ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA
22 DE DESEMBRE DE 2016 NÚM. 10/2016
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. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Albert Bassa 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, a 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 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 extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del
dia indicat a la convocatòria:
A) Assumptes de tràmit
A.1 Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B.1. Periodicitat de les sessions de les juntes de govern local.
B.2.Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació,
retribucions, indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups polítics
municipals.
B.5. Nomenament de representants de l’Ajuntament en els organismes i entitats.
B) Dació de compte.
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C.1. Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia en què es constitueix la Junta de
Govern Local.
C.2. Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia per la qual es nomena als tinents
d’alcalde.
C.3. Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de les delegacions de l’alcaldia als
regidors dels Corporació.
Els regidors fan un minut de silenci
A) Assumptes de tràmit
A.1 Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
Sr. Alcalde.- Bé, quan són les 20 hores i 4 minuts, comencem el ple, sessió
extraordinària, i urgent del ple de l’ajuntament. Hauríem de passar al primer punt...
Sr. Álvarez.- Senyor Gil, una prèvia, si us plau.
Sr. Alcalde .- Sí, senyor Álvarez.
Sr. Álvarez.- Sí. Volem que quedi constància a l’acta, si us plau, que el ple no s’ha
convocat correctament. Creiem que la urgència no està justificada, la convocatòria, si
no recordo malament, es va enviar ahir, per tant, no estem complint els terminis que
marca la llei, que són de dos dies perquè l’oposició, en aquest cas, pugui fer la seva
feina de control al govern, i és una llàstima, vull dir-ho clarament, que el primer ple
del nou govern comenci d’aquesta manera. No calia córrer –no calia córrer– i cometre
aquest error, aquesta errada greu una altra vegada, que el que comporta és que
nosaltres ens reservem el dret de poder impugnar el ple, la convocatòria i els possibles
acords, i que per tant, hi votarem en conseqüència. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. El senyor secretari suposo que ho podrà veure, quan vam
convocar el ple però jo, en el document que tinc de la convocatòria del ple, si no estic
errat, avui som a dia 22, es va convocar el 20 del 12 del 2016. Per tant, no era ahir,
sinó abans d’ahir. Això és la validació del document que tenen al peu dels documents.
No sé si el senyor secretari vol dir alguna cosa?
Sr. Secretari.- Se sent? En tot cas, era una convocatòria urgent, i no és el mateix
període que en una sessió ordinària i, per tant, s’ha de convalidar la urgència i, per
tant, el primer punt de l’ordre del dia és precisament convalidar aquesta urgència. Per
tant, si es vota a favor i es convalida, doncs, la convocatòria és absolutament correcta.
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Sr. Álvarez.- Sí. En tot cas, si la convocatòria es fa el dia 20 per a un ple que se
celebrarà el dia 22, no es compleix allò que diu la llei, que és de dos dies sencers, per
tant, la convocatòria hauria d’haver arribat el dia 19 i no el dia 20.
Sr. Secretari .- No, però és que la naturalesa d’urgència precisament el que salta és
per davant de que siguin dos dies. Si és urgent, evidentment és perquè no hem tingut
o no ha estat possible fer la convocatòria en dos dies, perquè és urgent, és la pròpia
definició, no?, del caràcter urgent de la sessió.
Sr. Álvarez.- Estic segur que el senyor secretari ens podrà argumentar per què és
urgent aquesta convocatòria.
Sr. Alcalde.- Bé, com que s’ha dictaminat que és urgent, en tot cas vostès, com bé ha
dit, es guarda el dret d’impugnar o fer el que cregui oportú. De tota manera, s’ha
cregut que la urgència es pot justificar en base a què aquest govern arrencarà a partir
d’avui a treballar, i per tant, creiem que les dates de la setmana següent encara era
més difícil de convocar el plenari i, per tant, doncs, s’ha fet així. Evidentment, vostè
pot no compartir-ho, de ben segur que no ho compartirà, i nosaltres, en aquest cas jo,
li ho respectaré, com no pot ser d’una altra manera. Vostè ha fet que consti en l’acta,
així ho farà, i per tant, doncs, ara sí –si vol, entengui’m– vostè pot... Jo anava a
començar a passar pel punt número 1, que és la ratificació de la urgència, entenc que
era en aquest moment en el que vostè podia haver fet aquesta explicació, i no
interrompre quan anava a començar aquest punt, però bé, ja que ho hem fet, ho hem
fet així, ara passaríem a ratificació del caràcter d’urgència de la convocatòria.
Sr. Álvarez.- Si us plau, suposo que donarà la paraula als grups perquè puguem
opinar respecte a la urgència.
Sr. Alcalde.- Entenc que vostè ho ha fet, no?
Sr. Álvarez .- Era una prèvia a l’inici del ple. A veure, això és qüestió de procediment,
eh? Si un grup considera que pot impugnar un ple, el que es fa és, abans que comenci
el ple, es posa en coneixement del plenari, perquè en tot cas el plenari pugui decidir no
continuar amb el ple. Això es fa així, i s’ha fet sempre així. En tot cas, ara estem en un
punt en què del que es tracta és que els diferents grups puguin opinar, i a nosaltres
ens agradaria opinar sobre aquesta urgència.
Sr. Alcalde.- Perfecte. Doncs, qui n’opinarà en nom de Convergència? Algun altre
portaveu vol..., sobre la urgència del ple? Vol intervenir-hi? Doncs, endavant, si us
plau.
Sr. Martín.- A ver. Es divertido que el primer pleno ya empiece con este nivel de
cachondeo y de socarronería, eh? Pero bueno, esperemos que no sea éste el talante
con el que vamos a ir durante los dos años y medio que nos quedan. A ver, nosotros
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desde Iniciativa hemos sido creyentes, aunque la palabra no sea la más adecuada, de
que había un acuerdo entre todos los grupos municipales para que cuando
considerábamos que un pleno, o que una cuestión, iba a urgencia, todos íbamos a
estar de acuerdo en que se convocara ese pleno. Por lo tanto, creo que esto es una
cuestión de estar mareando un poco la perdiz.
A ver, en principio nosotros tampoco estábamos muy convencidos de la urgencia del
pleno, pero si queremos que un equipo de gobierno empiece realmente a 1 de enero a
funcionar como un equipo, y que nosotros consideramos, desde Iniciativa, que ya
vamos con un año y medio de retraso con respecto a lo que debería de ser un mandato
normal, evidentemente, cuanto antes acabemos con este período de interinidad y con
un gobierno en minoría, mejor. Por lo tanto, Iniciativa en el pleno, sobre la urgencia o
no urgencia, me parece que es discutir sobre el sexo de los ángeles, y votaremos que
pasemos al pleno lo antes posible, y que no lo hagamos durar más de lo necesario.
Gracias.
Sr. Alcalde .- Senyor Alcalà? No? Senyor Ros?
Sr. Ros .- Sí. Com ha anunciat el meu company, en Manel, si la convocatòria no era
urgent, hi havia un defecte de forma de temporalitat perquè no hi havia les 48 hores
entre la convocatòria. No és el cas, se’ns ha aclarit, ens ho aclarit el secretari, per tant,
amb això ja tenim una satisfacció, però no se’ns ha explicat la raó de la urgència, per
què és convoca un ple urgent. El secretari ha dit que no els ha donat temps a preparar
els acords abans. Això no és cap raó d’urgència, si no ha donat temps, s’han de
respectar els terminis i, per tant, fer el ple la setmana que ve.
Les raons d’urgència han d’estar molt justificades, perquè si no, també és un altre
motiu d’impugnació. Tenim tres acords avui per aprovar, un parla de la periodicitat de
la junta de govern local, per tant, res que no pugui esperar; l’assignació salarial, en tot
cas, ja explicaran vostès l’interès personal que tenen; i la designació de representants
als diferents organismes. Per tant, són tres punts que sota cap concepte està recollida
la urgència enlloc, i vostès convoquen un ple urgent. Per tant, nosaltres estem en el
nostre dret de posar en coneixement de qui correspongui la impugnació d’aquest ple,
perquè no hi ha cap punt de màxima urgència que requereixi la reunió del plenari i
l’adopció d’aquests acords, que poden esperar perfectament a una convocatòria
correcta en temps i forma. I més encara quan es va convocar una reunió de portaveus,
una comissió informativa prèvia al ple, amb un whatsapp a les 11 de la nit el
diumenge, i una convocatòria a les 14.30 per a les 19.30. Evidentment, totalment fora
de termini també. Imagino que la comissió també era urgent.
Per tant, no són maneres de fer les coses, no és una manera bona de començar el nou
equip de govern, comencen amb mal peu, i com ha dit el meu company, ens reservem
el dret d’impugnar-lo perquè tenim tota l’argumentació jurídica per fer-ho. Realment,
aquest ple d’avui no té cap acord que sigui urgent, i en cap moment està justificada la
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urgència. Jo li demanaria que facin les coses bé perquè guanyarien credibilitat.
D’aquesta manera, la perden.
Sr. Alcalde .- No vol intervenir? D’acord. Hem sentit els seus arguments, com que no
ens convencerem... Evidentment, jo ja he explicat el tema de la urgència, evidentment
vostès també han estat dient que això és un desgovern, és una situació nefasta... Bé,
els seus adjectius que han estat fent servir sobre aquest tema, per tant, ara també
entenc que a la que veuen que hi ha una possibilitat de resoldre aquest nefast...,
aquesta situació nefasta, aquest drama, doncs no els sembli bé que ho puguem fer.
Doncs, escoltades les diferents versions, passem a votació, i en tot cas, el sentit del
vot també reflectirà el posicionament de cada grup.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova el caràcter urgent de la convocatòria per 13 vots a favor, manifestats pels
regidors dels grups municipals d’ERC (5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4
vots en contra, manifestats pels regidors del grup municipal de CIU.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B.1. Periodicitat de les sessions de les juntes de govern local.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 19 de desembre de 2016, amb el contingut següent:
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març de 2015, en data 13 de juny de 2015 es va constituir
l’Ajuntament del mandat municipal 2015-2019.
El 15 de setembre de 2016, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 959/2016, a
conseqüència del trencament del pacte de govern entre ERC i CIU, es va
acordar el cessament dels regidors CIU com a membres de la Junta de Govern i
com a tinents d’alcalde.
El 26 de setembre de 2016, la regidora Esther Laso i Esteban va presentar la
seva dimissió i renúncia a l’acta de regidora.
El 30 de setembre de 2016, mitjançant resolució d’alcaldia Núm. 995/2016, es
va modificar la constitució de la Junta de Govern Local que va quedar integrat
pels següents membres:
President: L'Alcalde
Vocals: Sr. Jordi Fortí i Gurgui
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Sra. Roser Moreno i Sánchez
Sr. Xavier del Villar i Berenguel
El 16 de desembre de 2016, mitjançant resolució d’Alcaldia, arran del nou pacte
d’equip de govern entre el grup municipal d’ERC amb el grup municipal del PSC,
es modifica la constitució de la Junta de Govern Local, els integrants de la qual
són el següents:
President: L'Alcalde
Vocals:

Sr. Carles Fernández Pérez
Sr. Jordi Fortí i Gurgui
Sr. Francisco García Lorenzana
Sra. Roser Moreno Sánchez
Sr. Julio Caña Fernández

De conformitat amb el marc normatiu vigent, i en concret a tenor del que
disposen els articles 20.1.b), 21 i 23, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 53, 54, 55 i 56
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l’article 43, en relació amb
l’article 116, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels
acords següents:
Primer. Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es
convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer, tercer o cinquè (si
escau) dilluns de cada mes, que no siguin festius, de cada mes de l’any, a les
18.00 hores, a la Sala de Comissions.
Segon. Facultar a l’Alcalde per a no convocar les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local del mes d’agost, com a conseqüència del període vacacional,
quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a
posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries quinzenals de la
Junta de Govern Local, que podrà ser dins del mateix mes de la celebració, i en
el segon, podrà dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, es
trobi inclòs en un període vacacional, o que per motius de força major sigui
impossible la seva celebració
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als
Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.
Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el butlletí
municipal.”
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Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B.1 de l’ordre del dia és la periodicitat de les sessions de les
juntes de govern local. Aquí s’ha estructurat que les juntes de govern local seran els
dilluns a les 18:00 hores, cada 15 dies o primera, tercera i cinquena setmana de mes,
si així s’escau. En aquesta comissió informativa, encara que els vocals són el senyor
Carles Fernández, com a president jo mateix, el senyor Carles Fernández primer vocal,
el senyor Jordi Fortí el segon, senyor Francisco García Lorenzana el tercer, la senyora
Roser Moreno la quarta, i el senyor Julio Caña el cinquè. D’acord?
Com els he dit, seran primer, tercer i cinquè, si s’escau. No sé si algú té alguna...?
Algú té alguna cosa a dir? No? Doncs, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 abstencions, manifestades pels
regidors del grup municipal de CIU.

B.2.Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació,
retribucions, indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups
polítics municipals.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 19 de desembre de 2016, amb el contingut següent:
“Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març de 2015, en data 13 de juny de 2015 es va constituir
l’Ajuntament del mandat municipal 2015-2019.
En sessió plenària ordinària de data 29 de setembre de 2016, es va acordar la
modificació de l’acord de ple de l’establiment del règim de dedicació dels
membres de la Corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacions
econòmiques per als grups polítics municipals.
El 14 de novembre de 2016, mitjançant resolució d’alcaldia Núm. 1138/2016,
es delega a favor del Sr. Albert Bassa i Berenguel la regidoria d’Esports.
El 24 de novembre de 2016, en sessió plenària ordinària, es va modificar l’acord
de ple de retribucions dels membres de la Corporació i establir que el regidor
del grup municipal d’ERC, el Sr. Albert Bassa i Berenguel exercís els seus
càrrecs en règim de dedicació parcial inferior a 20 hores.
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De conformitat amb el marc normatiu vigent, i en concret a tenor del que
disposen els articles 20.1.b), 21 i 23, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 53, 54, 55 i 56
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l’article 43, en relació amb
l’article 116, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i
l’article i l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels
acords següents:
Primer- Modificar l’acord de ple de retribucions dels membres de la Corporació i
establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen,
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial per les hores setmanals
que s’indiquen:
 Sr. Carles Fernández Pérez, dedicació parcial de 28.14 hores setmanals.
 Sr. Francisco García Lorenzana, dedicació parcial de 28.14 hores setmanals.
Segon.- Mantenir el règim de dedicació per les següents hores setmanals dels
següents regidors:
 Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde, dedicació exclusiva.
 Sr. Jordi Fortí i Gurgui, dedicació de 18.77 hores setmanals.
Tercer- Establir a favor dels nous membres de la Corporació en funció de les
atribucions delegades i assumides, les retribucions anuals que a continuació es
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de
juny i desembre.
Nom i Càrrec

Retribucions

- Sr. Carles Fernández Pérez 34.644,93€ bruts anuals.
Primer tinent d’alcalde
Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics
.
- Sr. Francisco García Lorenzana
34.644,93€ bruts anuals.
Tercer tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Planejament
Regidor de Medi ambient
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La percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article
75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Quart.- Mantenir les retribucions anuals dels següents regidors:
- Sr. Albert Gil i Gutiérrez
Alcalde

43.097,18€ bruts anuals.

- Sr. Jordi Fortí i Gurgui
Segon tinent d’alcaldia
Regidor d’Obres i Serveis
Regidor de Seguretat Ciutadans i Mobilitat

23.114,30€ bruts anuals.

REGIDORS AMB
SETMANALS

INFERIOR

DEDICACIÓ

PARCIAL

A

10

HORES

Els següents regidors amb règim de dedicació parcial inferior a 10 hores
setmanals percebran una retribució anual de 7.487,90 €:
-Sr. Julio Caña Fernández
Regidoria de Gent Gran
-Sra. Cati Palma Rovira
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Inserció Laboral
-Sra. Maria Assumpta López Roig
Regidoria de Sanitat, Salut Pública i Consum
-Sra. Roser Moreno i Sánchez
Regidoria d’Educació
Regidoria de Joventut
Regidoria de Serveis Socials
-Sr. Albert Bassa Berenguel
Regidoria d’Esports
Regidoria de Solidaritat i Igualtat
Cinquè. Modificar les retribucions del regidor Xavier del Villar i Berenguel en el
sentit següent:
REGIDORS AMB
SETMANALS

DEDICACIÓ

PARCIAL

INFERIOR

A

12

HORES
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-Sr. Xavi del Villar i Berenguel
14.763,86€ bruts anuals
Regidor de Participació, comunicació, imatge i transparència
Regidor de Cultura
Sisè- Donar d’alta als nous regidors de l’equip de govern a la Seguretat Social.
Setè- Comunicar als interessats, a la resta de membres de la Corporació, als
Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als treballadors del Consistori.
Vuitè- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el butlletí
municipal.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt número B.2 és l’establiment del règim de dedicació dels
membres de la corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacions econòmiques
per als grups polítics municipals.
Aquí, l’aportació als grups polítics municipals queda de la mateixa manera que hi
havia. Aquí el que hi ha són unes assignacions que canvien. Aquí hi ha el senyor Carles
Fernández..., perdó, jo mateix, amb la dedicació del 100 per cent, i mantenint el sou
heretat el 85 per cent que feia en el seu moment l’exalcalde. Per tant, són 43.000 €. El
senyor Carles Fernández, una dedicació de 28,14 hores setmanals. El senyor Francisco
García Lorenzana la mateixa, de 28,14. El senyor Jordi Fortí una dedicació de 18,77
hores setmanals. I el senyor Xavier del Villar, amb una dedicació d’11,59.
La resta de regidors tenen una dedicació inferior a 10 hores setmanals, és la mateixa
dedicació que hi havia en el seu moment. La retribució són 7.487,90 € anuals. La
dedicació meva són aquests 43.097,18 €. La dedicació del senyor Carles Fernández
Pérez i el senyor Francisco García Lorenzana són aquests 34.644,93 e bruts. I la
dedicació del senyor Xavier del Villar són aquests 14.763,86 € bruts/any.
Aquí també tenim les regidories de cadascú. El senyor Carles Fernández Pérez és el
primer tinent d’alcalde, regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics. El senyor Francisco
García Lorenzana és el tercer tinent d’alcalde, regidor d’Urbanisme, Habitatge i
Planejament. El senyor Jordi Fortí Gurgui és el segon tinent d’alcalde, regidor d’Obres i
Serveis, regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat. El senyor Julio Caña Fernández
és el regidor de la Gent Gran i el regidor delegat de la Torreta. La senyora Cati Palma i
Rovira, regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Inserció Laboral. La
senyora Maria Assumpta López Roig, regidora de Sanitat, Salut Pública i Consum. La
senyora Roser Moreno Sánchez, regidora d’Educació, Joventut i Serveis Socials. I el
senyor Albert Bassa Berenguel, regidor d’Esports, Solidaritat i Igualtat. I el senyor
Xavier del Villar i Berenguel, regidor de Participació, Comunicació, Imatge i
Transparència, i regidor de Cultura.
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Els passo la paraula. Senyor Dani Martín, en nom d’Iniciativa?
Sr. Martín.- Sí, buenas noches otra vez. A ver, breve. Para decir lo mismo que hemos
dicho, creo, desde que se discute este punto, siempre normalmente a nivel de principio
de cada mandato, y por lo tanto, el argumentario es el mismo. Para que no haya malas
interpretaciones, el argumentario que hemos utilizado para cuando eran gobiernos de
coalición, CIU – Esquerra, CIU – PP, en primer mandato, primera votación de este
mandato, Esquerra – CIU, y ahora PSC – Esquerra. Nosotros siempre hemos dicho que
el tema de los salarios a la persona que se dedica, o a las personas que se dedican a lo
público, está, digamos, mal establecido. Es decir, es muy feo que las personas que se
dedican a lo público, una de las primeras funciones que tienen en cualquier mandato
es ponerse a sí mismos el salario. Eso es injusto, debería venir marcado externamente.
Dicho eso, nosotros creemos que, por ejemplo, los salarios que se están pagando en
La Roca a los que se dedican a lo público son bastante realistas, por no decir bastante
bajos, y por no decir que a muchos les cuesta dinero, y a muchos la dedicación que
dedican no compensaría con la pasta que ganan. Dicho eso, ya sé que es muy fácil
utilizar el argumento de cuánto dinero se llevan los políticos y cuanta pasta se llevan
los políticos, pero tenemos que decirle al ciudadano que si yo tengo alguien que va a
gestionar un presupuesto de 12 millones, de 10 millones, de 11 millones, de 14
millones de euros, le tengo que pagar como gestor que tiene que ser de ese dinero, y
por lo tanto, no nos tenemos que escandalizar a la hora de esos salarios que se están
poniendo. Preguntémonos cuántos gestores de empresas que están gestionando ese
volumen de dinero, qué salario cobran o qué salario cobrarían.
Nosotros dijimos en la comisión de gobierno, y hemos dicho siempre, que el salario
que se cobra siempre debe de estar en función del resultado que se espera obtener, y
por lo tanto, yo creo que el balance que debemos de hacer aquí, en esta mesa, lo
deberíamos de hacer en marzo de 2019, que creo que es lo que dije en la comisión
informativa. Y entonces a lo mejor –a lo mejor– diremos que estos salarios que ahora
nos parecen altos, bajos, o como queramos, dependiendo de cada opción que
tengamos, a lo mejor han sido bajos. O a lo mejor tenemos que decir que han sido
demasiado altos, porque depende del rendimiento. Si yo le pago a alguien un euro
para que haga un trabajo, y el rendimiento que me da como ciudadano es cero, he
perdido un euro. Si le pago 100, y el resultado que me da es 600, he ganado 500. Por
lo tanto, el salario era justo.
Nosotros no utilizaremos nunca el tema de los salarios como arma política. Creo que
eso debemos de eliminarlo de la discusión política. Por lo tanto, para nosotros esto es
una decisión del equipo de gobierno, creo que ellos son los que deben de valorar el
porqué, y nosotros, nuestra misión es, en marzo 2019, decir qué opinión tenemos
sobre estos salarios. Ésa es nuestra postura, es la que hemos defendido siempre en
esta sala, y creemos que es la correcta.
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Sr. Alcalde .- Gràcies. Senyor Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí, senyor Gil, gràcies. Estem en la línia que ha comentat el company
d’Iniciativa, sempre hem dit i sempre hem defensat que els regidors fan una feina molt
important, i que aquesta feina d’alguna manera s’ha de compensar, i la manera de
compensar-ho normalment és sempre amb diners, no? Per tant, aquí no discutirem
aspectes de si s’ha de cobrar o no s’ha de cobrar, o de si s’incrementen o no
s’incrementen, no?
El tema que s’hagi de mirar el resultat al març de 2019 és potser el que grinyola una
mica, perquè al final no es mira mai, no? O sigui, és cert que ho diem, però no fem,
quan arriba el moment, una estimació de la feina que ha fet cadascun, i de si aquesta
feina ha estat positiva o no, o fins a quin punt ha estat positiva o no, no?
Bé, dit això, és un posicionament de grup que no canviarem, i que, per tant, no ens
posicionem en contra del que l’equip de govern hagi decidit amb aquest tema. En
aquest punt no només hi ha aspectes de tipus econòmic. M’espero un minut, perquè
em sembla que el que diré ara és interessant, i m’agradaria que la gent estigués pel
que dic, i no pel que està passant a la sala, que també és important, eh? Segurament
igual o més important del que estem dient nosaltres.
En aquest punt no només parlem d’assignacions o d’imports econòmics, parlem de més
coses. Parlem de coses que si estem d’acord amb què la feina que es fa s’ha de cobrar
d’alguna manera, hauríem de parlar de les persones que fan cada feina, i aquí és on
segurament tenim diferents punts de vista. L’oportunitat de la creació d’un nou govern,
fruit d’una decisió unilateral del grup d’Esquerra Republicana, de fer fora el grup
company de govern fins aquell moment, és una oportunitat que veiem que es podria
haver aprofitat més del que realment s’ha aprofitat. Aquí s’ha creat un nou govern, i
està molt bé, vosaltres heu decidit com us repartiu les feines, veiem que pràcticament
tot ha quedat igual, qui farà la feina, o qui farà molta feina, serà el nou grup que
entra, s’han quedat carteres importants que eren carteres que teníem fins ara
nosaltres, però no s’ha fet una cosa que creiem que s’hauria d’haver fet, i és parlar
d’algunes carteres que són importants, com per exemple això que està passant avui a
la sala.
Volia dir una cosa, i ho havia parlat amb els companys, però és que el que està
passant em va bé per a l’exemple que volia posar i en el que em volia centrar. No pot
ser –no pot ser– que la policia estigui en mans del mateix regidor. No pot ser que la
policia estigui en mans d’un regidor –això que diré ara és vox populi, ho hem comentat
en algunes reunions internes– amb un regidor que –el que diré és una mica gruixut
però jo crec que ho haig de dir perquè arriba un moment en què les coses s’han de dir
pel seu nom, no? No pot ser que algú de l’ajuntament, que té un càrrec tan important
com ser regidor i ser regidor d’un ajuntament, de l’Ajuntament de la Roca, faci servir
el cos de la Policia municipal com un cos privat de seguretat. No pot ser. I com que
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això ha passat, entenc que val la pena que es digui, i que es digui d’una vegada,
perquè hem perdut una oportunitat més. Nosaltres ho vam intentar quan vam
negociar, això ho vaig dir en un ple anterior. Quan vam negociar el pacte amb
Esquerra, vam intentar que la cartera de la Policia no estigués en mans de la mateixa
persona. I de fet, quan es va pactar, ens vam donar la mà i ens vam abraçar, aquell
dia, ho he comentat en altres plens, d’alguna manera se’ns va insinuar, o nosaltres ho
vam entendre així, vaja, que seria el senyor Gil qui portaria aquesta cartera. Després
no va ser així.
I és cert que nosaltres ens vam empassar el que ens vam empassar, però arriba un
moment en què les coses s’han de dir, i com que durant aquest temps d’impàs que
hem tingut com a municipi, de trencament de govern i de nou pacte, que han sigut
pràcticament tres mesos, hem parlat molt i jo vull agrair a tothom, a tots els grups,
perquè jo crec que aquest temps ha servit perquè relacions difícils que teníem d’alguna
manera s’han suavitzat, no? I això és bo i espero que no es trenquin, aquestes
relacions, aquesta situació que hem aconseguit els últims mesos, no?
Durant aquest temps hem parlat amb els diferents grups, i hem explicat aquesta
situació, i hem dit que això no podia continuar així. Nosaltres ho hem dit. I ara
públicament jo el que li demano al senyor Gil és que ho tingui en compte. Aquestes
coses no poden continuar, si és veritat el que s’està dient val la pena que ho
sapiguem, val la pena que l’Ajuntament de la Roca, que el seu màxim responsable
sigui conscient del que ha passat en algun moment, d’aquelles coses que es diuen i,
per tant, que es prenguin decisions i decisions importants. I això li pertoca a vostè. Li
pertoca a vostè, que és el màxim responsable en aquest moment d’aquest ajuntament,
que vostè ja sap que aquestes coses s’estan dient perquè sabem, perquè la gent ens
ha dit que li ho han explicat, i el que no pot ser és que no fem res. El que no pot ser és
que com a municipi no fem res, continuem exactament igual. Per tant, el que li
demano públicament, i espero que consti en acta, és que aquesta situació..., que vostè
prengui alguna decisió, que jo no sé quina ha de ser, perquè això s’esclareixi d’una
vegada per totes, i sapiguem si és veritat, si no és veritat, si tot això que es diu té una
raó de ser o no té raó de ser, i si realment s’ha fet ús del cos de la Policia, Policia
municipal, amb un ús, diguem-ne, que no seria el correcte i que no seria el més
adequat.
En algun moment ja li hem dit. Vostè s’ha de mirar algunes coses. Li hem dit de
moltes maneres, li hem dit més explícitament i més implícitament. Ara intento ser
explícit. Hem parlat d’ombres, jo he parlat d’ombres en algun moment en aquest ple.
Jo crec que val la pena que prengui decisions. Jo crec que val la pena que això
s’esclareixi. I jo crec que val la pena que sapiguem d’una vegada per totes si això és
veritat. Per tant, no només parlem de diners, sinó que parlem d’altres coses, i en
aquest sentit creiem que s’ha perdut una oportunitat important per solucionar
problemes, problemes endèmics d’aquest ajuntament, i que s’haurien de solucionar.
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Jo crec que el plantejament que hem fet i que hem dit, d’impugnar aquest ple i els
seus acords, no és motiu de cachondeo, i em sembla que és una afirmació poc
afortunada per part de qui l’ha fet, no? Això és molt seriós, això és molt seriós. És tan
seriós com que la llei diu que s’han de respectar uns terminis, i nosaltres creiem i
tenim tot el dret a pensar que aquests terminis no s’han respectat, que aquesta
urgència no està justificada. I si la urgència no està justificada –i la urgència no la
justifica una votació– si la urgència no està justificada, aquest ple es pot impugnar, i
és realment llastimós i és una cosa que ens podíem haver estalviat, perquè total, ens
ve d’un dia. Si el ple no es fa avui sinó que es fa demà o es fa dilluns, dilluns no, que
és festiu, però dimarts, doncs, no hagués passat absolutament res, haguéssim dit
exactament el mateix però el ple no tindria raó per ser impugnat, no tindria motius. I
ara es poden trobar amb una impugnació.
De totes maneres, és important tot el que he dit i m’agradaria que ho tinguéssim en
compte perquè no podem continuar tal com estem. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algú vol intervenir-hi? Bé, sí, el senyor Fernández.
Sr. Fernández .- Sí.
Sr. Alcalde.- Jo demanaria als membres de la Policia si són tan amables de fer-me
arribar el llistat d’aquestes coses, els ho agrairé. I entenia que com a mínim potser
voldrien escoltar alguna part de les nostres respostes. No sent així, entenguin també
que ja parlarem en alguna altra ocasió, si és que així ho volen. Li agraeixo que
s’esperi. Li agraeixo que vostè, com a mínim, hagi fet això. L’única cosa que jo diré
després és que no em creuré mai que vostès han fet de seguretat privada de ningú,
perquè vostès són uns professionals. Gràcies.
Això ho argumentaré després. Senyor Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, a veure. Anem a veure, hi ha diferents coses. Jo no he volgut
entrar abans en el tema de la urgència. Evidentment, respecto la seva opinió, però per
unes temes de calendari sí que pensàvem que era important, com abans millor, poder
tenir les coses fetes i incorporades. Explicar que la nostra incorporació laboral no serà
fins el dia 1 de gener, per tant, no era cap motiu d’incorporar-nos abans d’hora, no
serà fins l’1 de gener, perquè entenem que administrativament seria posar els
treballadors de l’ajuntament amb unes presses que no tindrien cap justificació ni cap
necessitat tenir, per tant, la nostra incorporació serà l’1 de gener, però sí que volíem
que les coses quedessin al més aviat possible, i pensant que són dates complicades i
que la setmana que ve algú de nosaltres potser no hi era, per una qüestió que teníem
ja prèviament abans, doncs, nosaltres vam demanar, vam ser nosaltres els que vam
demanar poder fer el ple aquest dia 22. I ha sigut un ple d’urgència. Si aquest ha
d’estar l’element... En uns temes com aquests, que ja en el darrer ple d’organització
nosaltres en aquests temes ens vam abstenir perquè entenem que és un tema
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d’organització municipal i d’organització del govern, i que per tant, bé, el govern
s’havia d’organitzar i ja està, home, ens sap greu que aquest sigui l’element, però en
tot cas és respectar. Pensem que el temps ha estat, pels aspectes que es plantejaven,
ha estat suficient, però és una opinió, per tant, no serà en cap cas una imposició.
Home, i sí que voldria comentar que sí que és cert que les coses i les relacions han
anat canviant, i que tots hem d’intentar –tots, nosaltres també– mantenir o fer un cert
esforç perquè això pugui seguir així. La nostra intenció és aquesta. Jo ja fa temps que
ho vaig comentar, en alguna comissió informativa, que ja estava cansat de certes
coses i que per a mi era important canviar la situació. Ara, des d’aquesta nova posició,
jo mantinc aquest element i, home, en tot cas dir que avui s’ha fet una afirmació sobre
un membre del govern, del qual jo formo part, molt greu, i que en tot cas, afirmacions
d’aquestes jo el que demano és que estiguin sostingudes amb proves que puguin
ratificar-ho, perquè si no, bé, en tot cas, em preocuparia. Jo l’únic que demanaria és
això, perquè és una afirmació molt greu. I és una afirmació que el que més em
preocupa és si està demostrada. Una és aquesta, que es demostri. I dos, em preocupa
perquè posa indirectament en dubte la professionalitat de la Policia, i és una cosa que
independentment del que..., és a dir, de les dificultats que hi ha i de tot això, jo
sempre he intentat respectar la independència i la professionalitat dels treballadors
municipals, i en aquest cas de la Policia. Per tant, això em genera una certa
preocupació. Senzillament manifestar aquests elements.
Pel que fa a la proposta salarial, respon a una nova estructura de govern, amb unes
dedicacions determinades i amb més regidors, hi ha un regidor més que en l’últim
govern fruit que som dos grups de cinc. I també unes més dedicacions, una mica més
de dedicació per part d’alguns regidors respecte a les dedicacions que vostès van
pactar i van decidir en el seu moment. Respectables i això. Per tant, en aquest sentit
crec que no... Per mi no hi ha més a comentar.
Sr. Alcalde .- Gràcies. Senyor Fortí.
Sr. Fortí.- Bé, gràcies, senyor alcalde. Ja que s’estava parlant de mi directament,
doncs, vull fer primer constància que evidentment no sóc conscient de cap ús privat de
la Policia favorable i personal. Segona: porto nou anys aproximadament que sóc
regidor de Seguretat Ciutadana. Si en algun moment la confiança dels alcaldes que he
tingut al meu voltant hagués sigut desconfiança, doncs, evidentment sóc el primer que
seria conscient de saber les meves responsabilitats. Tercera: a nivell professional,
entenc que la Policia és molt conscient de quines són les seves tasques i quines no
són. En aquests moments, la Policia local està oberta a una mesa sectorial anomenada.
Ells malauradament ara no tenen cap representant dins del que és el comitè de
l’ajuntament, el comitè d’empresa, i aleshores, a través de la mesa sectorial poden
tenir la possibilitat de debatre, juntament amb el comitè i juntament amb les persones,
en aquest cas l’alcalde com a responsable de Recursos Humans, de debatre tots
aquells temes, aquelles incidències o aquelles preocupacions que tenen en el seu dia a
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dia: temes de seguretat, temes de material operatiu, temes de complir el conveni,
temes d’horaris, conciliació familiar. Últimament s’està parlant molt de la conciliació
familiar, i s’està intentant, doncs, que a través d’aquesta mesa pugui haver-hi la
possibilitat de tractar aquests temes. Em sembla que és una mesa sectorial on està un
membre també de la UGT, crec recordar, i amb tot plegat ja fa uns dies que s’estan
tractant aquelles diferències o aquelles apreciacions o peticions que tenim per part del
cos de la Policia local.
Torno a repetir, sóc el primer interessat en què això funcioni. Treballo per al poble i
sóc un treballador municipal públic, per tant, garantia total que en cap cas aquí es
prenen decisions de cap tipus, i menys a nivell personal, i menys per a un
aprofitament, i que el que hem d’intentar és entre tots plegats resoldre aquelles
mancances, no tan sols econòmiques, com bé deia el regidor, el senyor Álvarez, sinó
mancances de molts tipus, com el material operatiu. Per exemple, ara ens estem
gastant 40.000 € aquest final de mes, entre novembre i desembre, en comprar temes
que des de fa anys i panys que estan mancats a la Policia local, i que ara estem
portant a terme per intentar, doncs, resoldre tots aquelles mancances que teníem, no?
I apart del que sigui un vehicle o no un vehicle, però sí temes del dia a dia que els
pugui resoldre el que fins ara no tenien, el que nosaltres creiem oportú i creiem
necessari, que la nostra Policia pugui tenir el màxim d’eines possibles per tal que
puguin sortir al carrer i realitzar les seves tasques de la millor manera possible, i el
més professional possible. Res més que això. Gràcies.
Sr. Alcalde .- Gràcies. Jo Ah, sí, perdó. Sí, sí, senyor Álvarez.
Sr. Álvarez.- Bé, en resposta al comentari que ha fet el senyor Fernández, suposàvem
que la incorporació seria l’1 de gener, el tema no és aquest. El tema és de formes, no?
I a més, és un tema que és reiteratiu. Han de saber, per si no ho saben, que aquest
grup municipal ha posat un recurs de reposició, que per cert, no s’ha contestat per
part de l’ajuntament, una falta de respecte total i absoluta en aquest sentit, perquè els
recursos s’haurien de contestar, com a mínim, tant si és en un sentit com és en l’altre.
Tenim tot el dret perquè creiem que hi va haver un ple i que no es va convocar, com
aquest, com s’havia de convocar, vam presentar un recurs de reposició, i no hem
tingut resposta, no? Llavors, la situació d’avui no és la primera vegada, no és la
segona vegada, en aquest impàs en què hem estat sense govern s’ha produït com a
mínim tres vegades, no? Per tant, tenim tot el dret a comentar un fet com aquest.
És cert, i nosaltres també intentarem que aquesta bona sintonia que s’ha creat entre
tots els grups continuï, i per nosaltres no quedarà. Tot el que ha passat en el passat ha
quedat en el passat. I poca cosa més. Jo crec que el que avui s’ha denunciat aquí, el
que he denunciat jo públicament, val la pena que tots quedem tranquils, primer el
regidor, que és qui ha de quedar i que no pot passar per aquesta situació, però que no
hem de passar ningú de nosaltres per aquestes situacions. Són coses que s’estan dient
i són coses que val la pena aclarir. I que en tot cas es tinguin en compte, i que qui ho
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ha de tenir en compte ho faci, perquè si no, aquesta situació continua amb el temps, i
això no és bo. No és bo per al govern, no és bo per al municipi, i no és bo per a ningú.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Bé, gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs, llavors sí que jo
explicaré una cosa. Com bé deia el regidor de Seguretat Ciutadana i de la Policia, el
senyor Fortí, tenim una situació que hem estat treballant amb el comitè unitari dels
treballadors, on la Policia no hi té representació. Des de ja fa bastant de temps se’ls ha
convidat. Recordo un dia que en van venir els representants del comitè i em van
demanar si podia convidar alguns representants de la Policia, encara que no tinguessin
representació formal, i així ens ho van demanar i els vam dir que, com no podia ser
d’una altra manera, així seria. En aquell moment, les valoracions també les podria fer
el comitè, però els va sorprendre la flexibilitat, per tant, no devia ser una cosa que fos
tan òbvia de fer.
La Policia ens ha estat demanant diverses coses, per tant, com que estem negociant
amb ells, estem parlant amb ells i estem negociant i parlant amb tots els treballadors,
perquè això sí que s’ha dit, que és que al final el problema és de tothom, de la Policia
però de la resta dels treballadors, per tant, se’ls ha explicat que ha de ser una cosa
conjunta. Darrerament estan venint amb un representant de la UGT, una persona que
ve a parlar en nom de la Policia també, un representant d’UGT, ens reunim amb ell, i
algunes d’aquestes peticions que se’ns han fet... Els hem explicat que es faran aquests
esforços per tenir armilles antibales per a tots els agents; que es posarà una zona
freda, que és un espai per poder descarregar l’arma amb seguretat; es posarà un
armer perquè tots els policies puguin deixar una pistola, cadascun al seu armer, i
ningú pugui tenir a mà la pistola d’un company. Tot això són coses que fa molts anys
que s’han produït. Per tant, en aquesta realitat, i això és en seguretat i salut, un dels
rètols posava això, hi ha un incompliment de fa molts anys, més d’una dècada. Per
tant, estem anant a resoldre aquests problemes.
Evidentment, aquestes coses són coses que haurem de tractar. En un ple, vostès van
dir, el senyor Ros va dir que teníem un problema a la Policia, i que això s’havia
d’arreglar amb un pla director. Bé, treballarem, segur, per també un pla director, i un
pla director que no ens dirà el que nosaltres vulguem dir i no ens inventarem nosaltres
que som un municipi de 10.500 habitants i hem de tenir la mateixa policia que un altre
municipi amb 10.500 habitants, i potser un terç dels nostres 38 quilòmetres quadrats
de terme municipal, i per tant, això serà aquests estudis que ens ho diguin.
Ara, el que sí que evidentment em nego a creure, aquesta frase que s’ha dit, que és un
cos de seguretat privat. I he volgut entendre que s’ha utilitzat així des de fa temps.
Haurem de veure aquesta afirmació, i evidentment, el senyor Fortí és el regidor de la
Policia, però el cap de la Policia sóc jo, com durant 8 anys el senyor Rafael Ros era el
cap de la Policia. Per tant, si nosaltres som coneixedors que el senyor Fortí està fent
alguna cosa malament, i no serà que vostè ens ho expliqui sinó que la Policia a mi em
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digui que els ha fet servir de cos de seguretat privada, haurem de prendre decisions.
Si això ja passava quan el senyor Ros era el cap de la Policia, ja les hauria d’haver
pres, pres amb qualsevol de les situacions que fos. Si això el que podia comportar era
una pèrdua d’un regidor de govern, i això podia fer por, per exemple, perquè jo vull
entendre que aquest comentari ve així, doncs, escolti’m, si a mi em demostren amb
proves aquesta situació, haurem de parlar amb el senyor Fortí i veure quina és la
situació i què en fem. Si aquestes explicacions o comentaris que s’han fet i que vostè,
com bé ha dit, ja ens havia dit en alguna ocasió, no tan clarament mai però que ja
està bé que parléssim d’any enrere, doncs, aquesta decisió l’havia de prendre qui
l’acompanya a vostè al seu cantó esquerre, que era el cap de Policia. Per tant, si no ho
va fer, aquí qui ens haurà de donar explicacions és ell.
Per tant, aquestes afirmacions que vostè ha fet i que jo he pogut llegir algunes, altres
no perquè és que quedaven de tal manera, per tant, jo li he demanat a la Policia que
ens les facin arribar, els farem una reclamació d’aquestes i que ens expliquin, doncs,
això, sobretot aquesta frase que és el cos de seguretat i se’ls ha utilitzat com a cos de
seguretat privat. Perquè em nego a creure que cap agent de Policia de la Roca ha fet
res que no li pertoqui, i menys dit per algú, que contradigui una llei. Una altra cosa
molt diferent és que quan qualsevol de vostès tenen un problema, si tenen el telèfon
del regidor o de l’alcalde truquen i diuen: escolta’m, tinc un problema de no sé què, tal
veí m’està no sé quants, he trucat la Policia perquè vinguin a veure no sé què i no
m’han vingut. I això ho utilitza la gent. Si algú truca, algú es queixa i el regidor fa la
seva feina de dir a la patrulla «passeu i mireu», una cosa és dir «passeu i mireu»,
encara que no agradi, i l’altra és enviar a algú en missions de coses de seguretat
privada, d’acord?
Per tant, entenc que ha sigut un punt, diguem-ne, que no és agradable. Entenc, segur,
que vostès entendran que aquesta situació no és fàcil, de fet, ja hem viscut en aquest
plenari una situació similar quan van venir molta part dels treballadors d’aquesta casa
a fer alguna cosa similar, i, per tant, jo en aquell moment, em vaig posar en el cos de
qui estava en aquesta cadira, i entenc que vostès ara mateix entendran que aquesta
situació no ha sigut gens agradable ni gens fàcil, però que l’encararem, l’entomarem i
veurem si realment totes aquestes coses que s’estan dient són certes. Si són certes,
actuarem; si no són certes, evidentment això no quedarà així. Llavors, haurem de
veure quines accions hem d’emprendre. Per tant, els agraeixo aquests comentaris. En
base a això i en base a aquestes explicacions suposades que els han fet, entenc que
ara sí que la Policia ens ho explicarà, perquè si no, haurem de demanar que ells facin
algun tipus de desmentiment o el que sigui, perquè s’ha posat en boca seva alguna
d’aquestes situacions, i per tant ara, senyor Ros, com a al·ludit directe, té vostè la
paraula.
Sr. Ros.- Gràcies, senyor Gil. Seré molt breu, no entraré ara a debatre tot el que
vostè ha deixat anar. Li faré una proposta molt senzilla: jo, en els meus 8 anys
d’alcalde, no ho vaig aconseguir. Posi immediatament un control telefònic;
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immediatament. Que quedin enregistrades les trucades que es fan a la Policia local. No
es pot imaginar el que ens va costar posar GPS als vehicles. I no perquè els agents es
neguessin, tot el contrari. Els GPS permeten localitzar un vehicle. No sé si han vist una
notícia recent d’una violació per part d’uns treballadors en una ambulància a
Barcelona, que s’ha pogut demostrar pels GPS, perquè aquella ambulància va estar
vint minuts parada on no havia d’estar parada. Els GPS ja hi són als vehicles cada
vegada que es comprava un vehicle nou, però hi havia un bloqueig amb els GPS al
principi. El control telefònic no hi és, i ho sap perfectament, i ho sap per una conversa
que vam tenir vostè i jo encara no fa un any. Només que hi hagi control telefònic,
sabrà quantes trucades entren, quines trucades entren, quedarà un registre de tot el
que entra a la Policia local, com així hauria de ser en una policia moderna. I li asseguro
que els agents, els caporals i el sergent ho estan desitjant, perquè són uns
extraordinaris professionals. I si vol, pregunti i sabrà com va anar l’últim any del
mandat anterior. Per això el regidor que estava amb nosaltres ara està amb vostès.
Sr. Alcalde.- Aquesta situació ja l’hem estat tractant nosaltres també, posar el tema
de gravar les trucades, i no perquè vostè sospiti sinó perquè hi ha molta gent que diu
que aquests magnífics agents que tenim els falten al respecte i tal, i no ens ho creiem.
I com que no ens ho creiem, el que volem és que quedi gravat per la seguretat dels
agents. I no perquè el senyor Fortí o jo puguem trucar, perquè evidentment ens
semblarà fantàstic, a dia d’avui ja existeixen, el que passa és que s’ha de fer, diguemne, d’una manera més completa.
Això s’està treballant també. I també li he de dir que alguns agents han mostrat
reticències. Potser algun, de tant en tant, contesta malament i, per tant, potser això
no agrada, però nosaltres, dintre d’un cos policial amb el qual confiem, no tenim cap
mena de problema. Qui contesti malament quedarà retratat en tot cas ell en aquell
moment, per tant, amb això no hi ha d’haver cap problema. Però repeteixo, això és tan
fàcil com que vostè era el cap de la Policia, per tant, això era bastant senzill d’arreglar.
Com que estem treballant en aquest sentit, li agafo la proposta, és una cosa que ja
havíem estat treballant, per tant, no ens serà gens difícil.
El tema dels GPS. Miri, el tema dels GPS també ens serveix com quan aquests
discursos de la gent, «és que vas a la Prefectura i no hi són mai», «vas no sé on i
estan sempre allà».Bé, doncs això és tan fàcil com que alguna vegada, quan algú ens
ha afirmat «jo vaig estar una hora allà i els agents van estar una hora allà», ho hem
pogut comprovar i els agents no han estat una hora. I era una persona que
teòricament pot tenir una veracitat per a una persona com jo, que t’ho està dient, no?
Per tant, no ens hem de creure això, només mirant els quilòmetres i el quilometratge
que fan els nostres vehicles sabrem que els nostres agents estan tot el dia voltant.
Evidentment, hi ha hores que els vehicles estan aquí fora; evidentment, perquè estan
fent feina aquí dintre. Però m’agrada molt quan aquestes discussions salten a les
xarxes socials, i un et diu: «És que vas i no hi són mai.» I el següent et diu: «Estan
sempre tancadets dintre de la seva prefectura.» Per tant, ells mateixos es contradiuen,
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ni una cosa és certa ni l’altra tampoc. Per tant, em sembla fantàstic que puguin tenir
GPS, i no per controlar-los, per controlar i verificar no. Imagini’s que algun dia els
passa alguna cosa a un agent nostre, i la nostra seguretat i la seguretat que li estem
donant és el GPS per poder anar a ajudar-los, és l’armilla antibales per qualsevol cosa,
és un casc de moto que no estigui caducat, perquè els cascs també caduquen. És això.
És una zona freda on puguin descarregar l’arma amb seguretat i no que una bala salti i
es pugui disparar ell mateix. Per tant, això és el que hem de fer, donar-los seguretat,
donar-los eines perquè la Policia i els bons agents ja els tenim. Per tant, plena
confiança, seguim amb ells, i farem aquestes comprovacions d’aquestes coses que
hem estat comentant.
Però li agraeixo el sentit aquest, perquè a més, no semblarà el que a algun agent li va
semblar: que era un voler controlar-los nosaltres o l’alcalde, per si fan les coses
malament. En aquest cas serà molt bo, perquè podré dir: mira, és que a més és una
petició de l’oposició. Per tant, ho farem, ho posarem, ho tramitarem, complim totes les
normes. Això evidentment quedarà gravat, etcètera, i a més, és una petició de
l’oposició, i la farem nostra. Per tant, no semblarà que sóc jo qui vol exercir un control.
Per tant, li agraeixo molt perquè això ens ajudarà. Segur que amb això millorem.
Ningú vol fer...? Doncs, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 vots en contra, manifestats pels
regidors del grup municipal de CIU.
B.3. Nomenament de representants de l’Ajuntament en els organismes i
entitats.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 19 de desembre de 2016, amb el contingut següent:
“L’Ajuntament de la Roca del Vallès està representat als organismes i entitats
següents: Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est, Junta de Compensació
SPM-4 Vilalba, Junta de Compensació de Can Jorn, Junta de Compensació Can
Masseguer, Junta de Compensació Vallderiolf, Junta de Compensació Can
Borrell, Junta de Compensació UA-9, Junta de Compensació UA-19, Junta
d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent, Consorci de la Conca del Riu Besòs,
Consorci per la Gestió de Residus Sòlids, Consorci del Parc Serralada Litoral,
Associació Defensa Forestal, Consorci LocalRed, Consorci Televisió Digital Local,
Consorci Hospitalari de Catalunya, Consorci DO Alella, Agrupació de Municipis
titulars del Servei de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona
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(AMTU), Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Xarxa de Ciutats i
Pobles Cap a la Sostenibilitat, Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres, Consell
Escolar del CEIP de la Torreta, Consell Escolar del CEIP Mogent, Consell Escolar
de l’IES la Roca, Consell Escolar CEIP Santa Agnès, Consell Escolar Municipal,
Consell Escolar de l’Escola Bressol Les Orenetes, Consell Escolar de l’Escola
Bressol la Torreta, Consell de Participació del Centre de Residència i Centre de
Dia “Vallderiolf”,Consell de participació del Centre de l’Àrea d’Atenció Diürna
(Centre Ocupacional i Servei d’Habitatge), Comissió Municipal de Delimitació,
Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins, Escola de
Música, CFA Salvador Dalí (Centre penitenciari de quatre camins), CFA Santiago
Rusiñol (Centre penitenciari de joves de quatre camins) i Associació Àmbit B-30.
L’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals disposa que, dins dels trenta dies següents al de la sessió
constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de
la corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre el nomenament de
representants de la mateixa en òrgans col·legiats, que siguin de la competència
del Ple.
En base a l’anterior, és voluntat de l’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès nomenar diferents Regidors d’aquesta corporació per a la representació
de la mateixa en els organismes i entitats anteriorment esmentats.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels
acords següents:
ACORDS:
Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament en els Organismes i Entitats
que s’expressen a continuació a les persones que també s’indiquen:








Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est.
Titular: Alcalde
Suplent: Francisco García i Lorenzana
Junta de Compensació SPM-4 Vilalba
Titular: Alcalde
Suplent: Francisco García i Lorenzana
Junta de Compensació de Can Jorn
Titular: Alcalde
Suplent: Francisco García i Lorenzana
Junta de Compensació Can Masseguer
Titular: Alcalde
Suplent: Francisco García i Lorenzana
Junta de Compensació Vallderiolf
Titular: Alcalde
Suplent: Francisco García i Lorenzana
Junta de Compensació Can Borrell
Titular: Alcalde
Suplent: Francisco García i Lorenzana
Junta de Compensació UA-9
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Titular: Alcalde
Suplent: Francisco García i Lorenzana
Junta de Compensació UA-19
Titular: Alcalde
Suplent: Francisco García i Lorenzana
Junta d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent
Francisco García i Lorenzana
Consorci de la Conca del Riu Besòs
Francisco García i Lorenzana
Consorci per la Gestió de Residus Sòlids
Francisco García i Lorenzana
Consorci del Parc Serralada Litoral
Alcalde
Associació Defensa Forestal
Francisco García i Lorenzana
Consorci LocalRed
Carles Fernández i Pérez
Consorci Televisió Digital Local,
Xavier del Villar i Berenguel
Consorci Hospitalari de Catalunya
Maria Assumpta López i Roig
Consorci D.O. Alella,
Cati Palma Rovira
Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la regió
metropolitana de Barcelona (AMTU)
Jordi Fortí i Gurgui
Fons Català de Cooperació al desenvolupament
Albert Bassa i Berenguel
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Titular: Alcalde
Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres
Roser Moreno i Sánchez
Consell Escolar del CEIP de la Torreta
Roser Moreno i Sánchez
Consell Escolar del CEIP Mogent
Roser Moreno i Sánchez
Consell Escolar de l’IES la Roca
Roser Moreno i Sánchez
Consell Escolar del CEIP Santa Agnès
Roser Moreno i Sánchez
Consell Escolar Municipal
Roser Moreno i Sánchez
Consell Escolar de l’Escola Bressol Les Orenetes
Roser Moreno i Sánchez
Consell Escolar de l’Escola Bressol la Torreta
Roser Moreno i Sánchez
Consell de participació del Centre de residència i Centre de dia “ Vallderiolf”
Roser Moreno i Sánchez
Consell de participació de centre de l’àrea d’atenció diürna ( centre ocupacional i
servei d’habitatge)
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Roser Moreno i Sánchez
Comissió municipal de delimitació
Alcalde
Francisco García Lorenzana
Jordi fortí Gurgui
L’arquitecta municipal
El secretari de la Corporació
Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins
Roser Moreno i Sánchez
Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès
Roser Moreno i Sánchez
CFA Salvador Dalí (Centre Penitenciari de Quatre Camins)
Roser Moreno i Sánchez
CFA Santiago Rusiñol (Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins)
Roser Moreno i Sánchez
Associació Àmbit B-30
Cati Palma Rovira
Segon.- A la resta d’Organismes i Entitats que no s’expressen en el punt
anterior l’Ajuntament de la Roca del Vallès estarà representat per l’alcaldepresident, que podrà delegar en un regidor.
Tercer.- Així mateix en cas d’absència, malaltia o impossibilitat dels regidors
nomenats, la representació l’ostentaria l’alcalde, que la podrà delegar a un altre
Regidor.
Quart.- Notificar aquest acord als Organismes i Entitats esmentats així com als
interessats.”

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt número 3 és el nomenament de representants de l’ajuntament
en organismes. Aquest, per exemple, és un d’aquests punts que hi ha en alguna
d’aquestes convocatòries que hem rebut de cara a final d’any. Com que hi ha algunes
que ja no ens permet, no hi ha titular i suplent en algunes d’aquestes, és una
d’aquestes que ja hem tingut, no hem pogut assistir o haver de delegat vot, perquè no
està contemplat que hi hagi un suplent. Per tant, és un d’aquests punts que també
podem dir que a vegades corren pressa, eh? Vull dir, a vegades pensem que el nostre
dia a dia només són les coses que nosaltres portem en ment, i en aquest cas això
també és una d’aquestes que ens ajuda.
Bé, aquí estan posats els titulars de la junta de compensació SPR-3 Sta. Agnès, que
sóc jo mateix. El suplent és el senyor Garcia Lorenzana.
La junta de compensació SPM-4 Vilalba, jo mateix com a titular i el senyor García
Lorenzana com a suplent.
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La junta de compensació de Can Jorn, la mateixa distribució.
En la següent, que és la junta de Can Masseguer, també.
La junta de compensació de Vallderiolf és la mateixa. En aquestes, totes les que són
urbanístiques ho hem fet així, per tant, seguiríem amb la compensació de la UA-9, de
la UA-19.
A la junta d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent, és el senyor García Lorenzana.
Al Consorci de la Conca del Riu Besòs, ell també. Al Consorci per la Gestió de Residus
Sòlids, també.
Al Consorci del Parc Serralada sóc jo mateix. No faci aquesta cara, se li gira molta
feina, que quan es veu així encara es veu més. En el Consorci Parc Serralada deia que
sóc jo mateix.
A l’Associació Defensa Forestal, el senyor Lorenzana.
Al Consorci LocalRet és el senyor Carles Fernández.
Al Consorci Televisió Digital Local, el senyor Xavier del Villar.
Al Consorci Hospitalari, la senyora Maria Assumpta López.
Al Consorci de la Denominació d’Alella, la senyora Cati Palma.
A l’Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà, el senyor Fortí.
Al Fons Català de Cooperació el senyor Albert Bassa.
A la Xarxa de ciutats i pobles per a la sostenibilitat, jo mateix.
Al Consell del CEIP Pilar Mestres, del CEIP la Torreta, del Mogent, de l’IES, de l’Escola
de Música, de l’escola bressol les Orenetes i de l’escola bressol de la Torreta, del
Consell de participació del Centre de dia i residència i centre de dia “ Vallderiolf”, del
Consell de participació del centre de l’àrea d’atenció diürna, i fins aquí, la senyora
Roser Moreno.
A la Comissió municipal de delimitació, aquí en una de les darreres reunions es va
optar per agafar una situació que era compartir, diguem-ne, amb els altres partits
politics, la representació i la voluntat és de continuar-ho fent, i si més no, convidar-los
perquè com qualsevol delimitació territorial és un tema prou important, invitar-los a
una bona proposta que es va fer en el seu dia, encara que després, amb aquest govern
tenim majoria, voldrem que els altres grups polítics acompanyin l’equip de govern a
l’hora de debatre i de sentir totes les necessitats o coses que haguem de debatre amb
els altres municipis «colindants». Per tant, en aquesta seria jo mateix, el senyor García
Lorenzana, l’arquitecta municipal i el senyor Fortí. Això és una que hem de donar
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nosaltres com a equip de govern, però la voluntat, ja els dic, serà de..., més el
secretari de la corporació, perdó, i aquesta és la voluntat que els partits polítics que no
estan al govern puguin també participar-hi.
A la Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins, l’escola de
música, l’escola Salvador Dalí i l’escola Santiago Rusiñol seria també la senyora Roser
Moreno qui seria en aquests actes.
I a l’Associació Àmbit de la B-30 seria la senyora Cati Palma.
Bé, això és una distribució, diguem-ne, seguint l’organigrama que hem mantingut i,
per tant, és la distribució que pertoca per les àrees, tal i com s’han distribuït.
No sé si algú té algun comentari?
Sr. Álvarez .- Una pregunta només. Ha comentat que darrerament no s’ha pogut anar
a alguna reunió, alguna convocatòria d’aquestes juntes o aquests consorcis, perquè no
hi havia, o la persona indicada o el seu suplent, no? Ens podria dir a quines juntes o
quins consorcis no s’ha pogut anar?
Sr. Alcalde .- Miri, a Residus, per exemple, com que no hi ha...
Sr. Álvarez .- Perdoni. I si els representants en aquestes juntes o consorcis érem
nosaltres?
Sr. Alcalde .- Sí. Doncs, les dues que jo ara recordi, una era és d’avui mateix, del
Consorci de Residus. I l’altra la de Defensa de la Conca del Besòs, que aquestes no
tenen suplència. I... Digui’m –digui’m.
Sr. Álvarez .- Amb aquest tarannà, resulta que no ens han traslladat que podíem,
perquè nosaltres encara érem representants d’aquest municipi en aquestes juntes o en
aquests consorcis, i l’equip de govern, i concretament vostè com a responsable, no ha
traslladat al representant legal aprovat per aquest plenari, que tenia una reunió i que
estava convocat a una junta. Això també indica molt de com s’han portat les coses.
Sr. Alcalde .- Gràcies. En alguns casos se’ns han dirigit a nosaltres perquè aquestes
notificacions s’han fet directament teòricament als correus de cada regidor, per tant,
l’altre dia a mi em trucaven directament perquè ningú estava contestant. Per tant,
entengui que jo no rebo els seus correus, només faltaria, això seria una cosa molt
lletja, que nosaltres tinguéssim rebuda de cap correu que no sigui el nostre
directament i, per tant, les notificacions a mi, quan m’han arribat, m’han arribat en
aquest sentit. Ja mirarem si han fet algun altre tipus de notificació i, per tant, doncs,
així li podrem facilitar. Si més no, també els demanarem, si és que ells han seguit
enviant-ho directament, en aquest cas les informacions que ells tenien.
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Algun comentari més? Doncs, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 abstencions, manifestades pels
regidors del grup municipal de CIU.

B) Dació de compte.
C.1. Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia en què es constitueix la Junta
de Govern Local.
Sr. Alcalde.- I els punts C de l’ordre del dia serien, el C.1, dació de compte de la
Resolució d’Alcaldia en què es constitueix la Junta de Govern Local, que abans hem
aprovat.
C.2. Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia per la qual es nomena als
tinents d’alcalde.
Sr. Alcalde.- El punt C.2 és dació de compte de la Resolució per la qual es nomena als
tinents d’alcalde, que són els representants a la junta de govern local.

C.3. Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de les delegacions de l’alcaldia
als regidors dels Corporació.
Sr. Alcalde.- I el punt C.3, dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de les
delegacions de l’alcaldia als regidors dels Corporació. En aquest cas, el senyor Fortí per
Santa Agnès, i el senyor Caña per la Torreta.
Bé, és un ple extraordinari, no s’accepten preguntes, en aquest cas no hi ha precs i
preguntes, el que passa és que jo en el seu dia ho vaig dir per tant, quan ho
demanàvem des de l’oposició, només faltaria que fent-ho des del govern no ho féssim,
per tant, obriríem un torn de precs i preguntes als regidors, i després ho faríem al
públic. Si així ho entenen, faríem això.
No sé si algun regidor vol fer algun prec, alguna pregunta? Doncs, passaríem al públic.
Si algú del públic vol fer-ho? Doncs... Sí, digui. Un segon. Com que és una cosa,
diguem-ne, que fem, que no és dintre del ple, si els sembla, donem per finalitzat el ple
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quan són les 21 hores i 7 minuts, i llavors ara vostè..., evidentment, encantat de
poder-lo escoltar.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21
hores i 7 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Albert Gil i Gutiérrez

César Romero i García
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