem posat en aquest pla d’ajustament. Com veiem el 
futur? Doncs després d’aquest pla d’ajuts que hem aprovat avui, millor que al principi 
d’aquest ple. Tenim increments pactats, aprovats lineals en capítols del pressupost en 
quant a ingressos. Hem concertat o concertarem l’operació d’endeutament aquest 
any 2011. Això ens ha de solucionar el tema de les OPAS i el tema del pavelló. Creiem 
que amb el pla d’ajustament que hem aprovat, tindrem ingressos suficients corrents 
per finançar les despeses corrents, això és un dels objectius que ens hem marcat i això 
ho hem de tenir molt clar i això ha de comportar i també sortir en aquest pla 
d’ajustament modificacions amb impostos som l’IBI, taxes i preus públics. Quin és 
l’objectiu que ens marquem per solucionar aquest problema conjuntural d’aquest any, 
però dels problemes que podríem tenir en un futur? Crear un sistema correcte de 
finançar els serveis, creiem que amb el pla d’ajustament ho aconseguirem. Aplicar les 
reformes estructurals en el pressupost per arribar a aconseguir l’equilibri econòmic. Això 
ja s’està fent, estem pactant baixes importants amb contractes que tenim que ens 
donen els serveis. Què més hem de fer i que ja estem fent?  
 
Mantenir la rigorositat en el control de les despeses corrents. Hi ha un control molt 
estricte de totes les despeses. Les propostes passen per diferents aprovacions des de 
regidors, de diferents tècnics. No és una aprovació directa, no és una despesa 
correcta, creiem que el circuit, tot i que és millorable, doncs és molt millor del que 
teníem en anys anteriors. Hem d’intentar arribar en aquests serveis que puguem, no en 
tots, però sí en els que arribin via taxes, doncs arribin a finançar part d’aquests serveis, 
una ràtio correcta seria en alguns arribar a un 25 o 30% de la despesa i el que hem de 
fer és parlant amb proveïdors i amb empreses que ens donin serveis per intentar 
aconseguir millores en el servei i rebaixes en les imports i això d’una manera bastant 
ràpida és la liquidació del 2011.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez . Algun comentari, Sr. Dani Martín ? Sr. 
Albert Gil? César? Sr. Carles Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Serà curtet, no com el que ha dit el Sr. Álvarez que al final s’ha estès. 
Aquesta és la seva gestió. Aquests resultats són els de la seva gestió, 280.000 € de 
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romanent negatiu i 1.500.000 € de resultat pressupostari negatiu. Quant abans els 
plantejava tot allò, doncs aquesta és la confiança que vostès donen per tirar 
endavant. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Manel Álvarez? 
 
Sr. Álvarez.- Sí, aquesta és la nostra gestió i no ens n’amaguem i com és la nostra 
gestió, avui hem portat a aprovació propostes per intentar solucionar aquest problema 
i, per desgràcia, no hem comptat amb la vostra col�laboració una vegada més. Les 
bones paraules de vegades també s’han de concretar amb fets i una vegada més no 
s’han concretat amb fets. Aquesta és la realitat. De totes maneres, com que ha 
canviat el to, deixi’m dir-li una cosa que no volia dir-li. Em sorprèn que un grup que no, 
precisament, hagi estat, en el passat, una excel�lència en la gestió econòmica de 
l’Ajuntament ara... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, mantingui l’ordre i les maneres en el ple i no interrompi les 
intervencions que estan en ús de la paraula. 
 
Sr. Fernández, li agrairia... bé, les coses són com són... li agrairia que permeti la 
intervenció del regidor d’hisenda. Sr. Álvarez, continuï. 
 
Sr. Álvarez.- no aconseguiran que surti avui d’aquest to. Crec que, a més a més, seré 
tan contundent com per sortir d’aquest to. Deia que venint de qui ve, venint d’un grup 
que en el passat ha fet el que ha fet, venint d’un grup que, precisament, no ha tingut 
una excel�lència en la gestió econòmica de l’Ajuntament i ara diré perquè, doncs no 
tindré en compte el seu comentari i li posaré només 3 o 4 exemples, n’hi ha molt més 
he?. Miri nosaltres quan vam entrar en aquest ajuntament, si ara estem endeutats en 
7.900.000 €, d’aquests 7.900.000 en tenim, tenim 3.250.000 de factures que vostès 
havien contractat i que no tenien els diners. Això és molt bona gestió i això no m’ho 
podrà negar i això en una època ... vagi bé, vagi bé Sr. Estapé. 
 
Sr. Alcalde.- Un moment si us plau. S’absenten del ple el Sr. Dani Martín, el Sr. Carles 
Fernández, Sr. Miquel Estapé, el Sra. Cati Palma, la Sra. Carmen de las Heras, el Sr. Julio 
Caña, el Sr. Manel Cortés i el Sr. Garcia Lorenzana també, per tant, són les 12 de la nit i 
comença la jornada de vaga i entenc que aquest és el motiu d’absentar-se del ple. 
Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- Sí, jo només ... hi ha un torn de precs i preguntes perquè és ordinari i no sé si 
algú em farà algun prec o alguna pregunta a mi. Si és així , em quedaré, si no també 
em sentaria, és simplement això.  
 
Sr. Alcalde.- En tot cas, si en el torn de precs i preguntes del públic, hi ha alguna 
pregunta per a vostè li farem arribar i així podrà exercir el seu dret a vaga lliurement. El 
Sr. Albert Gil també s’absenta del ple. Sr. Manel Álvarez estava en ús de la paraula. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde ja havia acabat. 
 
 
 
Arribades les 0 h., els regidors del PSC, ERC i ICV marxen del Ple pel començament de 
la jornada de vaga.   
 
 
C.2 Dació de compte membres de la comissió de participació ciutadana 
 
Sr. Alcalde.- Passem al segon punt de l’apartat de control de la gestió municipal que 
és donar compte dels membres que formen part de la Comissió de participació 
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ciutadana. La comissió informativa especial de participació ciutadana té com a 
membres titulars: 
 
“ 
� President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

� Vocals: 

o Manel Álvarez Herrera, representant titular del grup 
municipal de CiU 

 
o Marta Pujol i Armengol, representant suplent del 

grup municipal de CiU 
    
o Miquel Estapé i Valls, representant titular del Grup 

Municipal PSC-PM 
 
o Carles Fernández i Pérez, representant suplent del 

grup municipal PSC-PM 
 
o César Alcalá Giménez, representant del grup 

municipal P.P 
 

o Albert Gil i Gutiérrez, representant del grup 
municipal ERC-AM 

 
o Daniel Martín Oller, representant del grup 

municipal ICV-EUIA-E” 
 
 
C.3 Dació de compte membres de la comissió de Territori i sostenibilitat 
 
Sr. Alcalde.- El punt tercer és donar compte membres de la comissió de Territori i 
sostenibilitat. Són els mateixos membres, però ho torno a tallar perquè consti en acta 
que és:  
 
“ 
� President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

� Vocals: 

o Manel Álvarez Herrera, representant titular del grup 
municipal de CiU 

 
o Marta Pujol i Armengol, representant suplent del 

grup municipal de CiU 
    
o Miquel Estapé i Valls, representant titular del Grup 

Municipal PSC-PM 
 
o Carles Fernández i Pérez, representant suplent del 

grup municipal PSC-PM 
 
o César Alcalá Giménez, representant del grup 

municipal P.P 
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o Albert Gil i Gutiérrez, representant del grup 
municipal ERC-AM 

 
o Daniel Martín Oller, representant del grup 

municipal ICV-EUIA-E” 
 
 
 
C.4 Dació de compte de l’informe d’intervenció de la relació certificada enviada, per 
via telemàtica i amb signatura electrònica, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda 
i administracions públiques a l’empara del que estableix l’art. 3.2 del  Reial decret -llei 
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament 
als proveïdors de les entitats locals. 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat C.4 que és donar compte de l’informe d’intervenció 
de la relació certificada enviada, per via telemàtica i amb signatura electrònica, a 
l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i administracions públiques a l’empara del 
que estableix l’art. 3.2 del  Reial decret -llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Té la paraula el Sr. Manel Álvarez, regidor d’hisenda. 
 
Sr. Álvarez.- Ho hem comentat abans, és la relació que es enviar el dia 15 de març al 
Ministeri, en què sortia la primera relació que no ha de ser necessàriament la definitiva 
de les factures que portem a aquest pla d’ajustament. Segur que no seran les 
definitives perquè durant aquest període del 15 de març fins al dia d’avui n’hem 
liquidat algunes. 
 
C.4 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal 
 
Sr. Alcalde.- l’apartat C-4 donar compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de 
personal. Hi ha 2 resolucions. Una és la contractació de la Sra. Mª Àngels Delgado 
Alberich com a notificadora dins de l’àrea de Serveis Centrals, segons l’article 292 de 
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya en règim de personal 
laboral interí fins a la convocatòria de la plaça i la segona és el nomenament de la Sra 
Mª Dolors Melero Guirao  per la plaça de Grup A1, classificació CD 30, subescala 
administració General classe funcionaris de carrera, número de vacants 1, 
denominació tècnic superior llicenciat en dret.  
 
C.5 Resolucions d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat C5 de resolucions d’alcaldia, entenc que al no estar 
present l’oposició, no hi haurà cap sol�licitud. 
 
 
C.6 Informes d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- D’informes d’alcaldia no n’hi ha cap  
 
C.7  Mocions de Control 
 
Sr. Alcalde.- Mocions de control tampoc n’hi ha cap. 
 
C.8 Precs i preguntes 
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Sr. Alcalde.- I de precs i preguntes, entenem que tampoc n’hi ha cap. Per tant, 
aixequem la sessió i donem pas a l’apartat 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 0 hores i 5 minuts del dia següent al dia indicat en 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.  
 
El president       La secretària 
 
 
 
 
 
Rafael Ros Penedo      Dolors Melero Guirao 
 
 


