ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 26 DE MAIG DE
2016, NÚM. 3/2016

ASSISTENTS:

Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
Sra. Esther Laso i Esteban del grup municipal d’ERC
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
A la Roca del Vallès, essent les 20.04 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i
Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que
sotasigna secretari, César Romero i García, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la
Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia
indicat a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 31 de març
de 2016.
Sr. Alcalde.- Bé, donem inici a la sessió ordinària del ple, quan són les..., perdó, del dia
26, quan són les 20.04 hores.
Passarem al primer punt de l’ordre del dia, que és aprovació de l’esborrany de l’acta
de la sessió plenària ordinària del dia 31 de març. Abans disculpar que no vam incloure
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l’acta en enviar la informació, el que sí que havíem posat era avisant que en aquesta
informació no venia l’acta, eh? Després sí que l’han rebut ja feta.
Doncs, passaríem a l’aprovació. Bé, no sé si algun té algun... Doncs, passaríem a
l’aprovació de l’esborrany de l’acta.
Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1 Acord sobre la sol·licitud de compatibilitat presentada per la treballadora d’aquest
Ajuntament, la Sra. Dolors Melero Guirao.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 26 de maig de 2016, amb el contingut següent:
“Vista la petició de compatibilitat, de la qual va tenir coneixement la Secretaria
d’aquesta corporació el dia 22 d’abril de 2016 (mitjançant un escrit amb data 2
de desembre de 2015 i NRE 7931), realitzada per la Sra. Dolors Melero Guirao,
funcionària de carrera de la plantilla d’aquest Ajuntament per a poder realitzar
una activitat de caràcter públic consistent en exercir com a professora
associada a temps parcial a la Universitat de Barcelona.
Atès que l’article 1-2 c) Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, disposa que aquesta
norma és d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals.
Atès que l’article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, disposa que hom pot
autoritzar al personal inclòs en l’àmbit d’aquesta Llei l’exercici d’activitats
públiques en els termes establert per l’article 16 i següents.
Atès que l’article 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, disposa que: “ 1. Els
reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni
l'horari de l'interessat, i resten automàticament sense efecte en cas de canvi
de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de
treball. 2. Així mateix, l'autorització de compatibilitat està condicionada a
l'estricte compliment de la jornada i l'horari en els llocs de caràcter públic.”
Atès que de la informació que disposa l’Ajuntament la jornada i horari
d’aquesta col·laboració coincideix amb la jornada i l’horari de presència
obligatòria del personal de la corporació establert a l’article 20 del Pacte de
Condicions de Treball del Personal Funcionari al Servei de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès i a l’Acord d’Horari del Personal d’Oficines de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès.

2

Vist l’informe emès per la Secretària General de la Corporació en data 12 de
maig de 2016.
Atès que l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, preveu que en
l’àmbit de les corporacions locals, la competència per fer les declaracions de
comptabilitat correspon al Ple de l’Ajuntament.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- No autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Dolors Melero
Guirao, funcionària de carrera de la plantilla d’aquest Ajuntament per a poder
realitzar una activitat de caràcter públic consistent en exercir com a professora
associada a temps parcial a la Universitat de Barcelona.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la interessada, a Recursos Humans i als
representants dels treballadors.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passem al punt B2 de l’ordre del dia, són dictàmens, propostes o mocions
resolutòries. Passem al punt B1. És un punt d’acord sobre la sol·licitud de compatibilitat
de la treballadora d’aquest ajuntament, la senyora Dolors Melero Guirao.
Bé, aquí vostès han rebut una informació. La treballadora senyora Dolors Melero ens va
demanar una compatibilitat per exercir com a professora, i en aquest cas tenim un
informe negatiu per part del secretari de l’ajuntament per concedir aquesta
compatibilitat. És un dels motius pels quals es pot donar la compatibilitat, el fet de ser
formadora, professora de temes de facultat, però no dintre de l’horari de treball, i
aquest coincidia, les classes que ella havia de donar coincidien dintre d’aquest horari, i
per tant, doncs, l’informe ens ve a dir que no es pot donar la compatibilitat.
No sé si algú vol fer una pregunta o alguna cosa?
Doncs, llavors passaríem a votació del primer punt, la compatibilitat.
No, no, a veure, votem..., no, no, és al revés. Votem no donar-li. O sigui, votem no
donar-li. Votem que sí el que diu l’informe.
Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents.

Àrea de Serveis Personals
B-2 Aprovació de l’adhesió al II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2015-2018 del
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 26 de maig de 2016, amb el contingut següent:
“Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha elaborat el II Pla Comarcal
d’Igualtat de Gènere, amb vigència des del 2015 fins el 2018, on expressa el
compromís amb les polítiques d’igualtat d’oportunitats com, a base de cohesió
social.
Atès que el document recull una part diagnòstica i un conjunt d’objectius i
mesures, orientades a avançar cap a la igualtat d’oportunitats, així com un
seguit d’actuacions concretes i ajudar a treballar transversalment les polítiques
de gènere en els diferents programes, serveis i actuacions que presten.
Atès que el Consell Comarcal també ha elaborat l’esmentat Pla per aportar
una eina a tots aquells municipis que vulguin impulsat polítiques de gènere i
preveu que els Ajuntaments s’adhereixin al seu pla.
Atès que les línies estratègiques del II Pla son:
1.- Compromís amb la igualtat i transversalitat de gènere
2.- Abordatge i acció contra la violència masclista
3.- Drets i qualitat de vida
4.- Reformulació dels treballs i dels temps
5.- Participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits.
Atès que per adherir-se al Pla el Consell Comarcal demana el compromís
d’assistència d’un(a tècnic/a a les reunions comarcals als grups de treball.
Atès que cal tenir en compte que l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha anat
desenvolupament, des de fa anys, actuacions i projectes per tal de fomentar
les polítiques d’igualtat, totes elles en consonància amb les línies estratègiques
del Pla Comarcal.
Vist l’informe de l’Educadora Social de data 6 de maig de 2016.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2015-2018,
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que s’annexa a aquest acord.
SEGON.- Aprovar nomenar com a responsable municipal a les reunions de
l’esmentat Pla a la treballadora social de l’equip de Serveis Socials de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, Ivana Aceña Sanchez, .
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.”

4

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B2 és l’aprovació de l’adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat de
Gènere del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Té la paraula la regidora Esther Laso.
Sra. Laso.- Gràcies, alcalde. Bé, fins ara La Roca del Vallès havia estat adherida al
Primer Pla del Consell Comarcal d’Igualtat. Aquest pla ha canviat. En base al primer
pla s’ha fet una valoració, i sobre els resultats s’ha elaborat, per part de diferents
tècnics, un segon Pla d’Igualtat, que és el que avui portem aquí per adherir-nos-hi.
En aquest pla venim treballant des de fa uns anys, en dos grups: un grup d’actuació,
que sobretot està dirigit a treballs sobre nens; i un segon grup, que és el de prevenció,
prevenció sobretot en l’àmbit de la violència de gènere.
El pla que ara presentem és un pla que aborda la igualtat en cinc eixos. El primer eix és
un compromís amb la igualtat i transversalitat de gènere. En aquest punt s’intenta que
la visió de gènere estigui present en els diferents punts, els diferents àmbits en què la
ciutadania es mou, i també l’Administració.
El segon punt és l’abordatge i acció contra la violència masclista. Aquest és un punt en
el qual La Roca del Vallès els propers anys farà força incidència. Tenim la intenció
d’elaborar un protocol i tenir una valoració de la situació de les dones que estan patint
aquesta violència de cara a l’actuació de l’Administració.
El tercer punt serien els drets i igualtat de vida, i qualitat de vida, una revisió de si
realment les dones estan en igualtat no només en el paper, sinó també en el dia a dia.
La reformulació dels treballs i dels temps. Al final, una gran part de la dificultat de la
dona en el dia a dia és la conciliació de determinats àmbits que sempre han recaigut
sobre les seves esquenes, que han sigut la cura de la família i la conciliació en feines
no retribuïdes, però que li dificulten la inserció i el desenvolupament en l’àmbit laboral.
I el cinquè eix seria la participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els
àmbits. Una de les coses que és curiosa és que en àmbits on la major part dels
treballadors, la major part dels tècnics són dones, trobes que després, a les meses de
decisió i directives, la major part són homes. A psicologia, per exemple, que és una
cosa on no hi ha prou. Noranta per cent de dones, i després, als consells, tens un 75 per
cent d’homes. Això com ha passat? Bé, aquest punt és el que s’encarregaria de mirar
què passa en aquest tema.
Tot i així, aquest pla no serà l’últim, perquè sí tenim interès de fer el nostre pla, el pla de
La Roca, però mentrestant, creiem que és un marc que ens és adient i que ens pot
ajudar a tirar endavant aquestes polítiques, amb les quals estem força d’acord. I tenir
la voluntat que aquest tema sigui una prioritat per als serveis socials.
Si algú té preguntes...
Sr. Alcalde.- Alguna pregunta? No? Sí.
Sra. Palma .- Un comentari. Felicitar la iniciativa de l’equip de govern, de la regidora, i
felicitar-nos tots perquè es fa palesa poc a poc la voluntat de treballar en temes
d’igualtat de gènere. Veiem que és un tema que ha quedat, des del nostre partit
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també, relegat per altres coses potser més importants en el seu moment, i que és hora
d’entomar. Llavors, felicitats per la iniciativa que s’està duent a terme des d’aquí,
s’està intentant tirar endavant una bona feina, i en aquest sentit ens teniu al costat.
Sra. Laso.- Valorar molt sempre el vostre suport en aquest tema i la vostra implicació.
Sr. Alcalde.- Bé, gràcies. Si no hi ha cap comentari més, passaríem a votació.
Passem a votació.
Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents.
Mocions
B-3 Moció d’Aigua és vida perquè els ajuntaments instin a la Generalitat de Catalunya
a recuperar la gestió de l’empresa d’abastament en alta “ Aigües Ter-Llobregat”
Es posa en consideració del ple la moció aprovada per la comissió informativa general
de 26 de maig de 2016, amb el contingut següent:
“Moció de la Plataforma Aigua és Vida perquè els Ajuntaments instin a la
Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de l'empresa d'Abastament
d'aigua en Alta “Aigües TerLlobregat” que presenta el Grup Municipal SOM
Gramenet La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat
civil, sindicals, veïnals, ecologistes, de cooperació i solidàries va presentar en el
Ple municipal de 2 de maig de 2012 d’aquest ajuntament la proposta per
debatre i aprovar la moció que instava a la Generalitat de Catalunya a que
recuperi la gestió de l'empresa d'Abastament d'aigua en Alta “Aigües TerLlobregat” (ATL d'ara endavant) amb el següent text:
ATL era una empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat,
creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, sent responsable
de l'abastament d'aigua de més de 100 municipis de les comarques de l'Alt
Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la
Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATL és una peça clau per tal de
garantir un servei públic d’aigua i de qualitat que garanteixi l'abastament a 4,9
milions de catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi
desenvolupen. De la seva gestió depèn el bon estat ecològic de les masses
d'aigua que alhora són font d'abastament. Concretament els rius Llobregat i
Ter, i tots els aqüífers d'ambdues conques, a més a més de la del Besòs i la
Tordera.
Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la
constitució d’un model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la
governabilitat del país i la universalització del servei, establint un clar caràcter
públic des què l’Estat va proclamar la “Ley de Aguas de 1879” fins al vigent
“texto refundido de 2002”.
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D'altra banda, atenent que l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre
d’altres, les competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de
l'administració hidràulica, inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte,
l'article 34 del Decret Llei 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa
d'Abastament Aigües Ter–Llobregat: “La producció i el subministrament d'aigua
potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament
Ter–Llobregat, la qual és un servei públic d'interès de la Generalitat i, per tant,
de la seva competència, que comprèn, en tot cas, la regulació dels recursos
hídrics i l'adopció de determinacions per a la millor explotació en quantitat i
qualitat, la planificació, la redacció dels projectes, l'execució de les obres, la
gestió i l'explotació de les instal∙lacions.”
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en
l’abastament d’aigua als seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a
la legislació específica del Règim Local s’estableix l’obligació ineludible de les
municipalitats de garantir als seus respectius veïnatges l'abastament d'aigua
potable i el sanejament, independentment del nombre d’habitants.
Tanmateix, el nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i
millorament de la regulació normativa aprovada pel Parlament de Catalunya,
el 22 de desembre de 2011, l'anomenada Llei Omnibús va facilitar el
desmantellament de les institucions públiques d’aigua cabdals per a aquest
país. Atès que a les seves disposicions addicionals, per exemple, va determinar
la possibilitat de prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la xarxa
TerLlobregat, i va atorgar al Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació i
l’adjudicació dels contractes administratius de gestió i prestació de serveis
públics en matèria d’aigües de Catalunya, aprovats al Decret Legislatiu 3/2003
del 4 de novembre, i, a més, considera de manera indirecta com a ingressos de
la Generalitat de Catalunya els drets de naturalesa econòmica aconseguits per
l’explotació i la gestió de les instal∙lacions que integren la xarxa TerLlobregat.
També va determinar que es dissolgués l'Ens d’Abastament d’Aigua TerLlobregat. El seu patrimoni incorporantse el seu patrimoni a la Generalitat i es va
subrogar en la posició jurídica de l'Ens d'Abastament d'Aigua, pel que fa als
béns, els drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular.
Durant el procés de privatització d'ATL, 35 municipis varen aprovar la moció
proposada per Aigua és Vida que acordava fer marxa enrere amb tot el
procés administratiu endegat per a la privatització d'ATL. Les diverses versions
de la moció alertaven sobre el següent:
1. L’accés a l’aigua potable i al sanejament com a dret humà. Atès que la
privatització de la gestió introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, com són
les mercantils, de negoci i de beneficis que l’allunyen, i fins hi tot s’oposen a la
preservació d’aquest dret bàsic.
2. El cost de l’aigua en alta amb un substancial augment. Es va calcular que a
partir del sobrecost estimat amb una oscil∙lació entre els 30 i 50 M€ anuals
implicaria que la tarifa pogués multiplicarse per 3, (un 300%). De fet, només dos
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anys després d'endegar el procés de privatització la tarifa havia augmentat ja
més d'un 100%
3. El patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres entitats
locals. ATL disposa d’un complet parc d’instal∙lacions modernes i
d’infraestructures ben conservades que suposen un actiu aproximat de 950
milions d’euros que han estat pagades amb l’aportació econòmica de la
ciutadania a través dels seus impostos, la tarifa, l’aportació directa dels
ajuntament connectats, el cànon, i amb aportacions del Fons de Cohesió
europeu
4. Afecta a les finances municipals negativament. Els municipis han fet
aportacions per a la connexió amb el sistema TerLlobregat i, per tant, són
copropietaris de les infraestructures. Cosa que innacceptablement s'obvia
pretenent augmentar el cost de l’aigua des del 150% fins al 300%.
5. La governança de l’aigua,doncs el paper de regulació que puguin exercir els
municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o
extremadament complex.
La moció també considerava que:
1.No hi havia cap justificació tècnica. ATL pública subministrava anualment un
volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser
considerada la segona millor empresa pública del món per la Global Water
Awards.
2.No hi havia cap justificació econòmica. ATL és una empresa perfectament
viable i solvent amb petites correccions al sistema tarifari. El dèficit d’explotació
que va assolir en alguns exercicis, i que es va utilitzar per tramitar la privatització
de la seva gestió, es va originar en bona part per la manca d’actualització de
les tarifes en Alta.
3.No hi havia cap justificació social. L’externalització d’ATL no estava al
programa electoral de cap força política que donés suport al Govern de la
Generalitat, ni tan sols del Parlament de Catalunya o de l’administració local.
4.No hi havia cap justificació ambiental. La Directiva Europea Marc de l'Aigua
exigeix als estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. La privatització
d'ATL ha suposat un major risc del seu compliment ja que ha suposat un
increment de l'incompliment del bon estat ecològic de les masses de l'aigua
del Llobregat i en especial del Ter.
Tot i així, la gestió d'Aigües Ter–Llobregat es va privatitzar. La seva gestió
s’atorgà a la multinacional ACCIONA mitjançant un procés administratiu. Una
gestió per part d'ACCIONA que han comportat a data de 6 de març de 2016
dues sentències del TSJC que l'anul∙len, una en ferm del TSJ que referma les
mesures cautelars d'anul∙lar l’adjudicació de la gestió a ACCIONA i un informe
demolidor de l’Oficina Antifrau de Catalunya que conclou demanant a la
Generalitat de Catalunya l'anul∙lació d'aquest adjudicació.
Per tot això,
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Atès que la pràctica ha demostrat que la privatització d'ATL ha suposat un
augment de preus, efectes negatius sobre el bon estat ecològic de les masses
de l'aigua i incertesa laboral dels treballadors d'ATLL.
Atès que l'Assemblea de l'Organització de les Nacions Unides el 2010 va
declarar l'accés universal a l'Aigua i el sanejament un Dret Humà fonamental
per a la Vida.
Atès que la primera Iniciativa Ciutadana Europea que va aconseguir el
requeriment de més d'un milió de signatures (1.884.790) va tractar sobre la
petició de legislar “El Dret Humà a l'Aigua i el Sanejament com a Dret Humà” i
considerar-lo un bé públic i no comercial.
Atès que la plataforma ciutadana sociambiental Aigua és Vida, avalada per
aquests fets i suports internacionals, aposta per una gestió pública transparent i
amb apoderament ciutadà.
Atès que aquest consistori considera que la gestió no mercantil de l’aigua
afavoreix els interessos dels seus convilatans, en el sentit que garanteix la
mateixa qualitat a menor preu que l’aigua gestionada de manera privada, i
per tant, és una decisió d’interès públic ciutadà.
Atès que a dia d’avui continua sense estar justificat de manera tècnica,
econòmica, social i ambiental la gestió privada d’ ATL
Atès que el procés administratiu ha estat anul∙lat pel TSJC mitjançant una
interlocutòria i dues sentències i una sentència en ferm del TSJC que avalava
l'execució de mesures cautelars i, per tant anul∙lació de la concessió, i finalment
un informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya que insta a la Generalitat de
Catalunya a anul∙lar la concessió d'ATLL a ACCIONA,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. Instar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a determinar
els sistemes d'abastament i sanejament d'aigua en Alta com a béns comuns i
com a un servei que atén un Dret Humà essencial per a la vida, per tant com a
estructures d'estat no objecte d'afany de lucre i, per tant, no privatitzables.
2. Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat a
que retiri els seus recursos al TSJ contra les sentències del TSJC d'anul∙lar la
concessió de gestió a Acciona sobre ATL.
3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori i
Sostenibilitat a la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del
sistema ATL i que torni a crear una empresa pública per a la seva gestió o que
resti integrada dins l’Agència Catalana de l’Aigua.
4. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori
instin a aquesta nova empresa pública a la creació d'un reglament que
contempli els espais necessaris de participació ciutadana que facilitin els
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mecanismes imprescindibles de transparència, control municipal i també de
control ciutadà.
5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori
a que emprin tots els recursos legals que estiguin al seu abast per a penalitzar
totes les irregularitats detectades per l'Oficina Antifrau de Catalunya.
6. Instar el govern de la Generalitat a fer públic el calendari de la recuperació
de la gestió pública d’ ATL.
7. Comunicar per escrit aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat,
a ATL Concessionària de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma Aigua és
Vida
8. Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal. ”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Entrarem al punt de mocions de l’ordre del dia. El punt B3 és una moció...,
la de l’aigua, sí? Doncs, bàsicament el punt B3 és la moció que ens insta a què els
ajuntaments demanem que la gestió d’Aigües Ter-Llobregat torni a ser pública. En
aquest sentit, bé, en el debat que ja vam tenir a la comissió informativa, vam estar
d’acord en què és una d’aquestes necessitats, que s’ha d’estudiar perquè aquí, en
aquesta moció, el que venim..., bé, el que es ve a demanar és la retitularitat d’aquest
servei, d’acord?
En aquest cas, s’insta el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat a
determinar sistemes d’abastament i sanejament d’aigua, com a béns comuns, i que
sigui un servei que sigui essencial per a la vida, i que, per tant, aquestes estructures no
puguin ser objecte d’afany de lucre, i, per tant, no privatitzades.
Després, el punt número 2 insta el Govern de la Generalitat i el Departament de Territori
i Sostenibilitat a què retiri el recurs del Tribunal Superior de Justícia, contra la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’anular la concessió d’Aigües TerLlobregat d’ACCIONA.
Tercer és instar el Govern de la Generalitat i el Departament de Territori i Sostenibilitat a
la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió d’Aigües Ter-Llobregat, i que
torni a crear una empresa pública per a la seva gestió, o que resti integrada dins de
l’Agència Catalana de l’Aigua, que ja és existent.
Que el Govern de la Generalitat, punt número 4, i el Departament de Territori, instin
aquesta nova empresa pública a la creació d’un reglament que contempli els espais
necessaris de participació ciutadana, que facilitin els mecanismes imprescindibles de
transparència, control municipal, i també control del ciutadà.
Punt número 5: instar el Govern de la Generalitat i el Departament de Territori a què
emprin tots els recursos legals que tinguin al seu abast per personalitzar totes les
irregularitats detectades per l’Oficina Antifrau de Catalunya. Instar el Govern de la
Generalitat a fer públic el calendari de recuperació de la gestió pública d’Aigües TerLlobregat, comunicar per escrit aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat,
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a ATLL, concessionària de la Generalitat, i a la plataforma Aigua és Vida, que és qui la
ha promogut. Publicar aquest acord amb els mitjans de comunicació de titularitat de
l’ajuntament.
Bàsicament, és d’aquestes coses que hem dit, que són projectes que hem d’anar
recuperant, que la gestió pública d’aquest tipus de subministres és bàsica, i que en
aquest sentit, doncs, en el mateix punt, en la comissió informativa també parlàvem de
la possibilitat d’altres coses que hauríem de fer com a municipi, amb el tema de
l’electricitat, fer un treball conjunt. En aquest cas ha vingut mitjançant una proposta
d’una entitat que demana aquesta titularitat pública d’Aigües Ter-Llobregat, i
probablement haurem de plantejar-nos també el que altres serveis públics també ho
poguessin ser.
Passaríem la paraula. Ningú vol dir res? D’acord. Doncs, passaríem a votació de la
moció.
Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents.
B-4 Moció presentada pel grup municipal del PP sobre la petició d’ERC a l’Ajuntament
de Barcelona respecte al transport cap a la Roca Village.
Es posa en consideració del ple la moció aprovada per la comissió informativa general
de 26 de maig de 2016, amb el contingut següent:
“Antecedents
Atès la noticia que va aparèixer en un mitjà de comunicació on es deia
literalment:
“El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch i Pascual, va presentar
el passat 23 de març una petició en el qual demanava al govern de la ciutat
que es comprometés a replantejar l'allotjament del servei d'autocar de la línia
Barcelona - La Roca Village, amb l'objectiu de reubicar el punt d'entrada i
sortida en una de les estacions d'autobusos de la ciutat.
“Recordem que actualment La Roca Village té un servei es autocar, el
Shopping Bus, gestionat per Sagalés, que efectua el servei d'anada i tornada
directament, que aquest és gratuït, i que el punt d'entrada i sortida és el carrer
Casp 34 de Barcelona . Per a Bosch que la parada estigui en un punt cèntric i
que hi hagi una gran afluència de públic molesta als ciutadans barcelonins. Per
aquest motiu aquesta parada s'ha de desplaçar a un punt menys cèntric, amb
la consegüent repercussió en el servei.
“Curiosament, en l'últim ple municipal de la Roca del Valls el regidor de
finances, Manel Álvarez, a part de comentar el superàvit de més de 4 milions
d'euros dels comptes de 2015, va comentar que part d'ell es deu al conveni
signat amb La Roca Village, pel qual aquesta empresa abona anualment
300.000 euros, per ser municipi turístic”.
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Atès que hi ha un enfrontament entre el servei que presta La Roca Village
personalment amb el que dur a terme l’empresa Sagalés, i que dit
enfrontament pot propiciar que algun partit es pugui posar a favor o en contra
d’alguna de les dues opcions.
Atès que ambdos serveis d’autobusos beneficien no només l’arribada dels
possibles compradors al centre comercial de la Roca Village, sinó que a nivel
de poble, el coneixement del nostre municipi es cada vegada més important
gràcies a ell.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Saber quines mesures prendrà l’Ajuntament de La Roca del Vallès respecte
al tema abans exposat, tenint en compte que aquest servei l’utilitzen moltes
persones i que serveix per unir el Cap i Casal amb La Roca Village.
2.- Informar de les accions que es prenguin en consideració pel consistori de La
Roca del Vallès al grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona.
3.- Tenint en compte el conveni establert per l’Ajuntament de La Roca del
Vallès i La Roca Village, si tindrem cura i establirem corresponsabilitats amb el
centre comercial. Tenint en compte que una cosa es que La Roca del Vallès
sigui municipi turístic i un altre es que la gent pugui arribar amb mitjans públic o
privats de transport a ell.
4.- Informar a La Roca Village i a qui s’escaigui de les decisions preses pel
consistori de La Roca del Vallès.”

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- La B4 és la moció presentada pel Grup Municipal del PP sobre la petició
d’Esquerra a l’Ajuntament de Barcelona respecte al transport cap a la Roca Village. Té
la paraula el senyor César Alcalá, en nom del PP.
Sr. Alcalá.- Aviam. Tenint en compte que a l’Ajuntament de Barcelona es va presentar
una comunicació del senyor Alfred Bosch, en la qual es demanava que al carrer Casp,
o sigui, la parada que té Sagalés en el carrer Casp, deixés de ser utilitzada allà, era
moció, pregunta o com vosaltres vulgueu, ho dic per...
Sr. Alcalde.- No està gravant?
Sr. Alcalá.- Doncs, el fet és moció, comentari, pregunta o comunicació. Era més que
res saber si l’ajuntament prendrà alguna mesura sobre..., o si s’ha fet algun tipus de
pregunta o s’ha demanat informació sobre aquesta comunicació que es va presentar
a l’Ajuntament de Barcelona. Com a ajuntament, si es pren alguna mesura, aquesta es
traslladarà al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de Barcelona, i
informar, diguéssim, a la Roca Village sobre les decisions que es puguin prendre sobre
el particular, més que res tenint en compte que l’empresa en aquest cas afectada,
que és Sagalés, és la que té un conveni amb l’ajuntament per fer el transport.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Algú més vol dir alguna cosa sobre la moció? Contesto jo llavors?
Val. Ah, perfecte.
Sr. Ros.- Sí. De fet, jo vaig preguntar a la comissió informativa, el regidor no va poder
assistir aquell dia, però... És que no té acords, llavors, què hem de votar si no té acords?
Els acords són saber quines mesures prendrà l’ajuntament de la Roca del Vallès,
informar, tenir en compte el conveni de l’Ajuntament de La Roca, i informar a la Roca
Village, no hi ha uns acords en sí que es puguin votar. No sé si se li ha de donar un altre
format perquè la moció pugui ser votada en un sentit o un altre. Era el gran dubte que
teníem.
Sr. Alcalde.- D’acord. Si els sembla, jo el contesto i llavors, si el senyor Alcalá creu que
és oportú, podem, si la vol..., mirem com la podem modificar.
Són diferents preguntes. Bàsicament lliguem..., o sigui, ajuntem diverses coses que no
acaben de ser del tot correctes. El primer és, en aquesta moció, en els antecedents,
bé, fa un comentari en què lliguem un acord amb la Roca Village, i entre la Roca
Village i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per un import que va comentar el regidor
d’Hisenda, i llavors, lliguem aquest acord, o potser es pot interpretar que després
intentem, en base a aquest acord, fer alguna cosa.
Nosaltres, des d’aquí, la Roca del Vallès, no hem mogut res fins que no vam ser
conscients d’aquesta moció. En ser conscients d’aquesta moció, jo vaig parlar amb el
senyor Alfred Bosch, ell va entrar un prec al plenari de l’Ajuntament de Barcelona,
demanant el següent: bàsicament, el que demanen, a petició dels comerciants del
Barcelona Centre, és que tant l’autobús de la Roca Village, que para en el Passeig de
Gràcia amb el carrer Casp, com el de Sagalés, que para al carrer Casp, es moguin del
centre de Barcelona.
La petició està feta pels comerciants, perquè entenen que des d’allà s’agafa turistes o
possibles compradors d’ells, i es porten fins el centre comercial de La Roca del Vallès.
Ells demanen que es traslladin les parades a una parada d’autobús, que sigui una
sortida convencional que estaria a l’Estació del Nord. Per tant, si coneixeu Barcelona,
és moure’ls pràcticament de la Plaça Catalunya a passat l’Arc de Triomf, d’acord?
Bé, en aquest cas, nosaltres també hem fet el que es demana o el que es comenta
aquí. Hem parlat amb la Roca Village i els vam dir: «Sou coneixedors d’aquest tema?» I
ens van dir: «Sí, ens ha arribat per part de diferent gent que s’havia fet aquesta
petició.»
Evidentment, ni a Sagalés ni a la Roca Village... Que no és un bus de la Roca Village,
sinó que és lligat amb Turisme de Barcelona, per tant, a cap dels dos operadors els
interessa sortir del centre de Barcelona. Però és una petició que estan tenint per part
dels comerciants. D’acord.
En base a això, fem la petició aquesta, i el que sí que tenim és un operador mitjançant
Turisme de Barcelona, per tant, té una concessió allà, i l’altre és un concessionari de la
Generalitat, no de l’ajuntament. Per tant, aquí cap de les dues coses ens toca
directament a nosaltres. No hem fet res ni en un sentit ni en un altre.
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No sé... Clar, aquesta moció agafa així ben bé no sabem què volen que fem nosaltres.
Si el que volien que féssim nosaltres és que féssim el contacte amb Esquerra a
l’Ajuntament de Barcelona, l’hem fet, i ells ens diuen que no tenen cap problema ni
amb Sagalés ni amb Turisme de Barcelona, però que estan fent un prec a una petició
dels comerciants. A partir d’aquí ja no depèn ni d’Esquerra ni probablement depengui
del propi ajuntament, com a tal.
Hem fet nosaltres la consulta, els vam demanar que si volien tenir algun tipus
d’informació nostre o el que fos, que ens posàvem a la seva disposició, com no pot ser
d’una altra manera, i de moment no ens han dit ni en sentit ni en l’altre. Per tant, no sé
si així li estic contestant al que vostè demanava.
I després, quan jo vaig parlar amb la Roca Village, que posava que hi havia aquí, en
els antecedents, o que estaven amb un contenciós entre la Roca Village i l’empresa
Sagalés, el contenciós ja havia acabat i, per tant, ara mateix no tenen absolutament
cap mena de conflicte, més que a uns no els agradi que hi hagi la seva competència,
i als altres el mateix.
I també posàvem que el transport és gratuït, i en tots dos casos es paga. En tots dos
casos, tant Sagalés com el de la Roca Village, l’anomenat Roca Village però no és
d’ells com a tal, tots dos són de pagament.
Sr. Alcalá.- Per a mi està contestat. Per part del PP era més que res el fet de tenir
coneixement l’ajuntament, i fer alguna gestió, com ja s’ha fet.
Sr. Alcalde.- Val. llavors, en tot cas, en un altre cas... Bé, l’altre dia vostè no hi era i per
tant no vam voler alterar res, en una altra propera ocasió, si veiem que no és això i és
una consulta, doncs, la tractem com un prec o una pregunta. Com que no vam voler
modificar res, ara sí, no sé, si els sembla, què hauríem de fer? La retirem, aquesta?
Perquè no és una moció com a tal.
Jo entenc que l’hauríem de retirar, no? Doncs, si els sembla, la retirem. Perfecte.
Retirem la moció –retirem la moció– i en tot cas després, a precs i preguntes la fem
constar, si vol, i ja està resposta. Molt bé. Doncs, queda retirada.
B-5 Moció presentada pels grups municipals del PSC, d’ERC, de CIU i d’ICV-EUIA per
impulsar mesures justes, democràtiques i sostenibles per assolir un acord transatlàntic
per al comerç i la inversió entre la UE i el EUA.
Es posa en consideració del ple la moció aprovada per la comissió informativa general
de 26 de maig de 2016, amb el contingut següent:
“Els grups municipals de l’Ajuntament de la Roca presentem, per a la seva
discussió i aprovació, la moció relativa a la Declaració de Municipi oposat a
l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP), i d'altres
iniciatives relacionades d'acord amb la següent fonamentació, com ja han
aprovat els ajuntaments de Barcelona, Manresa, Blanes, Girona, El Prat de
Llobregat, Gavà, El Vendrell, Les Franqueses del Vallès, Montcada i Reixac,
Polinyà, Rubí, Sant Pere de Vilamajor, Santa Coloma de Gramenet, Tordera,
Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Mar entre d'altres.
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La Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica estan negociant en secret, amb un
intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus
representants polítics un ampli acord de liberalització de comerç i inversions,
que representa un seriós perill per a la democràcia, prioritzant l'interès
comercial dels inversors i empreses transnacionals davant de l'interès general.
Aquesta «liberalització de les relacions comercials EUA-UE», tal com està
concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans,
és a dir, de les regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits
com el consum, el treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions
limitarien els beneficis de les corporacions.
D'aquesta manera es posaria fi al «principi de precaució», que a Europa
domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus. El TTIP, en
perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació dels
mateixos a les empreses transnacionals, posa en perill els serveis i les compres
públiques, a tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes
per administrar lliurement les seves comunitats locals i promocionar l'economia i
les iniciatives locals.
S'inclou en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el cas de
presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els estats, un «tribunal»
d'arbitratge serà qui s'encarregarà de resoldre'ls: l'anomenat «Inversor-State
Dispute Setlement» (ISDS).
Aquest òrgan tindrà competència per establir compensacions econòmiques
dels estats a la inversió estrangera, per l'aplicació de mesures que puguin reduir
els seus beneficis presents o futurs. L'estat no podrà recórrer la sentència, ja que
les decisions dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades.
Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els
resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva
legislació antitabac, sancions
a Argentina per impostos sobre l'energia, a Canadà per una moratòria al
fracking, a Alemanya per la seva política energètica a Eslovàquia per paralitzar
privatitzacions d'hospitals.
Exemples que demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels
interessos de les empreses, no defensor de la llei i la pròpia democràcia. Així
mateix el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de
Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives
al que estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i
modificar en el seu benefici la nostra legislació fins i tot abans que s'engeguin.
D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altre
consideració social, i ignoren qualsevol legislació continental, estatal,
autonòmica o local. Les comunitats locals es troben limitades per ajustaments
estructurals restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de
protecció de l'inversor. Aquesta lògica desmantella els serveis públics i suprimeix
la llibertat als poders locals per subministrar els serveis i satisfer les necessitats de
les seves poblacions, atenent a polítiques i plans de promoció del teixit
econòmic i social local.
L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'estat espanyol, a l'ofensiva del
govern estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de «Llei de
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Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local» pretén tres objectius
bàsics:
- Restringir l'autonomia local.
- La supressió de competències i serveis públics locals.
- La privatització total dels serveis municipals.
El TTIP, afectarà a la població, a part de l'administració local tal i com
s'explicava en els anteriors paràgrafs, altres àmbits:
- Agricultura i consum. Suposarà una rebaixa en la qualitat de l'alimentació. Es
pretén garantir sense cap control l'entrada a la UE dels aliments transgènics
(OGM), la carn de vedella i porcs tractats hormonalment amb químics nocius
per a la salut humana i fins hi tot cancerígens. A més, es vol regular la reducció
o eliminació dels aranzels, la qual cosa portarà als agricultors europeus a una
competència injusta i desequilibrada per part de les grans corporacions
agroindustrials americanes. És a dir, perdríem encara més sobirania alimentària.
-Drets laborals i política social. Es busca unificar criteris laborals amb un país,
EEUU, en el que la cobertura mèdica és opcional en els contractes laborals, en
el que les despeses mèdiques és la primera causa de fallida econòmica familiar
i en el que les vacances pagades no són un dret laboral de totes les
treballadores.
En aquesta matèria la «harmonització» reglamentària passa per malmenar en
extrem el «model social i de dret laboral europeu» i equiparar-la amb la nordamericana, molt més precària i, en alguns casos, inexistent. Els EUA no tenen
ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de l'Organització
Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el
dret de negociació col·lectiva, i si es signa el TTIP a la UE passaríem a estar al
mateix nivell.
- Desprotecció mediambiental. Percepció de la natura exclusivament com una
font de recursos i no com un escenari de respecte i convivència. Eliminar
algunes normes i regulacions en nom de la pretesa «harmonització»
d'estàndards, és a dir, desregular més els mercats. Està en perill el principi de
precaució europeu, clau per a la política europea mediambiental, amb greus
conseqüències sobre la salut i la seguretat de les persones i el medi ambient.
D'aquesta forma es facilitarien pràctiques com l'extracció d'hidrocarburs
mitjançant fractura hidràulica (fracking).
-Privatització de la sanitat i la salut. Convertir la sanitat en un recurs només a
l'abast de les famílies amb més recursos econòmics, massificar l'atenció més
bàsica i eliminar el concepte d'atenció sanitària universal. Les negociacions van
en el sentit d'obrir la contractació pública a l'engròs de serveis de salut a la
inversió privada i a la competència estrangera. A més a més incrementaran els
preus de les medicines i els serveis de salut, fent-los menys assequibles a la
ciutadania.
- Cultura. La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual
sigui un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui
l'excepció cultural en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la
indústria del cinema i a la cultura en general.
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-Acords comercials bilaterals. El TTIP promouria la carrera mundial d'acords
comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força
impulsora des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. Podria
suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i
més obres a normes en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant
a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del comerç global
per enfortir millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi
climàtic i la protecció del medi ambient.
Per tot això, els grups municipals proposem adoptar els següents acords:
ACORDS:
Primer.- Declarar la Roca del Vallès com a Municipi oposat al Tractat
Transatlàntic de Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units
d'Amèrica (TTIP), al tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a
l'Acord Multilateral per a la Comercialització de Serveis (TISA), defensant els
serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social.
Segon.- Sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol:
el seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels
anomenats serveis socialment útils, la derogació immediata amb caràcter
retroactiu de la "Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local" per
legislar en el seu lloc una nova normativa enfocada al desenvolupament de
l'economia local.
Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia i Competitivitat la suspensió de les
negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord de
Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la
liberalització i Privatització de Serveis Públics ).
Quart.- Sol·licitar igualment del Ministeri d'Economia i Comerç que:
No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i siguin
eliminades dels tractats actualment en vigor.
- Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la
intervenció de les empreses transnacionals en les regulacions comercials que
afectin els drets de la ciutadania.
- Que no es ratifiqui cap tractat que inclogui mecanismes entre inversors i la
Unió Europea o els seus estats membres que excloguin els procediments i òrgans
judicials ordinaris o qualsevol altra disposició que pugui comprometre els serveis
socials, serveis públics, i els subministraments bàsics.
Cinquè.- Que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de
cap Tractat d'inversió ni de transacció mercantil les serveis educatius, els serveis
de salut (sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, subministraments d'aigua
i energies.
Sisè.- Traslladar aquests acords al Consell comarcal del Vallès Oriental, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol i al
Parlament Europeu.
Setè.- Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la
ciutadania i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre
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l'impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre municipi. Els
arguments seran els que s'exposen a la moció presentada, i d'acord amb la
plataforma
«Catalunya diu no al TTIP». La promoció de la informació i el debat públic serà
mitjançant fulletons informatius disponibles als llocs públics del municipi com
també al portal web de l'ajuntament de La Roca del Vallès.
Això es farà amb un termini de sis mesos després de l'aprovació de la moció.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B5 és la moció presentada sobre el TTIP. En aquest cas es va
presentar una moció per part del PSC, la qual nosaltres vam debatre en la comissió
informativa. Carles, expliquem que nosaltres hem comentat una altra cosa, o parlem la
vostra? No hi ha cap problema. Val. Jo simplement és que nosaltres després, com a
partir, hi va haver un altre, diguem-ne, posicionament una miqueta més contundent,
diguem-ne, o sigui, presentar una moció una miqueta més contundent, i en aquest cas
el que sí que jo vaig fer va ser el fet de dir, bé, com a alcalde el que ens pertoca és
aquesta que vam votar. Aquesta nosaltres la presentàvem conjuntament, i
probablement, si fem la votació, els meus companys faran el que hagin de fer però jo
com a alcalde, i havent pactat el tema de portar-la conjuntament, jo votaria... (Veu
de fons.) Jo votaria afirmativament. Perdona, Carles.
Comencem...? La comentes tu, que va ser a proposta vostra. L’única cosa és que amb
aquesta moció del TTIP, o la que sigui, la presentava el Grup del PSC, els altres ens hi
incloíem, a l’espera de si el PP valorava incloure’s sí o no, perquè com que no hi eren...
Anirem dient que no hi era, i no és que..., el senyor César Alcalá dijous no va poder
assistir a la comissió informativa, i, per tant, vam debatre les coses sense que ell fos
present.
Sr. Fernández.- Bé. En els darrers... El Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió que
s’està negociant entre la Unió Europea i els Estats Units ja fa uns mesos, alguns anys que
s’està treballant. Darrerament ha sortit una altra vegada a la llum pública per un
informe que va fer públic Green Peace, en el qual, sobre una negociació molt secreta,
es posaven de manifest algunes contradiccions o alguns riscos del model de societat i
de defensa de drets ciutadans i de drets de consumidor a Europa.
I davant d’això, ha començat tot un moviment de posicionament contra..., un, contra
la forma en com s’està procedint en aquesta negociació, i dos, de defensa del model
de drets que tenim a Europa. És un tractat en el qual, en cas de conflicte entre una
societat privada mercantil i un estat, això no ho dirimeixen els tribunals ordinaris, sinó
uns tribunals d’arbitratge, diguem-ne amb poc..., és a dir, poc subjectes a les regles
democràtiques, o no nomenats pels agents representants del sistema democràtic.
Llavors, davant d’això, i davant del que això pot suposar, donat que als Estats Units, la
legislació als Estats Units és substancialment diferent a l’europea perquè és el lliure
mercat i el no intervencionisme de l’Estat és molt més gran que aquí, doncs, podria
provocar la pèrdua de drets o, per exemple, qüestions que aquí estan prohibides, no
estan permeses, una multinacional podria fer-les aquí en base a aquest tractat, saltantse les lleis europees.
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Llavors, davant d’això, nosaltres hem presentat una moció que s’ha discutit també en
altres ajuntaments i així, en la que bàsicament també el que es deia als acords –ho
resumiré molt ràpidament per no ser llarg: instar el Govern a defensar només acords
comercials que impulsin un creixement sostenible; que s’hi apliqui transparència; que
s’exclogui de la negociació els serveis públics d’interès general o subministraments
bàsics; que mantingui els estàndards socials, mediambientals i de drets dels
consumidors; i que s’oposi a qualsevol mecanisme de resolució de disputes entre estats
i inversors que no siguin les fórmules judicials, els estaments judicials, que són els que
resolen aquests conflictes. Bàsicament era una en aquest sentit.
Després, per part d’Esquerra se’ns va fer arribar una proposta, tal com diu el senyor Gil,
més contundent. A veure, sincerament, nosaltres tampoc no farem ara un debat entre
una i una altra. I tampoc tindria sentit aprovar les dues. També seria una bogeria, eh?
Per tant, a veure, nosaltres tampoc no ens sentim còmodes. Aquesta declara La Roca
com a municipi oposat al Tractat Transatlàntic. A veure, potser en aquesta hi hauria
algun matís a fer, però ara intentar trobar una transaccional, complicat. Per tant,
nosaltres tampoc no tindríem cap problema a... És a dir, la qüestió era posicionar-nos
contra les formes i contra el fons del que això pot provocar a la societat europea. Totes
dues van en aquesta línia, no farem tampoc un casus belli de defensar una per sobre
de l’altra, eh?
Per tant, per a nosaltres la que ens han fet arribar per part d’Esquerra és una mica més,
allò, contundent, declarant La Roca, és una qüestió purament formal i simbòlica, però
vaja, no tenim cap problema al respecte, eh?
Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Fernández. Senyor... Volen...?
Sr. Martin.- A nosotros las dos mociones nos parecen casi, casi, lo mismo, lo único es la
parte de los acuerdos. Nosotros, si se pasa a votación, votaremos las dos que sí, sin
ningún tipo de… Y no tenemos ni un matiz a la que presenta el PSC, y ningún matiz a la
de Esquerra, que es básicamente la misma que se hizo en El Prat y se aprobó por
unanimidad.
Sr. Alcalde.- Senyor Alcalá? Sr. Ros?
Sr. Ros.- Nosaltres igual que Iniciativa.
Sr. Fortí.- Bé, primer de tot disculpeu-me, perquè amb poc temps de reacció... (Veu de
fons.) Per això dic. L’únic dir que agraeixo que tots hi estiguem favorables en aquest
tema. Sabem que és un tema molt preocupant, i que trepitjar Europa d’aquesta
manera pot ser d’una gravetat important, i creiem des d’Esquerra, des de l’Assemblea,
i per això és que vam enviar aquesta, que era la que s’ha presentat en diferents
municipis, com hem dit, a Barcelona, Manresa, a molts municipis del voltant,
Montornès, crec recordar, de per aquí a prop, i aleshores, bé, remarca una mica més,
és el que deia el senyor Fernández, un tema de simbolisme i de força.
Nosaltres el que volem és aplegar a tots en aquesta mateixa moció, una única moció,
si és possible, i bé, des d’Esquerra vam fer una xerrada al respecte d’aquest tema,
justament una setmana abans que Green Peace, crec recordar, tragués tot aquest
problema de forma més oficial, no? Aleshores, és un tema que ens preocupa, igual
que els preocupa a tots els grups polítics, i aleshores aquí el que hem d’intentar és
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sumar, sumar-hi tots, i fer possible que això arribi el més amunt possible, per tal que
s’adonin que ningú hi estem d’acord amb aquest possible tractat del TTIP.
Sr. Fernández.- Jo diria una qüestió. És a dir, nosaltres acceptaríem una esmena a la
moció presentada, que és la nova moció. O sigui, a la que vam presentar nosaltres,
acceptaríem una esmena que és la moció que vostès proposen, i així queda el tema,
quedaria formalment el tema resolt així. No sé, li pregunto al secretari, eh?
(Veu de fons.)
Sí, sí. Però vaja, la refosa és agafar aquesta, agafar la que presenta, la que ens ha fet
arribar Esquerra Republicana, i ja està. Perquè en el fons estem allà mateix.
Sr. Alcalde.- Perfecte. Nosaltres, com bé vam dir en el moment del debat, en Jordi ho
va comentar, hi havia la intenció sempre de defensar això. El que sí que és veritat és
que hi ha uns matisos però que són prou importants, i per això li agraïm, que era una
mica deixem la porta oberta al fet de dir que s’aconsegueixi una bona negociació, i
en l’altra directament diem que això, ho negociem com ho negociem, serà dolent per
a nosaltres i, per tant, diguem-ne que tinguem un posicionament més. Per tant, faríem
això que vostè ha dit, i per tant, la passaríem a votació. Seria aquesta darrera, però
feta...
No sé si el PP s’afegiria a aquesta moció? Sí, també? Doncs, seria una moció conjunta
de tot el plenari. Gràcies.
Passem a votació.
Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents.
Val, hem aprovat ara l’esmena. O hem aprovat la moció esmenada? Bé, jo entenc
que tal i com ho hem dit era que com que esmenàvem, aquesta estava esmenada
així...
(Veus de fons.)
Val. Vaja, jo ho deia per això. S’ha entès així, senyor secretari?
(Veus de fons.)
És quasi més fàcil, canviem una per l’altra, amb la unanimitat de tots els... Perfecte.
Molt bé. Doncs, gràcies.
B-6 Moció presentada pels grups municipals del PSC, d’ERC, de CIU i d’ICV-EUIA en
suport al dia mundial contra la homofòbia i el dia mundial dels drets LGTB.
Es posa en consideració del ple la moció aprovada per la comissió informativa general
de 26 de maig de 2016, amb el contingut següent:

““Vist que l’any 2005 es va fer un pas molt important amb l’aprovació de la llei
que permetia matrimonis entre persones del mateix sexe.
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Vist que a l’Octubre del 2104 es va aprovar la Llei de Dret de les Persones Gais,
Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per l’Eradicació de l’Homofòbia, la
Lesbofòbia i la Transfòbia, tot i que la majoria d’aspectes recollits en aquesta
nova Llei, no s’han implantat i han estat denunciades per part de les diverses
entitats que treballen en els Drets del col.lectiu LGTB.
Vist que és necessari també que els Ajuntaments, dins de les seves possibilitats,
adeqüin també uns protocols adaptats a eradicar la homofòbia, la lesbofòbia i
la Transfòbia i conscienciar a la ciutadania en la plena igualtat.
Vist que el proper 17 de Maig es commemora el Dia Mundial Contra la
Homofòbia i el proper 28 de Juny el Dia Mundial dels Drets LGTB.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. Penjar anualment a un lloc visible del municipi, preferiblement al Balcó del
Consistori la bandera Arc Iris com a símbol de recolzament a la Igualtat Sexual i
a la No Discriminació per Raons de Sexe, els dies 17 de Maig en commemoració
del Dia Mundial Contra la Homofòbia i el 28 de Juny en commemoració del Dia
Mundial dels Drets LGTB.
2. Incloure al Web Municipal un enllaç a l’Observatori contra la Homofòbia per
denunciar comportaments homofòbics.
3. Elaborar un Pla Local contra la LGTBIfòbia, convocant a les entitats i actors
socials que desitgin participar en la seva elaboració, seguint l’exemple adjunt a
la moció i redactat per l’Associació Tal Com Som.
4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la dotació econòmica i
l’aplicació de la Llei 10/2014 de 1’ d’Octubre popularment coneguda com Llei
Contra la LGTBIfòbia.
5. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a l’Observatori
contra la Homofòbia, al Front d’Alliberament Gai de Catalunya i a l’Associació
Tal Com Som.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passem al punt B6. És una moció també presentada pel PSC, en la que
ens hem inclòs els que estàvem en el debat, i és de suport al dia mundial contra
l’homofòbia i dels drets LGTB. Molt bé, Cati, si us plau.
Sra. Palma.- Bé, dels drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Bé, llegeixo una
mica per sobre els antecedents. Bàsicament aquesta moció és perquè també des dels
ajuntaments puguem contribuir a la lluita contra l’homofòbia i en la defensa dels drets
d’aquest col·lectiu. S’han fet avenços per a les persones que estan en aquesta situació
personal. L’any 2005, per exemple, es va aprovar la llei que va permetre el matrimoni
entre persones del mateix sexe, que s’està aprovant en la majoria de països europeus, i
també el 2014 es va aprovar la Llei de dret a les persones gais, lesbianes, bisexuals i
transsexuals, i per l’eradicació de l’homofòbia.
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Com deia, des dels ajuntaments també podem contribuir a fer més fàcil combatre els
problemes que tenen aquests col·lectius i eradicar l’homofòbia, i és per això que
presentem aquesta moció.
Els acords de la moció els llegeixo literalment, i serien els següents.
Penjar anualment en un lloc visible del municipi, preferentment al balcó del consistori,
la bandera arc iris, com a símbol de recolzament a la igualtat sexual i a la no
discriminació per raons de sexe els dies 17 de maig, en commemoració del dia
mundial contra l’homofòbia, i el dia 28 de juny, en commemoració del dia mundial
dels drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
L’acord segon seria incloure a la web municipal un bàner d’enllaç a l’Observatori
contra l’homofòbia per denunciar els comportaments homofòbics.
El punt 3 seria l’elaboració d’un pla local contra la LGTBfòbia, convocant les entitats i
actors socials que desitgin participar en la seva elaboració, seguint l’exemple adjunt a
la moció, un exemple que també vam aportar, redactat per l’Associació Tal com Som.
El punt quart seria instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a la dotació
econòmica i a la protecció de la Llei 10/2014, d’1 d’octubre, popularment coneguda
per la llei contra LGTBfòbia.
I el punt cinquè, traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a
l’Observatori contra l’homofòbia, al Front d’Alliberament Gai de Catalunya, i a
l’Associació Tal com Som.
Sr. Alcalde.- Molt bé, gràcies. Algú vol dir alguna cosa més sobre...? D’acord. Doncs
l’única cosa que jo dic, que la vam dir, és que haurem de comprar una bandera,
perquè no la tenim, això sobretot no se’ns pot passar. Bé, vam presentar la moció uns
dies després, per tant, no hi hem sigut a temps, però sí al dia 28 de juny, per tant, la
col·locarem en un lloc visible del municipi o aquí, a l’ajuntament mateix. Si volen ja en
parlarem, o si no ja ho donem per fet, la penjaríem des del balcó de l’ajuntament.
Agafarem aquest compromís, que el dia 28 de juny, i els propers anys el dia 17 de maig
i 28 de juny la penjarem, i evidentment farem tots els acords que se’ns han demanat.
Si no hi ha cap paraula més, passaríem a votació.
Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents.
B-7 Moció presentada pel grup municipal del PSC, en què es recullen les queixes
veïnals sobre la situació del barri de la Torreta.
Es posa en consideració del ple la moció aprovada per la comissió informativa general
de 26 de maig de 2016, amb el contingut següent:
“El 24 d’abril de 2014 es va constituir el Consell de Poble de La Torreta, format pels
partits polítics amb representació al consistori i representants de les entitats i
associacions del barri. A la segona, i fins ara darrera, sessió del Consell de Poble,
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que va tenir lloc el 25 de març de 2015 al Centre Cultural de La Torreta, es van
plantejar els temes següents:
















Estat dels carrers en quant a accessibilitat per a persones amb mobilitat
reduïda i estat de conservació de les voreres, del parc de la Tirolina, de la
plaça Vallderiolf, de la vorera del carrer Costa Brava, i de l’ accés al
Tanatori.
Sol·licitud d’un gimnàs a les pistes de l’antiga petanca o d’un gimnàs urbà
per a les persones grans.
Pont de Can Granota.
Bandes reductores al carrer València.
Millora de seguretat del mur de l’escola.
Ajuts a nens en risc d’exclusió social.
Recursos per a la biblioteca de l’escola.
Problemes de consum d’alcohol i drogues en grups de menors d’edat.
Mecanismes per a fomentar la cohesió social al barri.
Espais pels joves i utilització del casal del jove.
Construcció d’un Centre d’Atenció Primària.
Reforma de la xarxa de clavegueram.
Construcció d’un camí verd entre la Torreta i la Roca.
Utilització dels espais de l’escola de la Torreta.

Davant les queixes reiterades per part de veïns i entitats per la manca de resposta
municipal a les necessitats plantejades al Consell de Poble i l’estat general
d’abandonament que pateix el barri, l’Agrupació local del PSC de la Roca del
Vallès va convocar una reunió informativa el dia 12 d’abril per tal de conèixer de
primera mà les preocupacions dels veïns i veïnes de La Torreta.
En aquesta reunió, a més de posar de manifest aquesta manca de resposta
davant dels temes plantejats al Consell de Poble, es van recollir les preocupacions i
necessitats següents:









Enllumenat públic: el canvi de sistema ha representat una pèrdua de
lluminositat en molts carrers del barri, amb el perill conseqüent de caigudes i
accidents. També es detecta una manca de fanals en alguns carrers.
Jardineria: manca de manteniment generalitzat de la jardineria del barri, en
especial a la plaça de Vallderiolf i al voltant del Centre Cultural. En alguns punts
les herbes han crescut per sobre dels contenidors d’escombreries
Neteja viària: deficient en tots els aspectes.
Funcionament CAP: queixes pel tancament del centre dijous i divendres a la
tarda. Reivindicació d’un augment de serveis i prestacions.
Clavegueram: reivindicació d’un pla d’actuació per afrontar aquest problema i
planificar la sol.licitud de subvencions (via Diputació) per finançar les obres.
Afrontar amb urgència la reurbanització del carrer Veneçuela entre la rotonda
de l’hotel i la rotonda del passatge de Can Tàpies: aquí l’asfalt està molt
deteriorat i l’aigua s’ha filtrat per sota, deteriorant la base de l’asfalt.
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En el mateix tram del carrer Veneçuela hi ha una bastida publicitària en molt
mal estat que caldria arreglar o retirar. A més, es situa en una parcel.la que
provoca problemes de fang i terres sobre la vorera.
Voreres: arreglar amb urgència els sots i panots que falten, que representen un
perill pels vianants, en especial les persones més grans.
Policia: augmentar la presència policial més enllà de l’horari d’entrades i
sortides de l’escola.
Eix Cívic: reclamar l’execució de les obres compromeses al pressupost de 2015.
Escola Bressol: manca de neteja i manteniment del pati, amb herbes molt altes.
Passatge Espanya: afrontar la seva urbanització i fins que es faci, arreglar els
sots.
Demanar el pla d’activitats de la regidoria d’Obres i Serveis que afecta al barri
de La Torreta.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Recollir el temes plantejats a la darrera reunió del Consell de Poble de La
Torreta:















Estat dels carrers en quant a accessibilitat per a persones amb mobilitat
reduïda i estat de conservació de les voreres, del parc de la Tirolina, de la
plaça Vallderiolf, de la vorera del carrer Costa Brava, i de l’ accés al
Tanatori.
Sol·licitud d’un gimnàs a les pistes de l’antiga petanca o d’un gimnàs urbà
per a les persones grans.
Pont de Can Granota.
Millora de seguretat del mur de l’escola.
Ajuts a nens en risc d’exclusió social.
Recursos per a la biblioteca de l’escola.
Problemes de consum d’alcohol i drogues en grups de menors d’edat.
Mecanismes per a fomentar la cohesió social al barri.
Espais pels joves i utilització del casal del jove.
Construcció d’un Centre d’Atenció Primària.
Reforma de la xarxa de clavegueram.
Construcció d’un camí verd entre la Torreta i la Roca.
Utilització dels espais de l’escola de la Torreta.

SEGON. Recollir les demandes expressades per veïns i entitats a la reunió pública
del dia 12 d’abril:
 Enllumenat públic: el canvi de sistema ha representat una pèrdua de
lluminositat en molts carrers del barri, amb el perill conseqüent de caigudes i
accidents. També es detecta una manca de fanals en alguns carrers.
 Jardineria: manca de manteniment generalitzat de la jardineria del barri, en
especial a la plaça de Vallderiolf i al voltant del Centre Cultural. En alguns punts
les herbes han crescut per sobre dels contenidors d’escombreries
 Neteja viària: deficient en tots els aspectes.
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Funcionament CAP: queixes pel tancament del centre dijous i divendres a la
tarda. Reivindicació d’un augment de serveis i prestacions.
Clavegueram: reivindicació d’un pla d’actuació per afrontar aquest problema i
planificar la sol.licitud de subvencions (via Diputació) per finançar les obres.
Afrontar amb urgència la reurbanització del carrer Veneçuela entre la rotonda
de l’hotel i la rotonda del passatge de Can Tàpies: aquí l’asfalt està molt
deteriorat i l’aigua s’ha filtrat per sota, deteriorant la base de l’asfalt.
En el mateix tram del carrer Veneçuela hi ha una bastida publicitària en molt
mal estat que caldria arreglar o retirar. A més, es situa en una parcel.la que
provoca problemes de fang i terres sobre la vorera.
Voreres: arreglar amb urgència els sots i panots que falten, que representen un
perill pels vianants, en especial les persones més grans.
Policia: augmentar la presència policial més enllà de l’horari d’entrades i
sortides de l’escola.
Escola Bressol: manca de neteja i manteniment del pati, amb herbes molt altes.
Passatge Espanya: afrontar la seva urbanització i fins que es faci, arreglar els
sots.
Demanar el pla d’activitats de la regidoria d’Obres i Serveis que afecta al barri
de La Torreta.

Tercer: Demanar a l’equip de govern que doni resposta a les demandes del barri
de La Torreta, presentant en el proper Ple ordinari una pla de treball detall, amb
calendari i pressupost, per fer front a les necessitats del barri.
Quart: Donar coneixement d’aquesta moció a les entitat del barri de La Torreta.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- La següent moció és la moció presentada pel Grup del PSC, sobre unes
queies veïnals sobre la situació del barri de la Torreta. Té la paraula el senyor Carles
Fernández.
Sr. Fernández.- Sí. Bé, en els darrers mesos ens han anat arribant algunes queixes sobre
alguna problemàtica que es donava a la Torreta. Som coneixedors també que per
part de l’associació de veïns, alguns d’ells també l’han fet arribar directament al
govern municipal. Fruit d’això vam convocar una reunió informativa el 12 d’abril, per
tal de conèixer de primera mà aquestes preocupacions i aquests neguit, i ho vam
recollir i vam arribar a un compromís que presentaríem això com una moció al ple
municipal, buscant que l’ajuntament pogués presentar un pla que donés resposta a
aquestes necessitats.
És ben cert que alguns dels temes que apareixen aquí no són exclusius del barri de la
Torreta, sinó que són d’àmbit general. Àmbits com neteja, àmbits com jardineria no són
un problema únic, ni és que la Torreta estigui especialment maltractada, o tinguin un
tractament diferent. Per una banda hi havia, es recollien els punts que es van debatre
–no acords sinó punts que es van debatre– en el darrer consell de poble de la Torreta
de l’any passat, una mica abans d’eleccions, i després tot un seguit de punts com eren
qüestions de l’enllumenat, alguns problemes que s’havien tocat. Alguns d’aquests ja
estan resolts en aquests moments, temes de jardineria, temes de neteja viària, temes
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de funcionament del CAP, una qüestió recurrent i d’abast general, i especialment al
barri de la Torreta però també en tot el municipi, que és el tema de clavegueram. El
tema del carrer Venezuela, pel que fa al tram final. Algun element d’una bastida que
hi ha al carrer Venezuela. Alguns sots i panots que provoquen perills per als vianants en
voreres. Temes de presència de policia. El tema del Passatge Espanya.
En base a això, el que plantejàvem nosaltres és que, aquí ho plantejàvem en el proper
ple ordinari però podríem veure quan podia ser el moment, que l’ajuntament donés
resposta a aquests elements amb un pla. Un pla que pot ser tan senzill en alguns casos
com fixar la data. Hi ha alguns d’aquests temes que està pendent d’una nova
contractació, perquè són concursos que ja han vençut i que estan en una situació de
pròrroga, i que cal tornar a treure a concurs. Però que una mica es donés resposta a
tots aquests temes, a través d’un document que es pogués aprovar en un ple
municipal, en el benentès que alguns dels temes no només afecten la Torreta, tal com
he dit abans.
La presentació d’aquesta moció formalment va ser en la passada comissió
informativa, per prèviament va ser enviada a l’alcalde, hi va haver una reunió per part
del govern municipal i del nostre grup per parlar-ne. Per tant, l’objectiu d’aquesta
moció és trobar un acord i solucions, no es una qüestió de buscar enfrontaments ni...,
sinó senzillament que l’ajuntament es doni un temps per poder donar respostes. És a dir,
no busquem tampoc ara una resposta, avui, punt per punt, sinó que el que busquem
és que l’ajuntament es doni un temps per poder donar resposta a aquests diferents
aspectes que hi ha aquí.
Sr. Alcalde.- Molt bé, gràcies. Algú té algun comentari més? Mari Carmen? No?
Perfecte.
Doncs, com vam comentar en la comissió informativa, va coincidir la reunió que va
tenir el PSC amb veïns de la Torreta el 12 d’abril, el mateix dia que nosaltres, unes hores
abans, ens havíem reunit també amb representants del barri i l’associació de veïns,
també per parlar d’alguns d’aquests temes. En alguns ja s’hi estava treballant, en
alguns s’hi ha treballat, i d’alguns altres, per diferents motius, som coneixedors que hi
ha coses que haurem de fer i de millorar. Podem parlar punt per punt però bé, ja els
vam anar tocant.
Sí que és veritat que hi ha coses molt genèriques com les que vostè ha anomenat, i
sobretot els temes importants, aquests que haurem d’afrontar, diguem-ne, com a
poble i com a municipi perquè l’afectació és a tot arreu per un igual, i bé, vam
entendre que si bé és una moció que quan la veus escrita saps tots els problemes que
hi ha, no era una sorpresa perquè els hem estat tractant. Algunes d’aquestes peticions
i coses ja les hem pogut resoldre, en d’altres treballarem i seguirem treballant, i a més
amb la possibilitat d’intentar, doncs, tenir algun tema que ens permeti actuacions,
sobretot en temes de voreres.
Després també en temes com el carrer Venezuela, d’on som coneixedors que hi ha
una zona on l’asfalt s’ha d’arreglar sí o sí, i teníem una reunió aquest dimarts amb
l’Ajuntament de Granollers, amb els seus membres, i un dels temes que parlàvem era
aquest, un tema que sempre s’ha dut per part de l’equip de govern de Granollers, que
era l’actuació sobre el carrer Venezuela, on La Roca no ha pogut mai destinar els
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diners que de ben segur necessitaríem per fer una actuació, que probablement a dia
d’avui tampoc, però en el que sí que vam quedar és que hi treballarem per tenir una
feina feta per a quan puguem fer-hi alguna actuació. Ara, el que sí que vam dir és que
s’estudiarà la manera ràpida de poder fer algun tipus d’actuació en base a pintura, en
base a diferent senyalització que ens permeti que el carrer Venezuela, en el tram
central diguem-ne, el tram del mig, no sigui aquesta autopista que a dia d’avui tenim,
no?
Per tant, la moció vostè ens diu que busca un acord i busca solucions, així la rebem, i,
per tant, també nosaltres agafem el compromís de si podem portar una part de la
feina feta per al proper ple ho farem així, si no, com a molt en el següent aniríem
parlant d’aquestes que puguin ser més complicades o més llargues, perquè
bàsicament algunes d’aquestes, com que són de tema municipal, com els vam
avançar, el que volíem és tractar en unes reunions entre tots els partits polítics, perquè
si és una solució integrada al poble, doncs, que el debat i intentar arribar a un acord
sigui sempre això, no? Com més coses puguem treballar conjuntament, doncs, millor,
perquè tampoc serviran després per fer-nos retrets que a vegades són innecessaris,
perquè la claveguera està mal feta i no és..., o s’ha desgastat o el que sigui, i no és
culpa ni d’un ni de l’altre, perquè el manteniment en les clavegueres no existeix, i, per
tant, són d’aquelles coses que hauríem d’anar treballar conjuntament.
Com també hi ha la intenció, el més vinent, de fer un plenari del consell de poble de la
Torreta, per tant, aquí serà el lloc on també hauríem de portar feina feta per aquest
plenari, i que puguem donar explicacions del que s’ha fet, del que tenim pendent de
fer, i del que volem fer tots, no?
Alguna intervenció més? No? Doncs, passaríem a votació de la moció del PSC.
Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents.
B-8 Moció presentada per l’Equip de govern de suport a la resolució 1/XI del Parlament
de Catalunya
Es posa en consideració del ple la moció aprovada per la comissió informativa general
de 26 de maig de 2016, amb el contingut següent:
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015,
va aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic
obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una
majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que
Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista
en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no
subordinat.
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Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de
creació d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la
futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini
màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de
seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a
expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de
desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions
de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional,
que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència
de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament
pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a
obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la
ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i
integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament
les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica,
a fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions
de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta
resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per
tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català
independent en forma de república i acorda posar-ho en coneixement de
l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per
a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret
d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
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2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou
marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es
compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de
reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de
la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les
meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats
especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir
l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del
Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a
Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen,
tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema
Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró.
Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència
farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es
poden dur a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció
primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de
desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a
tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria,
contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern
ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena
vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel
conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la
seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de
2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de
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6.

7.

8.

9.

Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de
la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el
e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal
Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur
govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals
esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions
locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de
proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar sense
efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de
l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació
de la priorització de l’activitat econòmica privada.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb
l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel
Govern espanyol.
Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes.
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc
social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de
negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la
despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un
servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament
excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així
mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el
cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per
a la Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc
social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes
pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la
utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
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màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en
l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i
compromís, el futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups
parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb
els responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del
Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar
la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de La Roca del
Vallès a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- I la darrera moció presentada, per l’equip de govern en aquest cas a no
ser que algú s’hi vulgui afegir en el darrer moment, és la moció de suport al Parlament
de Catalunya, pel tema de la llibertat nacional del nostre país. És una moció que, com
vaig comentar l’altre dia, en el seu moment, hi ha gent que ha sigut una miqueta més
àgil, per no dir molt més àgils que nosaltres a l’hora d’aprovar-la, però ells aprovaven
una moció sense saber qui els trucaria, què els demanarien o el que sigui. En el nostre
cas ja sabem qui ens trucarà, qui mourà els fils per tema de veure qui ha votat aquesta
moció, si l’alcalde l’ha promoguda. Doncs, bé, haurem de dir que sí, que com a equip
de govern l’hem promoguda, la votarem favorablement, i, per tant, sabem que
nosaltres estem fent un pas més amb el posicionament polític, però també a l’hora
d’un posicionament social, perquè nosaltres representem a qui representem, i, per tant,
també ens toca fer aquest tipus de desobediències, perquè a dia d’avui
probablement això és el que ens diuen que estem fent, però el que nosaltres pensem
és que estem obeint els nostres electors, la gent que ens ha votat, i, per tant, confiem
que nosaltres farem aquests passos.
És molt llarga, em sembla que s’ha debatut a tot arreu i vam dir que tampoc hi hauria
necessitat de fer-la tota i, per tant, el que sí que nosaltres faríem és manifestar com a
primer acord el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en aquest
cas de l’equip de govern, que proposem l’aprovació d’aquesta moció, a la resolució
1/11, del Parlament de Catalunya; transmetre aquest acord a la presidenta, als grups
del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència.
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No sé si tenen alguna cosa a dir. Ningú? Sí? Perfecte.
Sr. Ros.- Bé, felicitar-nos de tenir aquesta moció en el nostre plenari, que la puguem
aprovar amb una àmplia majoria. Tant de bo pogués ser per la unanimitat del plenari, i
bé, dir que no ens fan por les conseqüències d’aquesta moció. El nostre partit,
Convergència, és l’únic partit que té persones imputades precisament per haver posat
les urnes el 9 de novembre, un any abans d’aquesta resolució del Parlament. Són, si no
recordo malament, quatre persones imputades: el president Artur Mas, la consellera
d’Ensenyament, Irene RIgau –exconsellera– l’exvicepresidenta del Govern, i ara més
recentment el nostre diputat Kiko Homs. Per tant, no ens ha de fer por cap
conseqüència, jo crec que estem caminant cap a la llibertat del nostre país, i que en
aquest moment el plenari de La Roca s’hi afegeix com un ajuntament més, com un
municipi més, en un front comú per aconseguir aquestes ànsies de llibertat que té el
nostre país.
Jo crec que no m’hi estendré més, que està tot dit, i que ens hem de felicitar i estar
molt contents que això pugui tirar endavant.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Sí? Senyor Daniel Martín, d’Iniciativa.
Sr. Martín.- Sí, a ver. Mire, el señor Ros dice que esta moción buscaba la unanimidad.
Esta moción se debatió en el Parlament de Catalunya, las posiciones de todos los
partidos políticos que estamos representados aquí son conocidas, son públicas. Esta
moción se ha presentado por los grupos municipales de Esquerra Republicana de
Catalunya y de la CUP en la mayoría de los ayuntamientos, y la postura de los distintos
partidos ha seguido siendo la misma. Por lo tanto, no se busca la unanimidad, se busca
una postura política, y a todos, no digo solo a Iniciativa sino todos, a todos los partidos
representados en este plenario nos han enviado argumentarios desde el día en que se
debatió en el Parlament. Podemos discutir o podemos no discutir, todos tenemos,
como tú dices muchas veces, cada uno lleva la sardina donde le interesa. Yo creo
que no nos interesa, todas las posturas están claras y ya está, no hay que discutir gran
cosa.
Sr. Ros.- Un petit apunt: jo no he dit que busquéssim la unanimitat. Tant de bo hi hagués
unanimitat. Era, diguéssim, un desig. Coneixem les postures, sabem com ha anat tot el
procés, sabem on està tothom, per tant, no estem cercant res més que no se sàpiga.
Però el que jo he fet és, diguéssim, un desig. Tant de bo hi hagués unanimitat, i, per
tant, la majoria social que necessitem a Catalunya perquè això tiri endavant amb
molta potència es vagi ampliant, ampliant i ampliant, i cada cop siguem més per una
qüestió que cau en aquest moment pel seu propi pes i la seva pròpia lògica.
Sr. Alcalde.- D’acord. Doncs passaríem a la votació de la moció.

Votacions:
S’aprova la moció per 9 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals
d’ERC (5) i de CIU (4), 7 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals
del PSC i d’ICV-EUIA i 1 vot negatiu, manifestat pel regidor del grup municipal del PP.
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C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal sobre el
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials corresponent al període 2016-1T
Sr. Alcalde.- Bé. Doncs del tema de les mocions passaríem al control de la gestió
municipal. El punt C1 és la dació de compte de l’informe de la Tresoreria i la
Intervenció municipal. Té la paraula el senyor Manel Álvarez, regidor d’Hisenda.
Sr. Álvarez.- Gràcies, senyor alcalde. Es tracta de donar compte d’allò que
col·loquialment entenem o diem «morositat», que en definitiva el que ens diu és si
l’ajuntament està pagant bé o no està pagant bé als proveïdors. Aquest és un
indicador econòmic que es té en compte per part del Ministeri de la Generalitat, per
valorar quina és la situació a nivell econòmic dels ajuntaments, i per facilitar la gestió
posterior en alguns temes econòmics.
Toca donar els números del primer trimestre de l’any 2016, per tant, fins el mes de març.
L’ajuntament està pagant a una mitjana de 21,12 dies als proveïdors. Saben que tenim
60 dies per pagar, i l’ajuntament no està exhaurint aquest límit de 60 dies, sinó que
estem pagant a 21 dies.
Hem millorat respecte a la situació de l’últim trimestre de l’any 2015, en el que
l’ajuntament també estava pagant bé, a 33 dies, i tot i que pagàvem bé encara
paguem millor, paguem aquests 21,12 dies de mitjana. No està malament.
Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Álvarez. Algun comentari?
C-2 Dació de compte de l’acord entre l’Ajuntament i el Comitè Unitari de Treballadors
en referència a la prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal.
C-3 Dació de compte de l’acord entre l’Ajuntament i el Comitè Unitari de Treballadors
en referència a l’ajustament del calendari laboral.
Doncs, el punt número 2 i el número 3, si els sembla, els comento jo mateix junts, i és el
tema de la dació de compte de l’acord entre l’ajuntament i el Comitè Unitari de
Treballadors.
En aquest cas, tenim dues: una és per la prestació econòmica de la situació
d’incapacitat temporal, el que en diem les malalties, per poder fer la cobertura
d’aquestes baixes des del primer dia. Perdó, del 100 per cent de la baixa. El que sí que
es va fer és treballar amb el Comitè Unitari dels Treballadors, amb una predisposició
excel·lent per tots, perquè quan alguna cosa estava escrita i no era, diguem-ne, del
grat d’uns o dels altres, l’hem estat treballant. Al final de tot era una situació que ja
s’havia comentat també, jo amb el senyor Ros en el seu moment, de la petició que ens
feien els treballadors i, per tant, com ell bé m’havia comentat, la voluntat hi era,
l’única disposició que nosaltres hem fet són algunes petites consideracions en temes
de, diguem-ne, allò que a vegades es pot anomenar «algunes baixes sospitoses»,
d’acord?
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En aquest tipus de baixes i en aquest tipus de situacions, els propis treballadors van ser
els primers que van exposar la seva voluntat que ni hi haguessin aquestes, diguem-ne,
baixes sospitoses d’un divendres o un dilluns, el dimarts... Per tant, ha sigut bo perquè
ens hem posat d’acord en aquestes situacions.
També vam fer una llista del que estaven considerades malalties greus, i evidentment, i
com no pot ser d’una altra manera, quan vam arribar a aquest acord, els treballadors
volien demanar el màxim de temps, que això poguéssim fer-ho retroactiu. En aquest
cas, l’acord a què es va arribar era a principis d’aquest any 2016, la petició me la feien
a mi des del dia en què jo havia arribat a l’ajuntament. El que sí que es va fer és dir
que no ens faríem càrrec de cap tret de dues molt greus, de dos treballadors, un que
ha patit un transplantament molt seriós, i una treballadora que està tractant-se d’un
càncer. En aquests dos casos el que sí que es va fer és comunicar que la intenció era
fer-nos càrrec des del primer dia, d’acord? Per tant, no els dic que algun dia ho
podran veure en algun tipus de resolució, no sé si està en alguna d’aquestes, però
crec que és el que hem de fer, i, per tant, així ho hem fet. Més que res els ho comento,
perquè si ho veuen, que sàpiguen que és degut a això.
La següent, que era el tema del calendari laboral, doncs, bé, amb el tema de les
jornades, el tema dels dies festius, els que ens creava és que hi havia unes hores de
més que feien els treballadors públics, però que, o bé les havien de compensar, o bé
se’ls havia de pagar les hores. En la situació en què estem, es va arribar a l’acord de
poder compensar les hores amb dies, i l’única diferència que s’ha fet és que s’ha
intentat també treballar-ho amb ells, i ens van dir que sí, que aquests dies que surten
de més no s’agafessin, diguem-ne, seguits, i no fessin per fer unes minivacances o
compactar més vacances, o el que sigui. En principi es va quedar que seria un dia per
trimestre, i, per tant, així el que fèiem és que hi ha un dia de més cada trimestre, però
evitem també això, que algú faci una compactació i no el tinguem en l’ajuntament,
sabent que tots els tècnics en l’ajuntament són necessaris, i que podem estar sense ells
uns dies, però molts, molts, tampoc. També hi ha hagut una voluntat, i hi ha hagut
l’acord.
Aprofitant això, també els he de dir que tenim un conveni amb els treballadors ja
exhaurit, i que n’hauríem de treballar un altre, i la voluntat seria que ens poguéssim
reunir per veure també les peticions del Comitè Unitari, i entendre que això és un
conveni que tindrà una durada ix, i que, per tant, no sabem qui serà d’aquí a tres anys
ja el nou alcalde o alcaldessa. Per tant, ens podem trobar que el conveni al que jo
com a alcalde pugui arribar a un acord, doncs, a qui pugui venir al darrere ni li sembli
bé. Per tant, si no fóssim capaços d’arribar tots conjuntament a un acord amb els
treballadors, no em tocaria una altra que fer això, però la intenció seria que aquests
temes..., fos un d’aquests temes que poguéssim tractar conjuntament tots els partits.
Hi ha algun comentari?
Sr. Fernández.- Sí, comentari breu. Ens van convocar el Comitè de Treballadors als
grups municipals per explicar-nos això, igual que ens havien convocat de vegades per
comentar alguna queixa, i en aquest sentit. En tot cas, ens alegrem que aquesta
vegada la convocatòria sigui per comunicar-nos aquest acord, i un acord amb el que
els trobàvem satisfets. Per tant, jo crec que també és positiu, i això ho vam, igual que
també ho fèiem quan hi havia alguna queixa o així. Eren uns altres moments, nosaltres
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també ho vam fer en aquest sentit, i mostrar la satisfacció que hi hagi pogut haver un
acord, i que, bé, hi hagi una bona entesa en aquests moments.
Sr. Alcalde.- Gràcies.
C-4 Resolucions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- El punt C4 seria les resolucions d’Alcaldia. No sé si tenen alguna resolució
que vulguin que comentem. No? D’acord.
C-5 Informacions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- El punt C5 serien informacions d’Alcaldia. Aquí els hauríem d’explicar que
ja hem començat les obres, com hauran vist, de l’Eix Cívic de la Torreta, i de la Rambla
de Santa Agnès. Totes dues obres ja estan en marxa des de fa uns dies, anem al ritme
previst. Evidentment, l’Eix Cívic comporta, diguem-ne, una entrada més forçada d’allò
habitual, però per motius de seguretat en l’àmbit d’obra ho hem hagut de treballar
així.
Així com la Rambla de Santa Agnès no, perquè segueix l’àmbit d’obra tancat, com hi
ha estat durant un temps, i la intenció és acabar aquesta obra i poder mirar si hi ha la
possibilitat de fer el segon tractament que està previst de fer en aquest espai sense
obrir-lo i haver-lo de tancar després, i, per tant, intentarem treballar amb una miqueta
d’agilitat, si som capaços de fer això, que no haguem d’obrir l’espai per després
tornar-lo a tancar.
També els comentaria que ja vam acabar la primera actuació en el Molí de Santa
Agnès, de la teulada, que s’havia enfonsat, i ja s’ha fet la repressió d’aquest espai.
Després, també els diria que dilluns vinent, a les nou i quart, hem convocat un ple del
sorteig de les meses a les eleccions espanyoles i, per tant, qualsevol que vulgui assistirhi, com que és públic, evidentment estaríem encantats de rebre’ls, mai tenim massa
afluència i, per tant, si algú vol ja ho sap, està convidat a assistir-hi.
Després, també els diria que en informacions d’Alcaldia vam comentar la possibilitat
que s’havia parlat de fer el que seria una creació d’una junta de portaveus, per tal
que entre ple i ple ens poguéssim reunir per parlar d’alguns temes d’aquests que estem
parlant, que són temes més de municipi, o que fos la possibilitat de tractar-los amb més
temps, diguem-ne. Igual és un tema que comencem a parlar en un moment, el fem
com a junta de portaveus, que seria la possibilitat d’aquesta creació, i per tant, tenir
més temps per parlar-lo, i és una feina que podem començar a treballar i dir «mira,
amb aquesta feina portarem tal punt de l’ordre del dia o tal cosa en un proper ple»,
d’acord? Aquesta és la intenció.
I com a informacions d’Alcaldia, dir-los que, i és una d’aquestes que no és gens de
gust d’explicar però que és una realitat i l’hem de dir: tenim algun grupet de nensnenes, no sé qui, a quals els està agradant massa el foc, i darrerament ens estan
donant algun ensurt intentant cremar canyes a la zona del parc del Passeig Fluvial tres
dies seguits, a diferents hores. L’altre dia van cremar un contenidor d’aquí, del carrer
Prat de la Riba, i el dimarts també intentaven cremar un dels contenidors que hi ha
aquí, al costat de la caseta de l’ONCE.
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Malauradament per a ells, per sort per a nosaltres, un veí va veure uns nanos sortint
corrents d’allà, va veure que començava a sortir fum, va trucar els bombers, i els
bombers van arribar en temps rècord perquè marxaven d’un incendi seriós que hi
havia hagut aquí, en el municipi. Per tant, quan ells ja marxaven van rebre l’avís, es va
poder aturar i no va ser res.
Bé, ens té bastant preocupats perquè és a diferents hores i diferents d’això, i sabem
que a vegades potser no toca crear cap alarma, però darrerament ens està
preocupant bastant i, per tant, bé... Estem treballant, hem trobat algun nano que ja
hem pogut trobar qui era, s’ha parlat amb els seus pares, alguns dels nanos ha
reconegut que havia fet algun dels incendis, alguns altres s’hi ha negat i estem
treballant amb les famílies, però això no ens deixa de preocupar molt perquè
probablement no siguin els únics autors, o n’hi hagi més, no? Per tant, els ho
comuniquem perquè en siguin coneixedors.
C-6 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Acabat el punt d’informacions d’Alcaldia, passaríem al de precs i
preguntes. Sí, el senyor Lorenzana. Ah, no, perdó, li toca primer al... Perdó.
Sr. Martín.- Más que nada que luego nadie se queje. No decimos quién, eh? A ver, sí,
unas cuantas.
A ver, la pregunta de casi siempre, digamos, el tema que estamos en el mes de mayo,
empieza el mes de junio, empieza la temporada de playa. ¿Hay previsto un nuevo
horario de autobuses, sobre todo la conexión con Mataró? Ésa sería la primera
pregunta.
Dos ¿Ha habido algún cambio sobre el tema del uso de las tarjetas del municipio de
La Roca con respecto a los municipios colindantes, en el tema de conexión de las dos
líneas? Me han dicho, yo no lo uso, que antes ibas con un billete de La Roca, de estos,
no sé cómo le llaman, de La Roca a Granollers, pegabas el salto de un autobús a otro,
que no había ningún problema y que ahora sí que hay problemas, es un viaje nuevo.
No es con la T1, es con otro tipo de…, no sé cómo se llama. Ésa sería una pregunta.
Después, otra pregunta es que nos sorprendió desde el equipo de gobierno se haya
iniciado una encuesta en la piscina a los usuarios, supongo que son usuarios y socios,
sobre el horario de apertura por las tardes. A nosotros nos gustaría saber hasta cuándo
va a estar esta encuesta entre los socios, usuarios y demás.
Y haríamos un ruego también: a nosotros nos gustaría saber el resultado y nos gustaría
saber el número de socios que tenía la piscina a 1 de enero de 2016, y el número de
socios que tiene la piscina en este momento.
Después, nos gustaría también hacer dos ruegos: un primer ruego dirigido al señor
alcalde es que en un programa de televisión de amplia difusión en la comarca, un
miembro destacado del ayuntamiento hizo dos afirmaciones que nos gustaría que
fueran corroboradas por el responsable o por la primera persona del ayuntamiento. Si
el ayuntamiento tiene algún nuevo estudio que diga la incidencia del tráfico dentro
del municipio de La Roca, porque en ese programa se afirmó que la calle Verge del
Carme tenía una frecuencia de seis vehículos hora antes de la apertura del carrer
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Catalunya en nuestra dirección, y actualmente tiene ocho vehículos hora. Yo no me
creo que tuviera seis antes, igual que no me creo que tenga ocho. Pero si hay un
estudio me tendré que callar. Eso es un ruego.
También hacemos otro ruego, que es ya que como vecino interesado por la
incidencia que tiene el desvío de tráfico hacia las calles interiores del pueblo, aunque
no me toque porque no estoy directamente influenciado, nos gustaría también saber si
se piensa o no hacer alguna actuación sobre el cruce de la calle Industria con la calle
Sant Sadurní, que es muy, muy, muy peligrosa, sobre todo porque los que vienen desde
la calle Sant Sadurní desde el río hacia arriba no tienen un stop, y el resto me parece
que no lo saben. Es un ruego, y si hay algún estudio, con que nos remitáis el estudio nos
daremos por satisfechos.
También nos gustaría hacer un ruego, y es que, a ver, estamos en el mes de mayo,
hicimos trabajo, aprobamos ordenanzas fiscales, hicimos trabajo. El regidor de
Hacienda en el anterior pleno nos presentó la liquidación presupuestaria del año 2015,
con unos «excelentes resultados», y ahora a nosotros lo que nos gustaría saber es,
aunque se anunció en el mismo programa de televisión que para el mes de mayo
tendríamos el presupuesto encima de la mesa, y que lo estaríamos discutiendo. Nos
gustaría saber para cuando ese presupuesto, y si no, como mínimo, si hay alguna
intención, algún estudio, algunas previsiones, algo sobre el destino, cumpliendo la ley
de gasto, evidentemente, de este remanente de tesorería y superávits y demás. Nada
más, gracias.
Sr. Alcalde.- En precs i preguntes tindrem en compte la pregunta que ens ha fet el
senyor Alcalá abans, que hem retirat com a moció. Senyor Lorenzana?
Sr. Lorenzana.- Bé, la primera és com han quedat el tema de les preinscripcions
escolars, en les diferents escoles del municipi.
I la segona és que ara ja comença el bon temps, i l’any passat es van obrir els patis de
les escoles, i preguntar si l’equip de govern té intenció que es tornin a obrir també en
aquest període estival. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Algun...? Sí, senyor Fernández.
Sr. Fernández.- Dues o tres qüestions. Una primera. L’altre dia em vaig trobar un trailer
girant de la carretera de d’Òrrius cap al carrer Catalunya. Va pujar per sobre la vorera.
Quan va tirar per carrer Catalunya vaig trucar la policia per dir-los-ho, anava al darrere
jo, va passar ell, jo venia pel carrer Catalunya, vaig tirar, la policia el va parar, el va
informar, i em van comentar una cosa la policia. En tot cas, valdria la pena mirar-ho
per solucionar-ho: no tenien clar si hi havia una senyalització a la carretera d’Òrrius,
que els possibles trailers que poguessin baixar no podrien girar cap a la dreta. Jo
tampoc no ho sé, per tant... Clar, llavors, el va deixar passar i res, vull dir, cap queixa,
però en tot cas, que mirem aquesta solució, perquè va passar tota la roda per sobre,
davant d’aquell jardí que té en Pujades, el Miquelet, va passar les rodes per una
banda i per l’altra, pels dos costats. Bé, són aquelles coses que vam dir que anirien
passant i van passant. Però vaja, en tot cas, busquem la solució. No rigui, senyor
Álvarez, les coses són com són.
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Una segona qüestió, l’ha comentat ja el senyor Martín però és la nostra gran
preocupació, perquè estiguem a finals de maig i no tinguem pressupost. Espero que no
batem el rècord, que em sembla que es va aprovar el mes de juny un pressupost un
any d’aquests darrers vuit anys. Crec que va ser el rècord i espero que no el batem.
Però és un instrument, és el principal instrument de gestió que té un ajuntament, ara
seriosament, i per tant, hi ha una preocupació entre les persones que es preocupen
pels temes del municipi, perquè sense aquest instrument no es poden solucionar alguns
dels problemes que potser es podrien abastar, i estan quedant aturats, perquè sense el
pressupost... Per tant, la nostra preocupació que això no estigui..., és a dir, no s’hagi
posat a debat dels grups polítics. Per tant, per veure si som capaços, com en alguna
ocasió, o d’arribar a algun acord o d’incorporar algunes propostes, d’abstenir-se o...,
com s’havia aconseguit en algun moment. Aquestes dues.
Ah, no, perdó. L’altre dia vam parlar, jo no he tingut temps de mirar-ho, vam comentar
el tema d’aquells abocaments que hi havia. No sé si s’ha pogut mirar, comprovar el
del Torrent de Can Planes, que en vam parlar l’altre dia. Jo no he pogut anar-hi perquè
per feina m’ha estat impossible. Saber si vostès han pogut fer alguna comprovació, i
això. Si no, doncs...
Sr. Alcalde.- Perfecte. Hem de contestar preguntes. Ningú més, no? Contestem... Hi ha
algunes preguntes que me les han fet directament a mi, jo les contestaré també, però
no sé si algun altre regidor voldrà dir de la seva. Com que jo seré el darrer a parlar,
doncs, si li sembla, la primera és el tema dels horaris d’autobusos, i relacionat també
amb autobusos, el tema de l’etiquetatge, o...
Sr. Fortí.- Dani, no está previsto ningún horario nuevo de autobuses dirección Mataró.
No se había hecho ningún cambio ni previsión de cara a la temporada. No sé si lo
tienen previsto de cara al enlace desde Granollers, esto sí que te lo diré enseguida
porque en principio nos vemos pronto con los técnicos de Sagalés, porque tenemos la
otra duda, que es el tema del etiquetaje al que tú te referías hoy, y que han venido ya
dos personas con el mismo problema. Y qué es lo que ha cambiado para que según
qué tipo de ticket me marque una o dos zonas, y qué es lo que ha variado, ¿no?
Entonces, no tenemos constancia de nada, tampoco Sagalés, y ahora estamos
mirando qué es lo que está provocando esto, si el conductor o el cambio de línea,
qué es lo que ocurre. Estamos en eso en estos momentos.
Segueixo si li sembla, senyor alcalde, aprofitant... El cruce de la calle Industria con Sant
Sadurní. El cruce de la calle Industria con Sant Sadurní, hay un técnico desde la
Diputación, que el pasado mes de octubre o noviembre fuimos con el alcalde, y ya
está trabajando junto con un técnico municipal, redactando un proyecto de mejoras
de seguridad en todo el cruce, porque la anchura, la velocidad a la que llegan, el
stop donde está situado y todo provoca lo que está ocurriendo últimamente, o desde
el inicio, que ha ampliado su volumen con el enlace, que hay mucho riesgo de que
ahí haya accidentalidad.
Hasta ahora por suerte hemos tenido pequeños golpes, seguiremos tocando madera y
esperemos que lo podamos solucionar en los próximos meses con el trabajo conjunto
con la Diputación de Barcelona.
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Tráiler de la carretera d’Òrrius, senyor Fernández. No hi ha cap senyal. No hi ha cap
senyal, i a més a més s’ha fet la petició, i desconec exactament en quina situació es
troba, però ja no és la primera vegada que ens ha passat, i allà hi ha dos temes: un és
el rebaix que pot ser necessari o no en aquella cruïlla, i l’altre és que realment s’ha de
senyalitzar tal i com toca, perquè els camions com a mínim ja sàpiguen que per allà no
tenen la possibilitat d’accés amb garanties.
Hi havia un tema afegit aquí, i és que també, a través de la Diputació, estan treballant
també per millorar la seguretat en les dues plataformes elevades de passos de
vianants que tenim davant de la plaça de l’Era, i que tenim baixant del carrer de
l’Escola Pilar Mestres, que travessa també cap al centre.
I aquí també estem treballant tant tècnic municipal com la tècnica de la Diputació, en
intentar que segurament el percentatge que hi ha de la rampa actual pot ser que sigui
fins i tot algun pèl més agressiu, per intentar que redueixin la velocitat al seu pas per la
plataforma elevada, i que així la prioritat la tinguin ben entesa també els que
condueixin per allà. Crec que ja està, sí.
Sr. Ros.- Sí, en referència a la pregunta del senyor Carles Fernández, referent a un
abocament, li contesto com a regidor de Medi Ambient. És concretament en el camí
que passa per l’antic camp de futbol, al costat de Can Massover, que llavors gira a
l’esquerra i passa per sota la C60. No sé si es refereix a aquest, hi ha dos abocaments.
(Veu de fons.)
Sr. Alcalde.- Just a sota de l’escorxador.
(Veu de fons.)
Sr. Fernández.- Perdó. Si segueixes el torrent, hi ha un punt en el que hi ha una
estructura de col·lector, i allà hi ha un abocament.
Sr. Ros.- Ah, val, allò no és un abocament de residus, és un abocament de...
Sr. Fernández .- No, no, és un abocament constant d’aigües residuals de calç.
Sr. Ros.- Sí, sí, val, val.
Sr. Fernández.- Em referia a això, eh?
Sr. Ros.- No ho he entès bé, doncs, no ho he entès bé. Aviam, aquest és un que estem
analitzant amb els tècnics, això ja va sortit en un altre ple.
Sr. Fernández.- Preguntava si s’havia ja fet alguna cosa.
Sr. Ros.- Encara no, encara no. Estem estudiant la solució, estem treballant en l’estudi
de les solucions. Pensava que es referia a un abocament de residus sòlids...
Sr. Fernández.- No, no, em referia a aquest.
Sr. Ros.- Doncs, d’aquest estem estudiant la solució per poder connectar bé. Crec que
és bastant senzill, però s’està ultimant i encara no ens han donat el com.
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Sr. Alcalde.- Ja? Perfecte. Algú ha de respondre alguna cosa més? Senyor Manel
Álvarez.
Sr. Álvarez.- Sí, gràcies, alcalde. Com a regidor d’Hisenda contestar dos temes que...,
un parell de temes que ha comentat el senyor Dani, i en la mateixa línia el senyor
Fernández, no? És cert que en l’últim ple ordinari vam presentar la liquidació de l’any
2015, i vaig dir que el resultat era extraordinari. I és que són extraordinaris els resultats. O
sigui, econòmicament ningú pot dir que l’Ajuntament de La Roca estigui avui en dia, o
hagi tingut l’any 2015, un resultat dolent. I qui ho digui està equivocat, i s’equivoca
bastant. 4.180.000 euros de romanent de tresoreria i un resultat pressupostari de
2.800.000 ja li agradaria a molta gent tenir-ho. Per tant, hem d’estar contents tots
plegats, a més a més. Perquè a més a més, com va dir el senyor Fernández l’últim ple,
tenir bons resultats, el que ens dóna són instruments per poder fer política, i en aquesta
línia estem. El romanent bo, extraordinari, de l’any passat, ens ha de permetre fer
actuacions que no s’han pogut fer abans perquè no teníem diners. I aquests diners ens
haurien de permetre fer coses que ens fan falta, coses que tothom reclama i que
nosaltres també reclamem.
Per tant, excel·lent resultat que ens ha de permetre, doncs, poder fer coses que fins
ara no hem pogut fer. I que les farem en la mida en què entre tots puguem aprovar un
pressupost que s’està treballant ja fa temps, que jo crec que està avançat, jo crec que
ho podem dir, que no fa falta gaire per tancar-ho, i que ha de donar resposta a un
primer any de mandat d’un govern de coalició com no havíem tingut mai en aquest
ajuntament, que no és fàcil per a ningú perquè aquests governs necessiten parlar molt,
i no n’estàvem acostumats. Els governs fins ara han estat governs en què
majoritàriament hi havia una força, i si eren amb altres forces eren forces amb un o dos
regidors, i aquest govern és diferent, i això ens obliga a fer coses com no s’havien fet
mai en aquest ajuntament, i com no s’han fet mai en altres ajuntaments i, per exemple,
no ha passat mai que la Generalitat de Catalunya tingui a aquestes alçades un
pressupost per aprovar. Això està passant a Catalunya, està passant a molts
ajuntaments, i també ens passa a nosaltres. El que hem de fer és tancar-ho d’una
vegada, crec que estem en la bona línia, i que ens estem posant d’acord en tot allò
en què ens hem de posar d’acord.
Sobre el destí del romanent de Tresoreria, avui mateix, en la reunió de govern, s’han fet
diferents propostes que s’han de concretar i s’han de prioritzar, però en tot cas, jo
suposo que ara l’alcalde ho acabarà de comentar, una vegada tinguem una
proposta, des de l’equip de govern s’intentarà, com també es farà una vegada
tinguem una proposta de pressupost, parlar amb els grups de l’oposició per intentar
consensuar allò que s’hagi de consensuar, atenent les propostes en positiu que es
facin, com sempre s’ha fet, o com algunes vegades s’han fet, i aquesta vegada no
hauria de ser diferent, en aquest sentit, eh? Jo crec que ho he contestat.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Si els sembla bé, contesto jo ja la resta de preguntes.
Sr. Martín.- Disculpas. Se me ha olvidado un pequeño comentario, supongo que sois
conocedores, pero nos gustaría a nosotros, desde Iniciativa, y supongo que lo
podemos ampliar al PSC, que nos tuvierais en cuenta. A ver, hemos sido conocedores
de que, creo que fue la semana pasada, no sé si fue a finales de la semana pasada o
principios de esta semana, ha habido un incidente con un conductor de la línea de
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autobuses de La Roca, que ha dado lugar a que un vecino de La Roca que ha sido
agredido haya tenido que ir al CAP. Hay un parte de lesiones, y nuestra policía
municipal ha actuado de forma diligente, y además muy bien ante el vecino. A
nosotros simplemente nos gustaría que cualquier actuación que haga el
ayuntamiento, que cuente con el apoyo de Iniciativa, y haciéndolo extensivo, me
imagino, a todos los grupos municipales, y que tienen nuestro apoyo en lo que sea
necesario. Gracias.
Sr. Fortí.- Sí, sí, respecto a este incidente que hubo, fue aquí, en Las Mimosas, en un
giro, el paso de peatones, el vehículo que parece que no paró, los dos se enzarzaron
en una discusión verbal que acabó cerrándose las puertas por un lado o intentando
entrar por el otro, y dando algún golpe de más. Entonces, se han pedido todas las
explicaciones por parte de…, al operador, y no conocemos aún a la persona
afectada del municipio, porque desgraciadamente hemos estado buscando desde la
Policía local si teníamos posibilidad de conocer a esta persona para que también nos
dé su punto de vista, para ver realmente el suceso y conocer cuáles son las posturas
que tenemos que adoptar para defender los intereses de nuestros ciudadanos. Nada
más que eso, gracias.
Sr. Alcalde.- Bé, gràcies. Començo jo. Contesto jo. Són dues coses ràpides. El tema de
les escoles, no tenim les dades aquí ara mateix... (Veus de fons.) No, no, els enviarem
les preinscripcions i ara mateix podríem saber les de l’escola bressol, perquè tenim
informació privilegiada per aquí, a la sala, una de les escoles bressol, però no seria cas
de dir només aquesta. (Veu de fons.) Perfecte. I la regidora ho té. El que passa és que
en no tenir-ho aquí i no saber-ho, no ho tenim. Els ho donaríem.
Ja aprofitant aquesta, el tema de patis oberts. La voluntat és fer-ho. Hem tingut un
problema, que és el canvi de les contractacions. Tenim els tècnics de contractació
que tenim, i ara estem buscant també una solució per poder-li donar uns tràmits més
àgils perquè tot el que hem de contractar, que fins un cert punt es podria fer d’unes
altres maneres, amb les noves lleis de contractació. Això per a un municipi com
nosaltres és un problema molt gran, i, per tant, mirarem de trobar-hi solucions, que com
no pot ser d’una altra manera estem obligats a fer, però el que sí que vam dir és que si
no buscarem alguna alternativa per poder tenir el tema de patis oberts aquest estiu.
Amb el tema de l’horari d’autobusos, de si hi havia la possibilitat de més autobusos, els
que dèiem «autobusos de platja» ara, quan serà l’època. Sí que és veritat que també
vam parlar en una darrera reunió amb Argentona, que estàvem pendents d’aquells
3+3, aquells cotxes que havien de posar de més i que no s’havien posat, i, per tant,
haurem de reclamar conjuntament a veure què està passant, perquè sí que són coses
que ens diuen però després... Aquí ja no és l’operador sinó que és la Generalitat qui
també ens ha de donar aquest cop de mà per poder-ho enllestir.
El tema dels socis a 1 de gener de 2016, i a 1 de maig. Si és correcte el que hem pogut
comprovar ara mateix pel mòbil, estaríem parlant que a dia 1 de gener de 2016
teníem 917 abonats en el Centre Esportiu Municipal, i a dia 1 de maig 986.
Lligat a això, estaríem parlant també que hem engegat una petició d’enquesta per
saber realment la necessitat i si podem trobar algun altre tema per poder tenir la
piscina oberta, i de fet hem parlat amb una entitat que també va venir a oferir-se’ns
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per un altre tema, per la voluntat aquesta, no?, de ser prou. Ara, amb data de juny, ja
obrim la piscina d’estiu i, per tant, els dissabtes a la tarda estarà obert segur, i per tant,
la voluntat de tenir aquesta informació, que evidentment li passaré a vostès i a tots els
partits, és tenir aquestes dades per fer aquesta valoració, de cara a la voluntat que hi
hagi, i que aquesta també vam parlar que podia ser bo allargar-la, ara quan comenci
la temporada, parlant amb la gent per si hi ha la possibilitat que es fessin algunes
activitats que ara, en l’estiu, el que dèiem aquell dia, les valorem molt i en canvi a
l’hivern ni ens les plantegem, però en canvi a l’hivern en aquest poble hi ha gent que
no sap què fer un dissabte a la tarda, i potser plantejar això ens podria ajudar. Per tant,
la voluntat és aquesta.
Les incidències del trànsit que vostè em comentava, jo no sóc coneixedor d’aquesta
informació, dels números aquests. Que jo no en sigui coneixedor no vol dir que no ho
tinguem, però jo no li puc dir si avança per un carrer... És que no he enganxat quin
carrer m’ha dit, però... Ah, el de vostè, Verge del Carme. Sis cotxes per hora, i... Vaja,
no sé, no ho sé, no li ho puc dir. Jo diria que algun més devia passar i algun més deu
passar. Vull dir que no sé si la proporció serà més alta, que segur que sí, no sé quina
proporció però probablement el vuit no quedi en vuit, però tampoc sortíssim de sis.
Però jo no tinc cap..., això és una impressió meva de viure per allà dalt i veure passar
cotxes, però això és la meva impressió i cap més, no en sóc coneixedor.
I pel tema de l’encreuament, li ha contestat el regidor pel tema de la Diputació.
El tema de patis oberts i inscripcions ja ho hem contestat, el tema del carrer Catalunya,
amb el tema del trailer, treballarem també per això, i també per si Òrrius no hauria
d’avisar allà dalt, perquè després no es trobi ningú havent baixat fins La Roca, i que
allà es trobi que no pot continuar, o que se n’ha d’anar... Sí, sí, evidentment allà se’n
podrà anar, per Vilanova i si després vol per Valldoriolf o per agafar l’autopista o el que
ells creguin.
I el tema de les inversions financerament sostenibles, surt d’un llistat bastant important.
Per tant, aquí hi haurà decisions que sí que seran aquelles decisions que haurem de
prendre nosaltres també políticament, el fet de dir «ostres, sí o sí això s’ha de fer, sí o sí»,
però dintre d’aquestes decisions, com bé deia el senyor Fernández..., ai, perdó, el
senyor Fernández preguntava, el senyor Álvarez responia, hi ha una voluntat de posarles.
És més, és una llista tan gran que inclús ens podem permetre treballar-la molt
conjuntament, perquè al final, hi ha d’aquestes que són d’aquelles decisions que
dèiem, de poble i de municipi; o de barri. Per tant, que estarà bé poder-les fer
conjuntament.
I amb el tema de pressupost, igual. És veritat que com comentava el senyor Fernández,
estem a unes dates molt avançades i no tenim pressupost, i com bé comentava el
senyor Álvarez, estem treballant, i evidentment, doncs, un govern de coalició, amb
aquestes forces, diguem-ne, interiors de regidors, també costa. A vegades també pot
ser que això... Mirin, a vegades és això de dir, igual nosaltres veiem una cosa que ens
sembla que potser és blanc, i quan dic nosaltres, ara mateix penso en Esquerra, perquè
puc parlar en nom d’Esquerra, Convergència ho veu d’una altra manera, i potser
també estaria bé que els altres partits ho veiessin, perquè igual nosaltres creiem que la
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bona opció és blanc, Convergència diu negre, el PSC diu negre i Iniciativa diu negre. I
potser llavors ens haurem d’adonar que no tots vostès estan equivocats sinó que som
nosaltres els que estem equivocats, d’acord? Per tant, fer un canvi de posicionament
en temes si veiem que hi ha algun que no podem desencallar.
Per la resta, de ben segur que ho podem debatre i podrem tenir l’oportunitat, com bé
ha expressat el regidor, de fer aquest debat.
Em sembla que ho he contestat... Ho he contestat tot? Sí, oi? No sé si m’he deixat
alguna resposta. Doncs, el que sí que farem és passar-los les dades d’això, i els
confirmarem segur els números aquests que jo li he dit de la piscina, que em sembla
que són correctes, però els assegurarem i ja els diré. No sé si queda algun tema? No?
Doncs, llavors sí que donaríem per clos el ple, i passaríem al tema de precs i
preguntes... Perdó. Acabaríem el ple quan són les 21:38 hores, i començaríem el torn
de precs i preguntes del públic assistent.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21
hores i 38 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president

El secretari

Albert Gil i Gutiérrez

César Romero García
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