ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 21 DE
JULIOL DE 2016 NÚM. 5/2016
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 20.03 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 26
maig de 2016 i del de l’acta de la sessió extraordinària de 30 de maig de
2016.
Sr. Alcalde: Bé, comencem el ple del dia 21 de juliol, a les 20:03 hores. Passem a
aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 26 de maig, i de
l’acta de la sessió extraordinària. Les votarem per separat.
Passem a aprovació de l’acta de l’esborrany, si s’escau.
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Se sotmet l’acta de l’aprovació de l’acta de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
ordinària de 26 maig de 2016 a votació, la qual s’aprova per unanimitat.
I l’extraordinària és del 30 de maig.
Passem a votació.
Se sotmet l’acta de l’aprovació de l’acta de l’esborrany de l’acta de la sessió
extraordinària de 30 de maig de 2016 a votació, la qual s’aprova per unanimitat.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1 Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de la ubicació dels
clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al
terme municipal de la Roca del Vallès
Es posa en consideració del ple, el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 14 de juliol de 2016, amb el contingut següent:
“En el municipi de la Roca del Vallès, en els darrers anys, s’han registrat
d’entrada diverses sol·licituds, en què demanen instal·lar clubs socials i
associacions de fumadors de cànnabis.
Atès que a la Roca del Vallès no existeix, actualment, cap ordenança reguladora
de la ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la
seva activitat al terme municipal de la Roca del Vallès, es necessari crear-ne
una per regular-ne la implantació i establir unes condicions de seguretat,
salubritat i higiene per a l’exercici d’aquesta activitat amb l’objectiu de protegir
als usuaris, als veïns i a aquells col·lectius més vulnerables
Els ens locals estan dotats de competències en matèria urbanística, d’activitats i
de salut pública per intervenir, a través d’aquests àmbits, en la protecció dels
serveis socials més febles o sensibles a conductes potencialment perilloses,
regulant i delimitant l’àmbit en el qual es pot desenvolupar aquesta activitat,
així com en la prevenció d’eventuals molèsties o immissions que l’exercici de
determinades activitats de concurrència nombrosa poden produir, encara que
sigui en l’àmbit estrictament privatiu de els associacions de consumidors de
substàncies que generen dependència
Atès que la competència per aprovar aquesta ordenança correspon al Ple de la
corporació, segons preveu l’article 22.2 d), de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local. L’article 50.3 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals també
atribueix al Ple aquesta facultat.
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Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat,
bàsicament, en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de
la LMC i els articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada
format l’avantprojecte per la Comissió d’Estudi, l’Ordenança ha de ser aprovada
inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels interessats
pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci
al BOP i des de l’endemà de la data de recepció de la notificació,
respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular
al·legacions i reclamacions. Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions,
l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu –art. 65.1 in fine del ROAS–; en
canvi, quan s’hi presenten reclamacions o al·legacions, s’han de resoldre de
forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva –en aquest supòsit, l’acord
d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha reclamacions com si
no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el BOP, i no
entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la
LBRL.
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació dels
clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al
terme municipal de la Roca del Vallès.
Segon. Sotmetre a informació pública aquesta ordenança durant un termini de
30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la darrera de les publicacions
esmentades. perquè s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de la Província (BOP) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer. Disposar que, si no hi ha cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d’informació pública i audiència als interessats, l’ordenança,
que ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovada definitivament i el text de
les ordenances es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Facultar l’alcaldia, tant, àmpliament, com en dret sigui possible, per al
desplegament i execució d’aquests acords.
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’àrea de Territori i Sostenibilitat i a l’àrea de
Serveis Personals de l’Ajuntament de la Roca.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde: Passarem al B1, que és l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la
ubicació dels clubs socials de cànnabis. Té la paraula el regidor senyor Rafael Ros.
Endavant.
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Sr. Ros.- Sí, bona tarda. Gràcies, senyor alcalde. Bé, davant de la demanda de la
possible instal·lació de locals de consum social de cànnabis a diversos municipis de
Catalunya, i també al nostre, vam veure la necessitat de redactar una ordenança que
pogués regular com s’ubicaven aquests clubs socials de cànnabis. Això ja és un tema
que té una durada d’un parell d’anys, en el moment en què va haver-hi una sol·licitud,
i es va dissenyar l’estratègia de redactar un pla especial, i això comportava una
suspensió de llicències.
Vam estar així durant tot l’any 2015, amb la suspensió de llicències, i vam redactar
l’esborrany d’aquesta ordenança, que es va portar a la Comissió de Territori, amb un
altre format que no l’actual, la que portem a aprovació avui, de manera que tots els
grups van tenir coneixement del que s’estava treballant i en quina línia s’anava.
Bàsicament l’ordenança té 26 articles en aquest moment, i el que es procura és que no
hi hagi una convivència entre la implantació, la possible implantació d’aquests locals, i
les trames residencials de Santa Agnès, la Torreta i la Roca. Bàsicament hi ha un
article que defineix unes distàncies de 300 metres respecte a equipaments públics –
parcs infantils, etcètera, però bàsicament els escolars– i traçant aquests cercles de 300
metres, els nuclis principals habitats queden gairebé exclosos en la seva totalitat.
A partir d’aquí, aquest tipus de locals tindrien espai al nostre municipi en llocs molt
concrets, i compatibles amb el planejament urbanístic quedaria pràcticament només
limitat al polígon industrial de Can Jorn, que és el que és compatible. El de Valldoriolf
no té aquesta compatibilitat d’usos, que és on inicialment també hi hauria hagut un
tempteig d’informació i de sol·licitud per instal·lar un d’aquests locals.
L’ordenança procura això, procura donar unes condicions, com han fet altres municipis
de Catalunya. S’ha adequat també a la resolució 32/2015, de 15 de gener, de la
Generalitat de Catalunya, que regula aquests locals, i la Llei orgànica 1/2002 de 23 de
març, que regula el dret d’associació. L’articulat defineix l’objecte, l’àmbit d’aplicació,
el règim de declaració responsable, que és una de les novetats de la Llei de
simplificació que es va aprovar al mes d’agost, per tant, respecte a quan se’ns havia
preguntat sobre instal·lar aquest tipus de locals, de com es faria ara, la situació encara
és més greu perquè amb una simple comunicació a l’ajuntament, aquests locals es
podrien obrir. Per tant, aquí la urgència de tenir aquesta ordenança aprovada, i que
com vam veure a la Comissió de Territori, com vam veure a la comissió informativa, en
principi hi ha un cert consens i una certa unanimitat per part de tots els grups en
aquesta limitació en el nostre municipi.
I tot i la limitació s’han donat les característiques de com han de funcionar, en quins
horaris, quines limitacions, quines condicions d’implantació, qui pot fer ús de tot això...
Tot això està en l’articulat, i també hi ha un règim sancionador i una definició de l’acció
inspectora perquè, si s’escau, si teniu aquest tipus de locals, puguem donar-los les
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autoritzacions que pertoquin, i, per tant, fer la inspecció que pertoqui per tenir el
control d’aquestes activitats, en les condicions que procedeixin.
Sr. Alcalde.- Algú té alguna cosa a dir sobre...? Doncs, si ningú té res més a dir,
procedirem a la votació.
Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat
B-2 Modificació puntual del Reglament del Consell de Poble de la Torreta.
Es posa en consideració del ple, el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 14 de juliol de 2016, amb el contingut següent:
“El Consell de Poble de la Torreta es va crear a l’empara del Reglament de
Participació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i del Reglament de Règim
Intern del Consell de Poble de la Torreta, aprovats tots dos pel ple de la
corporació en sessió celebrada el 29 de setembre de 2011, i d’acord amb el que
s’estableix al 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.
Sota la denominació de Consell del poble de la Torreta es va constituir un òrgan
de participació en el qual representants de la ciutadania debaten amb
responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics que afecten el
barri de la Torreta.
El Consell Plenari està integrat per 13 membres, dels quals quatre són membres
de la corporació (incloent l’Alcalde), set són representants de les entitats,
associacions o col·lectius ciutadans inscrits al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions i en l’àmbit territorial de la Torreta, i dos són persones voluntàries
a títol individual.
Respecte a la designació dels vocals del Consell plenari l’article 7.c) del
Reglament de Règim Intern del Consell de Poble de La Torreta diu que “les
persones voluntàries hauran de ser majors de 16 anys i empadronades al barri
o vinculades a ell per propietat territorial amb més de dos anys d’antiguitat.
Totes aquelles que vulguin participar-hi hauran de presentar la seva
candidatura dins el termini establert. En cas que hi hagi més candidatures que
places es convocarà una reunió amb les persones candidates per acordar els
representants. Si no s’arriba a un acord, serà decisió de la Comissió de
Participació Ciutadana”.
De cara a la formació del Consell de Poble de la Torreta del present mandat es
va presentar quatre persones en el termini fixat. En compliment de l’article
anterior, es va convocar una reunió per part de l’Alcalde amb els candidats, que
va tenir lloc el 16 de juny de 2016. Tots quatre candidats van acordar repartirse el que queda de mandat per parts iguals així com que el titular en cada
moment tingui com a primer suplent a un altre dels candidats.
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De cara a millorar la forma d’elecció dels dos vocals voluntaris, en el primer
Consell Plenari del mandat, que va tenir lloc el 29 de juny de 2006, es va
incloure com a punt dos de l’ordre del dia l’estudi de possibles modificacions en
el Reglament de Règim Intern del Consell de Poble de la Torreta, i es va arribar
a l’acord de presentar al ple de l’Ajuntament una proposta en aquests sentit.
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Modificar el punt 7 C) del Reglament de Règim Intern del Consell de
Poble de la Torreta, tot respectant el redactat inicial (“Les persones voluntàries
hauran de ser majors de 16 anys i empadronades al barri o vinculades a ell per
propietat territorial amb més de dos anys d’antiguitat. Totes aquelles que
vulguin participar-hi hauran de presentar la seva candidatura dins el termini
establert”.) però suprimir el que hi ha a continuació i substituir-ho pel següent
text.
“En cas que hi hagi més candidatures que places, el primer Consell
Plenari del mandat, constituït només amb els membres regidors de la
corporació i els representants de les entitats, procedirà a designar les
dos persones voluntàries entre els candidats presentats, després de
sentir els mateixos.”
SEGON.- Sotmetre aquesta modificació puntual a informació pública, per un
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
mitjans de comunicació escrita diària, en el taulell d’anuncis de la Corporació, i
en la pàgina web municipal, perquè es pugui examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.
TERCER.- De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat
termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés
pel Ple. L’aprovació definitiva d’aquesta modificació es publicarà per al seu
coneixement general en el Butlletí Oficial de la Província.
L’Ajuntament haurà de remetre a l’Administració de l’Estat i a la de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies des de l’aprovació,
l’Acord d’aprovació definitiu i còpia íntegra i fefaent del text de l’ordenança o,
en el seu cas, la certificació que acrediti l’elevació a definitiva de l’aprovació
inicial, així com còpia íntegra autenticada d’aquests.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe
de documents relacionats amb aquest assumpte.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt número 2 és la modificació puntual del Reglament del Consell de
Poble de la Torreta. Aquí, el punt número 2 és... el comenta el senyor Xavier Gil... ai,
disculpi. Xavi del Villar. Me l’estimo com un germà ja, o sigui...
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Sr. del Villar.- Gràcies. Com sabeu, fa poques setmanes es va celebrar un consell de
poble, un plenari del Consell de Poble de la Torreta, dintre del qual hi ha presència de
membres polítics, membres d’entitats i persones a títol individual que hi vulguin
participar. En aquest cas són dues places que estan reservades per a aquest cas.
Aquest any ens hem trobat amb la situació que de les dues places que hi ha s’havien
presentat quatre persones per formar-ne part, i en el reglament que es va aprovar en
el 2011 es proposava o deia que en cas que hi hagi més candidatures que places, es
convocaria una reunió amb les persones candidates per acordar els representants, i
que si no s’arribava a aquest acord, llavors seria una decisió de la comissió de
participació ciutadana, que seria qui triés aquests dos candidats.
Sí que es va arribar a un acord, es va celebrar aquesta reunió amb els quatre
candidats, i van arribar a un acord de partir-se el temps d’aquests quatre anys, sent
dos d’ells titulars i els altres dos suplents, i a meitat d’aquests temps intercanviar-se
els papers, que eren titulars passar a suplents i viceversa. El que sí que es va
comentar, i hi va haver un debat entre tots plegats, és que en aquesta ocasió
quadrava perquè eren quatre persones i sortia rodó, però ens posàvem en la situació
que si un altre any, en properes ocasions, hi havia set, deu o quinze candidats, doncs,
de quina manera es podia solucionar aquest tema.
Llavors, una proposta que portem a plenari és la modificació d’aquest reglament, i allà
on deia això que s’havia de fer aquesta reunió, es proposa canviar-ho, que és el punt
7C del reglament, es proposa canviar-ho pel següent text: «En cas que hi hagi més
candidatures que places, en el primer consell plenari del mandat», per tant, hagués
passat en el passat plenari, «constituït només amb els membres de regidors de la
corporació i els representants de les entitats, es procedirà a designar les dues
persones voluntàries a través de votació, entre els candidats presentats, després de
sentir els mateixos». És a dir, que cada persona hauria de presentar com una
candidatura pública, i llavors seria el propi plenari qui designés aquestes dues
persones. És el canvi que es proposa en aquest reglament.
Sr. Alcalde.- Molt bé. També va sortir el tema que si passés amb entitats, que
tinguéssim la sort que es presentessin més entitats. El que passa és que sí que es va
valorar que si hem d’anar a un plenari sense haver triat les entitats, ve a ser el mateix
resultat que fer-ho amb la Comissió de Participació Ciutadana, i que, per tant, seria la
pròpia comissió qui decidís o qui escoltés les entitats que presentessin candidatura. La
intenció era aquesta, és el que vam parlar en el consell plenari, i com a òrgan que és
el ple, que és qui va aprovar aquestes, la modificació també ens pertoca a nosaltres.
No sé si algú té alguna paraula?
Doncs, passem a votació.
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Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat
B-3 Modificació de l’acord de ple, en què es regula la periodicitat de la Junta
de govern local.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 14 de juliol de 2016, amb el contingut següent:
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament, en sessió plenària 13 de juliol de 2015, concretament en el ple
d’organització de l’Ajuntament, es va aprovar l’establiment de les sessions
ordinàries de junta de govern local.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 98 a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, el Ple i la Junta de Govern Local poden
celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar sessió
ordinària del Ple com a mínim cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis
d’una població entre 5.000 i 20.000 habitants i les de la Junta de Govern Local
amb una periodicitat quinzenal, en concordança amb les facultats de decisió que
a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal abans
esmentada.
Vist l’informe de la Comissió Informativa i de conformitat amb el que disposa
l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en
execució de les previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades,
es proposa al ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Modificar el calendari de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, que es convocaran amb caràcter ordinari el primer, tercer i
cinquè (si escau) dimarts de cada mes, que no siguin festius, a les 09.30 h, a
la Sala de Comissions.
SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i
als Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Molt bé. El següent punt és la modificació de l’acord de ple en què
regulàvem la periodicitat de les juntes locals. Seguirà sent les mateixes setmanes, el
que sí que canviem és els dijous a la tarda, com venien sent fins ara, al dimarts al
matí. La voluntat és que ens hem trobat en diverses ocasions la necessitat de fer
consultes als tècnics, i ens trobem que a vegades estem fora d’hores, no són els
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tècnics que ens haurien de poder donar alguna explicació pertinent d’algun tema
concret, i llavors la voluntat és d’aprofitar els dimarts al matí d’aquella mateixa
setmana que tocava junta de govern local, doncs, de passar-ho als dimarts al matí.
Bàsicament és per això, perquè tinguem tots els tècnics a la casa i puguem fer les
consultes pertinents.
Algú...?
Doncs, sense res a dir, passem a votació.
Votacions:
S’aprova el dictamen per 10 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups
municipals d’ERC (5), de CIU (4) i del PP (1) i 7 abstencions, manifestades pels
regidors dels grups municipals del PSC (5) i d’ICV-EUIA (2).
Àrea de Territori i Sostenibilitat
B-4 Aprovació de les obres de l’expedient 2013/65, promogudes per la
Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, com a obres
declarades d’especial interès o utilitat municipal.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 14 de juliol de 2016, amb el contingut següent:
“Vist el document presentat pels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de data 22 de
juliol de 2014 i registrat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, en el qual es comunica que es retorna la carta de pagament de
l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i obres de les obres de substitució
de cel rasos i adequacions en aules de la planta baixa a l’Institut de la Roca del
Vallès (exp. 2013/65), demanant que s’apliqui la màxima bonificació
argumentant que es tracten d’unes obres d’especial interès o utilitat municipal.
Vist l’establert a l’art. 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm. 6 sobre la Taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, en
que es disposa que no es concedirà cap exempció en l’exacció de la taxa.
Atès que aquestes obres estan considerades com una millora dels centres
educatius, per tant com a millora municipal, concorrent les circumstàncies
socials i culturals a què fa referència l’article 103 RDL 2/2004.
Vist que en l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 4 “Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres”, diu el següent:
“Article 6è- Beneficis fiscals de concessió potestativa.
1. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
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d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho
justifiquin. Per reconèixer aquestes bonificacions es tindrà en
consideració:
 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en terrenys
qualificats urbanísticament com d’equipament.
 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en el marc d’un
conveni de col·laboració més ampli en què l’Ajuntament hi sigui
part activa.
 El fet que es puguin especificar els beneficis que els obres o
instal·lacions reportaran al municipi.
 El fet que es tracti d’entitats amb caràcter no lucratiu.”
Vist l’informe de la tècnica d’Educació, Joventut
ajuntament, de data 16 de desembre de 2015.

i

solidaritat

d’aquest

Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 11 de gener de 2016
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Aprovar que les obres sol·licitades en l’expedient d’obres menors
2013/65 pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies
socials i culturals, que ho justifiquen.
SEGON.- Aprovar l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota de l’impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres.
TERCER.- Denegar l’exempció de les taxes derivades d’aquesta obra, d’acord
amb l’article 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm.6.
QUART.- Notificar el present acord al Departament de la Generalitat de
Catalunya així com als serveis econòmics de l’ajuntament.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El següent punt és l’aprovació, si escau, de les obres..., bé, de declarar
d’interès general les obres del Departament d’Ensenyament. Unes són el sostre de
l’Institut, i l’altra la col·locació dels mòduls de l’Escola de Santa Agnès. El senyor Ros
ens explica...
Sr. Ros.- Gràcies, senyor alcalde. Si li sembla, explico el punt B4 i B5 simultàniament.
El punt B4 és l’expedient 2013/65, són les obres que està duent a terme el
Departament d’Ensenyament a l’Institut de la Roca, on s’ha anat fent paulatinament la
substitució de sostres. Aquest tipus d’obres, com que són d’interès general, estan
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sotmeses en la nostra ordenança fiscal a una bonificació que és potestativa i que s’ha
de demanar. El departament la va demanar, i, per tant, té un 95 per cent de
bonificació, i això és el que aprovaríem, seria aquesta bonificació del 95 per cent.
I en canvi, denegar l’exempció de la taxa, que també ho demanen, perquè la taxa sí
que és una obligació fiscal a la qual estan obligats. Això passa en l’institut, i passa en
el punt B5, que és l’expedient 2016/25, que aquest ho hem demanat simultàniament a
l’exempció de llicència d’obres, per a la instal·lació d’un altre mòdul en l’Escola
provisional de Santa Agnès. El creixement d’aquesta escola afecta aquest any, si
instal·lem l’altre mòdul. Llavors, així com en l’anterior punt anem pel darrera de
l’execució d’obres, aquí anem per davant i ho hem sol·licitat simultàniament. Es
bonifica amb el 95 per cent l’impost de construccions i obres, i en canvi es denega
l’exempció de la taxa, que no els correspon.
Sr. Alcalde.- Molt bé. Algú...? Doncs, passem a la votació.
Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat
B-5 Aprovació de les obres de l’expedient 2016/25, promogudes per la
Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, com a obres
declarades d’especial interès o utilitat municipal.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 14 de juliol de 2016, amb el contingut següent:
“Vist el document presentat pels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de data 18 de
maig de 2016 on es sol·licita llicència d’obres majors per la implantació d’un
nou mòdul prefabricat i aplicació d’un existent al centre escolar de Santa Agnès
de Malanyanes (exp. 2016/25), i demanant que s’apliqui la màxima bonificació
argumentant que es tracten d’unes obres d’especial interès o utilitat municipal.
Vist l’establert a l’art. 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm. 6 sobre la Taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, en
que es disposa que no es concedirà cap exempció en l’exacció de la taxa.
Atès que aquestes obres estan considerades com una millora dels centres
educatius, per tant com a millora municipal, concorrent les circumstàncies
socials i culturals a què fa referència l’article 103 RDL 2/2004.
Vist que en l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 4 “Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres”, diu el següent:
“Article 6è- Beneficis fiscals de concessió potestativa.
1. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
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d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho
justifiquin. Per reconèixer aquestes bonificacions es tindrà en
consideració:
 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en terrenys
qualificats urbanísticament com d’equipament.
 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en el marc d’un
conveni de col·laboració més ampli en què l’Ajuntament hi sigui
part activa.
 El fet que es puguin especificar els beneficis que els obres o
instal·lacions reportaran al municipi.
 El fet que es tracti d’entitats amb caràcter no lucratiu.”
Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 11 de juliol de 2016
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Aprovar que les obres sol·licitades en l’expedient d’obres menors
2016/25 pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies
socials i culturals, que ho justifiquen.
SEGON.- Aprovar l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota de l’impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres.
TERCER.- Denegar l’exempció de les taxes derivades d’aquesta obra, d’acord
amb l’article 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm.6.
QUART.- Notificar el present acord al Departament de la Generalitat de
Catalunya així com als serveis econòmics de l’ajuntament.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Hem fet la votació del punt B-4. Ara farem la votació del punt B-5.
Votacions:
S’aprova el dictamen per unanimitat
MOCIONS D’URGÈNCIA
Moció conjunta contra la violència de gènere
Es posa en consideració del ple la moció següent:
“És un fet que la violència, ja sigui de gènere, de conflictes bèl·lics o d’actes
terroristes, ens colpeix gairebé diàriament les consciències.
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Malauradament, la història ens demostra que la violència és inherent a l’ésser
humà. Malgrat tot, no hem de perdre l’esperança i no hem de deixar de desitjar
la pau de tots els pobles.
D’acord amb la Declaració sobre una Cultura de Pau, aprovada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides l’any 1999, "Una cultura de pau és un conjunt de
valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida basats (entre
d'altres) en:
-El respecte a la vida, la fi de la violència i la promoció i la pràctica de la no
violència per mitjà de l'educació, el diàleg i la cooperació
-El respecte ple i la promoció de tots els drets humans i les llibertats
fonamentals
-L'adhesió als principis de llibertat, justícia, democràcia, tolerància, solidaritat,
cooperació, pluralisme, diversitat cultural, diàleg i enteniment a tots els nivells
de la societat i entre les nacions; i animats per un entorn nacional i
internacional que afavoreixi la pau."
Per tot això, els Grups municipals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
proposen al Ple l’aprovació de la moció següent:
1. Fer un minut de silenci en record de les víctimes de qualsevol tipus de
violència, sigui del gènere que sigui, i de qualsevol lloc del món, abans de la
celebració dels Plens Municipals
2. Fer visible a la façana de l’Ajuntament, i a les dependències municipals dels
nuclis de Santa Agnès de Malanyanes (Centre Cívic) i de la Torreta (Can Tàpies)
mitjançant un senyal fix que ho simbolitzi, que el nostre consistori s’adhereix a
la Cultura de la Pau aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt C1, la dació de compte de l’informe de la sindicatura de comptes,
amb relació a les despeses dels ajuntaments executats sense crèdit pressupostari de
l’exercici 2013... ah, sí, perdó.
Vam enviar..., hem enviat avui una moció amb la voluntat d’arribar a un acord
possible, si és possible, sobre el tema de la violència, en el sentit que cada vegada que
hi hagi algun atemptat o..., i fem un minut de silenci extraordinari, sempre tenim el
pensament de si no estem fent distincions de morts, i evidentment no podem dir que
no les estiguem fent, perquè les estem fent. Per tant, en base a això, el que preteníem
tots els grups i el que tots els representants del plenari aprovéssim, en aquest es
posaven dues coses però podíem parlar-ne, i si algun vol afegir-ne alguna més, era
posar algun símbol que representi la pau, o estigui contra tot tipus de violència, en la
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façana de l’Ajuntament de la Roca. I probablement, no sé, ara dic que als tres nuclis hi
hagi una pancarta, si decidim una pancarta, un metacrilat, el que decidim, i la voluntat
de fer un minut de silenci institucionalitzat ja abans de cada ple, per tal que quan hi
hagi una desgràcia i haguem de fer un minut de silenci extraordinari, doncs, el
seguirem fent, perquè seria una fal·làcia dir que no en farem cap més, perquè demà
mateix tenim un atemptat aquí, a Catalunya o a l’Estat, i evidentment el farem. Per
tant, que la voluntat fos que aquests minuts de silenci entre ple i ple representin un
minut de silenci per totes les víctimes de violència del món.
Això també ens està dient que si ho institucionalitzem, això quedarà permanent, per a
sempre, perquè malauradament la violència és intrínseca a l’ésser humà, i, per tant, és
una decisió que ens competeix a tots, i la proposta era aquesta.
No sé si algú té alguna cosa a dir?
Bé, primer debatem i si passem a votació, llavors...
Sr. Alcalde.- No, no, només està dient...tenim algun...com que és cultura de la pau i
tot això, és el...
Sr. Alcalde.- Sí, sí. De fet, no n’hem posat cap perquè podria ser el símbol de la pau,
dels pacifistes.
Sr. Alcalá.- No, no, no ho dic...posem el colom de Picasso o el que decidim tots
nosaltres. És una cosa que...
Sr. Alcalde.- No, no, per això dèiem, que si algú tenia... nosaltres no ho hem volgut
especificar, perquè fos el debat, eh? O el colom de la pau, evidentment.
És una decisió que ens competeix a tots i, per tant, a mi em semblaria perfectament
poder..
Sr. Alcalà.- Abans d’aprovar la moció, que estic completament d’acord, ...el punt
número 2, no? Quin emblema establim tots.
Sr. Alcalde.- Perfecte. No s’està gravant, em comenten que no es grava, per tant,
s’hauria d’apropar al... quan parli s’apropa una mica més, o s’apropa el micròfon...
Sr. Alcalà.- Establir quin és l’emblema que decidim tots.
Sr. Alcalde.- Perfecte.
Sr. Fernández.- A veure, per part nostra, quan se’ns va plantejar ja vam comentar
que completament d’acord amb ampliar aquest rebuig a la violència, no només als fets
que ens toquen de prop sinó que a la societat i al món hi ha molta gent que està patint
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violència diàriament i quotidianament, i, per tant, també tenim record per a aquests,
ens semblava perfecte. Jo no sé si ara mateix hem de veure quin és el símbol o no. Jo
en tot cas plantejaria el fet que en la comissió de portaveus, en la junta de portaveus o
en la propera comissió, tots els partits ens puguem posar d’acord. Jo crec que això
serà bastant fàcil. Jo en tot cas diria si a nivell de Nacions Unides hi ha algun símbol
que representi això, i que ens sembli bé a tots, podria ser aquest, una cosa així
d’aquest tipus, genèric. Buscar-la si hi és, si no sempre tenim aquí un pintor, tal com
ha dit el César, un pintor de l’Estat, que també ha tingut una relació important amb
Catalunya, i hi ha una imatge d’ell que representa això. En tot cas, posant a baix algun
petit lema...també, també.
Jo diria que en tot cas, per tancar aquest tema, jo el tancaria, per mi l’aprovaria avui, i
tancar el tema de la imatge que ha d’estar. Em sembla bé que no només sigui a
l’ajuntament sinó que estigui representat en els tres nuclis. La pancarta, el problema
és que es degrada molt.
Sr. Alcalde.- sí, sí. Per això estàvem comentant...
Sr. Fernández.- Potser el metacrilat en algun equipament seria..., perquè té més
durabilitat i..., això.
Sr. Alcalde.- La proposta és aquesta. Si els sembla bé fem això, en una següent junta
de portaveus, o el que sigui, decidim quin és el símbol, o si bé hem d’obrir, això, un
procés amb els infants, o per correu o el que sigui. I la voluntat aquesta que estigui als
tres nuclis, aquí no estava reflectit, a la moció, Però amb la nostra realitat de poble
potser que ho reflectíssim.
Doncs, si els sembla bé, afegiríem un punt tercer, que seria que es farà en els tres
nuclis, o modificar el segon, sí. Doncs, a la façana de l’ajuntament, i a dos llocs, si els
sembla, a decidir, diguem-ne, o dos indrets, tant de la Torreta com de Santa Agnès.
Correcte? Doncs, modificarem aquest segon punt en aquest sentit.
Passaríem a votació de la moció. Ai, perdó, la urgència. No ho he dit abans, i... passem
a votació de la urgència?
Votació de la urgència:
S’aprova la urgència per unanimitat
I ara passaríem a l’aprovació de la moció.
Votacions:
S’aprova la proposta per unanimitat
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Sr. Alcalde.- Per tant, a partir del proper ple, farem aquest minut de silenci, que ens
convocarem, si vostès volen, a les 8 en punt, i fem el minut de silenci, o ens
convoquem un minut abans i el fem, això és...jo crec que, si els sembla bé, deixem les
20 hores com a sol·licitud del ple, i en tot cas, començarem a partir d’ara els plens
amb un minut d’endarreriment. Gràcies.

Pròrroga del contracte de l’escola bressol
Es posa en consideració del ple la proposta següent:
“El 19 de juliol de 2010 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca del
Vallès i ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL el contracte per a la gestió indirecta
i sota la modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les
Orenetes”.
En el pacte cinquè –en el mateix sentit que la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars annexats al contracte- s’estableix que l’inici del citat
contracte va començar a comptar a partir del dia 1 d’agost de 2010 i que tindrà
una durada de sis (6) anys, amb opció de pròrroga per tres (3) anys més fins a
un període màxim de nou (9) anys (incloses les pròrrogues), i,
conseqüentment, aquest contracte finalitza el 31 de juliol de 2016.
El servei públic municipal d’escola bressol s’ha de gestionar de forma indirecta,
sota la forma de concessió administrativa, de conformitat amb el què estableix
el Reglament regulador del servei públic, aprovat pel Ple municipal en data 3 de
febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.
90, de 15 d’abril de 2005.
El 14 de juliol de 2016 la Tècnica d’Educació ha emès informe en el que
expressa:
“En data 19 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte
gestió indirecta, sota la forma de concessió, del servei públic
Bressol al centre “Les Orenetes” amb la societat cooperativa
BRESSOL DEL BOSC, SCCL amb CIF F-63240360 domiciliada a
Bosc, 32 de la Roca del Vallès (08430).

per a la
d’Escola
ESCOLA
al c. Del

Tenint en compte la clàusula cinquena del referit contracte, en la qual
s’exposa que l’inici del citat contracte va començar a comptar a partir del
dia 1 d’agost de 2010 i que tindrà una durada de sis (6) anys, amb opció
de pròrroga per tres (3) anys més fins a un període màxim de nou (9)
anys (incloses les pròrrogues), conseqüentment aquest contracte
finalitza el 31 de juliol de 2016.
Atès que la voluntat del consistori és seguir prestant el servei públic
d’Escola Bressol al centre “Les Orenetes”.
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Atès que actualment s’està treballant per a la nova contractació d’aquest
servei.
En el pacte cinquè –en el mateix sentit que la clàusula 9 del plec de
clàusules administratives particulars annexats al contracte- s’estableix
que l’inici del citat contracte va començar a comptar a partir del dia 1
d’agost de 2010 i que tindrà una durada de sis (6) anys, amb opció de
pròrroga per tres (3) anys més fins a un període màxim de nou (9) anys
(incloses les pròrrogues), i, conseqüentment, aquest contracte finalitza
el 31 de juliol de 2016.
Per tot l’exposat, es proposa la conveniència que l’òrgan competent
aprovi:
L’execució d’un període de pròrroga des de l’1 d’agost de 2016 i fins que
un nou contractista es faci càrrec del servei, sense que aquesta pròrroga
pugui excedir d’1 any (és a dir fins el 31 de juliol de 2017).”
Vist l’informe favorable de l’Interventor municipal de 20 de juliol de 2016 emès
en relació a la proposta de pròrroga i que s’ha efectuat la corresponent retenció
de crèdit per import de 27.127,27 euros, corresponent a l’any 2016, per a
garantir la despesa inherent a aquest acord.
En aquesta mateixa data, l’Alcalde ha dictat resolució per la que resol que
s’incoï un expedient per procedir a la contractació del servei públic d’escola
bressol al centre “Les Orenetes”.
Vist l’article 23 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la durada
del contracte, i que estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de
contractació i serà obligatòria per a l’empresari, excepte que el contracte
expressament prevegi el contrari.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de
conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les
Orenetes” el 19 de juliol de 2010 entre aquest Ajuntament i ESCOLA BRESSOL
DEL BOSC, SCCL, en les mateixes condicions establertes en el citat contracte i
documentació annexa.
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La pròrroga serà vigent des de l’1 d’agost de 2016 i tindrà efectes fins a la data
que es formalitzi el nou contracte, amb una durada màxima, en tot cas, d’un
any (1), és a dir, fins el 31 de juliol de 2017.
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 27.127,27 euros,
corresponent al període de la pròrroga per l’anualitat 2016 amb càrrec a la
partida 08 321 48003 – Ajut escola bressol del vigent pressupost municipal.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL.
Quart.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès.
Cinquè.- COMUNICAR les dades bàsiques d’aquest acord al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del TRLCSP.
Sisè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció i a l’àrea municipal
corresponent.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Doncs, passaríem, ara sí... hi ha dues, dos punts més, exacte. L’ordre,
tal i com estan, primer seria la pròrroga del contracte de gestió indirecta sobre la
modalitat de concessió del servei públic de l’escola bressol Les Orenetes. Bé, ens ho
explicarà... que ara no et torni a dir Xavi...la Roser Moreno. Aquí és el tema de la
pròrroga.

Sra. Moreno.- Gràcies, senyor alcalde. Porto la proposta al ple de pròrroga del
contracte...sota la modalitat... a l’escola bressol Les Orenetes d’aquí, la Roca.
El...de 2010 es va formalitzar entre l’ajuntament i l’escola bressol del Bosc, que és la
societat, la cooperativa, el contracte per a la gestió indirecta, i sota la modalitat de
concessió del servei públic de l’escola bressol, al centre Les Orenetes.
En el pacte cinquè...el contracte s’acabava ara, el 31 d’agost, i prorroguem, en principi
fins..., segurament el curs següent hi haurà una licitació de les dues escoles. I de
moment, portem la pròrroga perquè s’acaba el contracte el 31 d’agost.
Sr. Alcalde.- Cap intervenció?
D’acord, doncs, anirem a sopar d’hora. Votarem la urgència de la proposta.
Votació de la urgència:
S’aprova la urgència per unanimitat
Votacions:
S’aprova la proposta per unanimitat
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Resolució del recurs de reposició presentat per Dolors Melero contra l’acord
del ple, en què es denega la compatibilitat.
Es posa en consideració del ple la proposta següent:
“En data 26 de maig de 2016 el Ple de la corporació adopta l’acord de 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.
En data 12 de juliol de 2016 la senyora Dolors Melero Guirao presenta recurs de
reposició contra l’acord adoptat pel Ple en data de 26 de maig de 2016.
En data 30 de juliol de 2016 el secretari de l’Ajuntament ha emès l’informe que,
literalment, diu:
“En data 26 de maig de 2016 el ple de l’Ajuntament va denegar l’autorització de
compatibilitat d’una segona activitat pública sol·licitada per la funcionària de
carrera d’aquesta corporació Dolors Melero Guirao. Aquesta acord va ser notificat
en data 10 de juny de 2016.
En data 12 de juliol de 2016 (NRGE 3838) la senyora Dolors Melero Guirao
presenta recurs de reposició contra aquest acord.
És en relació amb aquest fets que aquesta Secretaria informa de que:
a) En cap pas es va produir cap autorització presumpta, tal com exposa,
donat que tot i que l’escrit de sol·licitud de la senyora Melero té com a data
el 2 de desembre de 2015, aquest escrit obra en poder de la Secretaria des
del 22 d’abril i es va tramitar amb la màxima diligència, donat que sent el
ple l’òrgan competent per conèixer d’aquest tipus d’assumptes, es va
incloure en l’ordre del dia de la primera sessió a celebrar. Tanmateix, la
còpia en pdf d’aquest escrit va ser introduïda en el programa de gestió
d’expedients en data 7 d’abril de 2016.
b) Que l’informe jurídic citat és un informe incomplet, donat que només es fa
referència a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques i no a la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat de Catalunya (aplicable als ens locals), i és
en aquesta norma on rau l’incompliment principal. En concret, l’article 21
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
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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.”
c) Que no hi ha constància de cap acord específic entre l’Ajuntament i la
senyora Melero per a que aquesta quedés exonerada del compliment dels
horaris establerts per a tot el personal en l’Acord regulador de les
condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès.
d) Que no hi ha constància de l’escrit de l’Ajuntament de La Roca del Vallès a
la Universitat de Barcelona de 10 de setembre de 2015, citat per la
senyora Dolors Melero en el seu recurs.”
Es per tot això, que es proposa al ple l’adopció del següents acords:
Primer. Desestimar, pels motius exposats, el recurs de reposició interposat per la
senyora Dolors Melero Guirao.
Segon. Traslladar aquest acord a la senyora Melero i a la senyora Maria Àngels
Vallejo Picher, instructora de l’expedient disciplinari obert a la senyora Melero en
relació amb aquests fets.”

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Una altra proposta que portem al ple, en el darrer plenari vam tenir el
tema de la funcionària d’aquest ajuntament, la senyora Melero, que ens va demanar
una compatibilitat per poder donar uns cursos, una formació, en la que amb un
informe de secretaria, pels motius que es van exposar en aquells moments, se’ns deia
que no la podíem concedir per diferents punts que ens havien comentat.
La senyora Melero ha presentat un recurs de reposició contra aquest acord, i llavors
ens pertoca a nosaltres, si així s’escau, reafirmar que no se li autoritzava. Bàsicament
és el que dèiem en el darrer acord, que no teníem constància..., o sigui, no hi havia
cap acord específic de l’ajuntament i la senyora Melero perquè ella quedés exonerada
del compliment horari... bé, són els fets mateixos que ja es van portar en el darrer
plenari, i en aquest cas el que portem a aprovació és desestimar els motius exposats
per la treballadora contra el recurs... perdó, és desestimar, pels motius exposats, el
recurs de reposició interposat per la senyora Dolors Melero. I llavors, traslladar aquest
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acord, si així s’aprova, a la interessada, i a la senyora María José Vallejo, que és la
instructora de l’expedient disciplinari obert contra la treballadora municipal.
Algun comentari? Doncs, passaríem a votació la urgència.
Votació de la urgència:
S’aprova la urgència per unanimitat
Votacions:
S’aprova la proposta per unanimitat
C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de l’informe 9/2016 de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, en relació a les despeses dels ajuntaments executats sense crèdit
pressupostari de l’exercici 2013”.
Sr. Alcalde.- Ara sí, passem a la gestió i control municipal. Farem la dació de compte
de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació a les despeses
dels ajuntaments executats sense crèdit pressupostari de l’exercici 2013. Té la paraula
el senyor Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Bona tarda. Gràcies, senyor alcalde. La Sindicatura de Comptes ens ha
traslladat un informe anual, en aquest cas el 9 d’aquest any, del 2016, en el que ens
traslladen una informació relativa a l’exercici 2013, i de la que tenim obligació, per llei,
de donar compte al ple, que és el que estem fent en aquest moment. En aquest cas, el
que en resum diu l’informe és que la Sindicatura fa d’ofici anualment un informe per a
municipis de 5.000 habitants, en aquest cas seria el del 2013.
La metodologia que es fa servir, o que va fer servir concretament en aquest informe,
era escollir ajuntaments que complissin com a mínim un dels requisits de la següent
llista, que era no haver lliurat els comptes generals corresponents a l’exercici 2012 a
data 28 de febrer de 2014; no era el cas, l’ajuntament havia lliurat la informació en
temps i forma aquell any. Una altra condició seria disposar d’una població superior a
300.000 habitants; no era el cas. Una altra condició és presentar a l’haver del compte
de creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost un saldo superior a 1 milió
d’euros; no és el cas. Altre supòsit és haver fet pagaments pendents d’aplicació per un
import superior a 1 milió d’euros; tampoc és el cas. Ser l’ens matriu d’un ens depenent
que hagi estat inclòs en la mostra –la mostra serien els ajuntaments que han escollit–
que no és el cas tampoc. I el criteri que sí que complíem és haver finançat imports
superiors a 1 milió d’euros, mitjançant el fons de pagament a proveïdors. Estem
parlant que en aquell any l’ajuntament estava en pla d’ajust, i havia demanat
2.600.000 euros per fer pagaments a proveïdors, per tant, complíem aquesta condició.
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De tots els ajuntaments que complien un o més d’aquests requisits, doncs, la
Sindicatura de Comptes agafa una mostra, en aquest cas 27 ajuntaments, crec
recordar, i nosaltres entrem en aquests 27 ajuntaments. Estem, per exemple, amb
ajuntaments con Anglès, Badalona, Balaguer, Barcelona, Blanes, Calafell, Roquetes,
Sant Andreu de Llavaneres, Tarragona, Tordera. I de la comarca, per exemple les
Franqueses del Vallès o Lliçà d’Amunt, entre d’altres.
Què ens diu aquest informe? La informació que ens traslladen és informació que
prèviament s’ha sol·licitat a l’ajuntament i, per tant, és informació que l’ajuntament ha
facilitat, no està extreta de cap document del compte general per exemple, sinó que és
informació que explícitament s’ha demanat a l’ajuntament, i que l’ajuntament ha
contestat.
En aquest cas, la important –tota és important però la més important, des del nostre
punt de vista– són les operacions que es van fer l’any 2013, que són sense pressupost.
Allò que en diem OPA. L’Ajuntament de la Roca del Vallès va fer..., tenia en aquell
moment unes OPA per import de, parlo en números rodons, 296.800 euros, a l’inici de
l’any 2013, i a finals de l’any 2013 aquest import s’havia acabat, o sigui, no quedava
cap import pendent.
Comentar que aquestes factures es corresponien a un contenciós que teníem en aquell
moment, que l’ajuntament tenia en aquell moment amb un antic proveïdor,
concretament la mercantil Help Guau, que havia estat prestant serveis a l’ajuntament
en anys anteriors, i que ens havia interposat recursos contenciosos contra una
interpretació del contracte, del qual l’ajuntament es va defensar, i que al final vam
perdre i vam haver de pagar. El total d’aquests 996.000 euros eren en concepte
d’aquestes factures amb aquesta mercantil.
Faré una sèrie de comentaris que vénen amb l’informe, d’una manera molt breu i
resumida, perquè són números i la veritat és que són pesats. Diu literalment l’informe:
«Gairebé la totalitat dels municipis de la mostra han experimentat una reducció del
saldo d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost a 31 de desembre, amb relació al
saldo de l’any anterior. En els casos d’Anglès, Calafell, Deltebre, la Roca del Vallès i
Tordera, aquesta reducció del saldo ha estat del 100 per cent.» Per tant, vam
començar amb un saldo però vam acabar amb un saldo 0.
Dóna altres dades que, com he dit, són informació, és una informació que facilita
l’ajuntament, de dates límits per reconèixer les obligacions de l’any 2013. Això és un
criteri comptable i un criteri de la casa que es porta des de fa molts anys. Nosaltres
tanquem la comptabilitat l’any 2013, en aquest cas el 31 del 12, però deixem uns
quants dies de marge perquè puguin entrar factures i es puguin comptabilitzar en l’any
que toca, no?, en aquest cas aquest termini va acabar l’any..., el dia, perdó, 10 de l’1
del 2014.
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De la mateixa manera, aquí hi ha dates límits per reconèixer obligacions, hi ha data
límit per justificar i aprovar bestretes de caixa, dates límits per lliurar pagaments a
justificar, dates límits per introduir operacions en la liquidació del pressupost
corresponent a l’exercici 2013. Són dates que sempre fan referència a l’exercici
comptable i pressupostari de l’any 2013 en aquest cas, però que nosaltres sempre
mantenim un marge de temps raonable, i de vegades obligatori, perquè l’estructura
que tenim amb el departament econòmic és la que és, per poder treballar i tancar
correctament.
Una altra dada important és que teníem nou factures sense conformar l’any 2013.
Aquestes nou factures no es van pagar, i totes elles eren de SOREA. Estaven pendents
de la compensació que per contracte tenim amb aquesta empresa del consum propi
d’aigua per part municipal.
Es fan altres apreciacions, però en tot cas jo crec que són menors respecte al que ja he
comentat. L’ajuntament va facilitar la informació i l’ajuntament no va presentar
al·legacions a l’informe que ens va fer arribar la Sindicatura en el seu moment. I ara,
com és preceptiu amb aquests informes, doncs, donem compte al plenari municipal.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Algun comentari? D’acord. Doncs, aquesta era una dació
de compte.

C-2 Dació de compte de la resolució d’alcaldia 656/2016 en què es rectifica la
Resolució de l’Alcaldia número 2016/239, de data 26 de febrer de 2016,
mitjançant la qual s’aprova la liquidació del Pressupost General de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2015.
Sr. Alcalde.- El punt C2 també és dació de compte, de la resolució d’alcaldia, en què
es ratifica..., perdó, en què s’aprova la liquidació del Pressupost General de la Roca del
Vallès l’any 2015. Té la paraula el regidor d’Hisenda, el senyor Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, senyor alcalde. Amb data 26 de febrer d’aquest any, es va
signar per part d’alcaldia la resolució amb la informació relativa a la liquidació de l’any
2015. Amb aquella resolució teníem uns imports de resultat pressupostari i de
romanent de Tresoreria per a despeses generals que amb posterioritat, i després que
la Diputació fes un estudi de la informació comptable... haig de fer un aclariment: les
dades comptables de l’Ajuntament de la Roca estan emmagatzemades en un servidor
de la Diputació. Aquest és un canvi que vam aprovar l’any 2014, però que es va
executar l’any 2015, i que consisteix en què aquella informació del pressupost de
l’ajuntament no està físicament a l’ajuntament, sinó que està en un servidor de la
Diputació.
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Això a nivell pràctic el que comporta és que la Diputació, a part de donar-nos
assessorament, que ens l’està donant constantment, té accés a la informació i pot
facilitar la gestió de liquidació, de tancament trimestral, de tancament anual, etcètera,
en el compte general i tot això.
Amb posterioritat a la liquidació, la Diputació fa aquesta tasca de comprovació i ens
trasllada a Economia dos modificacions amb aquests resultats que vénen de l’aplicació
d’imports finançats d’inversió ordinària, allò que en diem «romanent de Tresoreria per
a despeses generals», i que amb el càlcul que teníem en l’excel no es tenia en compte
aquests imports que s’havien finançat amb ordinari, únicament tenia en compte els
imports que s’havien finançat amb finançament extern, concretament amb
finançament d’entitats financeres d’abans, no?
Aquest canvi en el fitxer excel que teníem, que no era l’última versió, i que la Diputació
sí que la tenia perquè és un fitxer de la Diputació, provoca un canvi en el resultat
pressupostari, que en el seu moment vam dir que era, i de fet la resolució la fem en
aquest sentit, de 2.808.314,68 euros, i que en realitat el resultat de l’any 2015 va ser
de 2.609.149,78 euros. Per tant, hi ha una diferència de 199.000 euros menys quant
al resultat pressupostari.
Per contra, el romanent de Tresoreria per a despeses generals, ja vam dir en el seu
moment que era de 4.125.271,51 euros, i ha passat a ser de 4.2571.611,61 euros.
Com que en el seu moment es va donar compte al ple d’aquests imports, toca –de fer
es fa– un tràmit, que és modificar d’ofici aquella resolució del febrer, explicant quins
són els motius d’aquests canvis, d’aquestes modificacions, i de la mateixa manera que
en el seu moment es va donar compte d’aquella liquidació i d’aquell romanent, doncs,
ara, avui, ens toca donar compte d’aquesta modificació, i dels motius pels quals ens
veiem en l’obligació de tornar a fer una modificació amb aquesta informació.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari?

C-3 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 2016-2T
Sr. Alcalde.- Seguim amb el punt C3, dació de compte de l’informe de la Tresoreria i
Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos de modificació de la
Llei 3/2004, on s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials corresponents al període 2016.
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Sr. Álvarez.- Gràcies, senyor alcalde. Disculpi un moment, perquè no acabo de
veure...
Bé, donem compte també del compromís que tenim, també per obligació legal, d’allò
que en diem la morositat, la Llei de morositat en concret. Saben que l’ajuntament, les
administracions públiques, vaja, i els ajuntaments per tant també, tenen l’obligació de
pagar a 30 dies. Aquesta obligació, ja ho hem dit moltes vegades però com que la llei
diu 30 dies ho tornem a explicar, en realitat no són 30 sinó que són 60 dies. Tenim 30
dies per aprovar la factura i tenim 30 dies més, des del moment de l’aprovació de la
factura, per pagar els proveïdors, de manera que el període màxim legal per pagar els
proveïdors és de 60 dies.
Llavors, hem de dir que avui donem compte de la dada de pagament de la morositat
del període mitjà de pagament als proveïdors en aquest segon trimestre del 2016, i
hem de dir que l’Ajuntament de la Roca està pagant en 25,81 dies. Dels 60 que tenim,
estem pagant a 25,81 dies. És una bona dada, i va en la línia dels últims trimestres
que estem tenint, eh? Aquesta és una bona dada, si tenim en compte la informació que
he donat en els dos punts anteriors. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Algun comentari? Cap comentari? Val.
C-4 Resolucions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- Doncs, bé, el punt C4 són resolucions d’alcaldia. No sé si tenim algun
dubte...
Sr. Fernández .- Només una pregunta: la resolució... he estat mirant i no he vist la
resolució, potser perquè es va aprovar després del dia en què es va tancar. La
resolució d’adjudicació de subvencions a les entitats culturals. Es va fer després del dia
en què es va aixecar, imagino, no?
Sr. Alcalde.- Sí.
Sr. Fernández.- Podríem...? Aquesta sí que demanaria, si és possible, que ens
facilitessin còpia.
Sr. Alcalde.- Molt bé. Prenem nota i li farem arribar.
Alguna consulta sobre resolucions d’alcaldia, a part d’aquesta que ens comenta el
senyor Fernández?
Molt bé, doncs, passem a informacions d’alcaldia.

C-7 Informacions d’Alcaldia
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Sr. Alcalde.- Molt bé, doncs, passem a informacions d’alcaldia. Aquí tenim diverses
informacions. La primera serà evidentment comentar el tema de diverses obres que
s’hauran d’executar en un termini curt. En principi el que sí que tenim és que aquesta
setmana vinent hi haurà un tall de la rambla Mestre Torrents, des de l’alçada, diguemne, de Correus fins a la plaça de l’Era, per asfaltat del vial. Està previst, si no recordo
malament... Sí, ho comenta el regidor, que ho tindrà més per la mà.
Sr. Fortí.- Sí, gràcies, senyor alcalde. Suposo que també el regidor voldrà comentar la
de l’Hort de la Rectoria, imagino. Bé, seguint amb els treballs que s’estan realitzant
ara, a nivell intern, des de fa uns mesos en temes de manteniment de tot el municipi,
ara fa unes setmanes es van aprovar els dos primers projectes d’arranjar i d’asfaltar
carrers que estan en unes situacions delicades actualment en temes de mobilitat. Els
dos primers projectes aprovats, i que la setmana que ve ja físicament tindran
execució, el primer de tots afecta directament la Roca Centre, i està situat en el tram
de la rambla, entre l’alçada de Correus i de la placeta, perquè ens fem una idea del
tram de la rambla en què es farà aquesta execució de traçat i d’asfaltat.
Seran uns dos dies en principi que té prevista l’empresa de revisar aquestes tasques.
Durant aquests dos dies lògicament abans, ja a partir de demà, s’informa degudament
a diferents portals, blocs de pisos, totes les entrades i sortides de pàrquings i
companyia, perquè l’afectació sigui la mínima de cara als veïns. Entenem que
lògicament és una millora que s’ha d’efectuar, i que tothom entendrà que durant
aquests dos dies puguem tenir, puguem patir problemes de mobilitat. Aquest és un
primer asfaltat que es fa en dos dies.
Llavors, hi ha un altre que també està relacionat amb la mateixa execució d’asfaltat i
de traçat, i es troba situat en el carrer Indústria, en el tram que compren
Hermenegildo Carrera i la mateixa rambla. Aquest té una execució més llarga, el
període està previst que estigui entre dilluns i dijous de la setmana que ve. L’objectiu
de les dues obres d’asfaltat és que el dia de mercat estigui tot en condicions, obert i
funcionant. Ja sabem que aquí també tenim una part que és la climatologia, que ens
pot jugar una mala passada, però creiem que tal com marquen els termòmetres i com
marquen els propers dies, entenem que tot funcionarà amb certa normalitat.
Aquí s’executarà..., el període temps és més elevat degut a què el ferm, tal com està,
ja el coneixem tots, la reixa, tot aquell pas de vehicles que està enfonsat aquí, hi ha
més feina d’allò normal, i per això s’ha projectat en tres, quatre dies d’execució
definitiva.
Per altra banda, i separant-lo d’un tema que és d’asfaltats, que properament i abans
de final d’any també farem a la part de la Torreta, concretament en un tram de Costa
Brava i en un altre tram de Veneçuela, els dos trams que estan més afectats, que
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estan en pitjors condicions, també els podem avançar que aquests també es preveu
que abans de final d’any ja estiguin executats i tot.
Per altra banda, el que farem a partir de la setmana que ve, i que té més temps
d’execució, sobretot de tancament de carrer, d’accés a l’entrada i la sortida, és en la
Roca II. En la Roca II, sota el col·lector de la B40, finalment, després d’un bon temps
en què hem estat treballant perquè allà teníem riscos mediambientals, temes d’aigües
brutes i companyia, doncs, es resol finalment el tema del col·lector sota la B40. Allà és
més complicat pel tema que l’execució és de tres setmanes. Tres setmanes d’execució
vol dir que durant tres setmanes, els veïns i veïnes de la Roca II estan afectats i no
podran passar per aquell lloc d’entrada i sortida, que és la més natural en aquella
zona.
Què és el que hem previst aquí, tant l’equip tècnic intern com extern de l’empresa que
porta la direcció? El que hem fet aquí és buscar accessos, facilitar al màxim els
accessos a la Roca II, en aquest cas a través del Pla de les Hortes, que ho deixarem en
el sentit contrari, entrant al carrer Església, per dir-ho d’alguna manera, i accedint a la
passera per poder accedir a les seves vivendes, d’entrada i sortida, amb la millor
facilitat possible. Serà d’accés d’entrada al Pla de les Hortes, serà de sortida durant
aquestes tres setmanes, que també s’avisarà els veïns, lògicament, el tram del carrer
Major que en aquests moments té la pilona i que funciona actualment amb aquest
sistema, no? Llavors, durant aquestes tres setmanes, per donar sortida al casc antic es
farà també, no tan sols de la de Can Pau Ferrer, sinó també a través del carrer Major, i
s’accedirà directament a la Roca II per intentar no donar tanta volta, i perquè a nivell
de mobilitat han cregut convenient els tècnics, que lògicament entenen molt més que
jo, que era més factible, més fàcil i més operatiu intentar que a través del Pla de les
Hortes poguéssim anar, travessar, accedir a la passera i arribar en millors condicions a
casa seva. A part del que són els camins que ja coneixem, a través de la Torreta, però
que lògicament és més dificultós d’allò normal, val?
Això és el que s’ha començat. Evidentment, disculpar les molèsties que pugui
ocasionar. Hem fet diverses reunions, diverses trobades amb l’empresa, amb la
direcció, amb els equips tècnics de l’ajuntament. Hem cregut convenient que tant una
com l’altra, el període més interessant de poder executar aquestes obres és ara, en
aquest període estiuenc. Al centre de la Roca és un problema que durant tres o quatre
dies puguem tenir aquestes dificultats, però després d’avaluar diferents alternatives
hem vist que era la més operativa per a tots plegats. La de menys afectació, per dir-ho
d’alguna manera. Res més per ara.
Sr. Alcalde.- Sí.
Sr. Ros.- Sí, una altra obra que es durà a terme, però que en aquest cas serà durant
la tardor, s’ha aprovat avui inicialment el projecte d’obra municipal ordinària, que és la
substitució de la teulada de la rectoria vella de Santa Agnès. Aquesta obra té una
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subvenció de Diputació, que s’ha de tenir executada abans del 30 de novembre, i per
tant, a partir d’avui, que l’hem aprovada fa justament un parell d’hores en junta de
govern, s’ha aprovat inicialment aquest projecte d’obra municipal ordinària, s’ha
sotmès a informació pública durant el període d’un mes, i cap a finals d’agost, principis
de setembre, estarem en condicions d’adjudicar l’obra per poder-la executar durant els
mesos de setembre-octubre-novembre, i preservar la rectoria vella de les patologies
que té en aquests moments, i de les entades d’aigües, de les filtracions a través de la
teulada. Aquesta obra el que farà és dotar d’una resistència estructural la teulada de la
rectoria vella, però també d’un aïllament tècnic, de tal manera que estem preparant
aquest edifici per ser apte per a l’ús públic.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Seguint amb recordatoris, recordar que aquest agost tindrem la
festa major de Santa Agnès. La festa major de Santa Agnès serà el 18 al 21. Aquest
cap de setmana tenim la festa del comerç. La setmana entrant tenim la nit de les
bruixes i la fira del còmic. I també recordar que aquesta setmana passada hem passat
la festa major de la Torreta, i que, bé, en principi als actes hi ha hagut molta
participació i tot ha sortit, com a mínim tot ha anat bé a nivell de seguretat, aquestes
situacions, que a vegades són les que més ens preocupen, d’urgències que puguin
sortir.
Després, també hi ha un sopar solidari aquest dissabte a la plaça Mogent per
l’Associació Gats la Roca. I em sembla que no ens deixem res més.
Bé, en principi això són les informacions d’alcaldia que els volíem facilitar.

C-8 Precs i preguntes
Sr, Alcalde.-I ara ja passaríem a precs i preguntes dels grups polítics.
Sr. Martín.- Sí, buenas noches. A ver, dos preguntas breves. Empezando por el final,
nosotros teníamos pensado hacer una pregunta sobre el tema del remanente de
Tesorería que se aprobó en el mes de marzo, si no recuerdo mal, y que ahora Manel
nos lo ha vuelto a recordar. Un remanente de 4.200.000 y pico al final. Nos gustaría
saber si el equipo de gobierno tiene pensado ya cómo va a distribuir ese remanente de
Tesorería, sobre todo la parte que no está afectada. Esto es lo que más nos interesaría
saber. Supongo que parte de ese remanente quiero creer que va en estas obras de
asfaltado y demás que se ha propuesto.
Si va por ahí, además nos gustaría incidir en que no costaría nada lo que ya hemos
comentado alguna vez, el tema del cruce entre calle Industria y calle Sant Sadurní,
poner allí una señal de stop, que ya lo comentamos y Jordi nos dijo que está en
estudio, y ahora, aprovechando estas pequeñas obras, lo podríamos hacer. Nos
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gustaría tener esa pequeña información. Si no puede ser, en septiembre nos vemos y
nos lo comunicáis, tampoco hay prisa.
Después, en el punto B3 nosotros nos hemos abstenido porque creemos que es una
decisión del equipo de gobierno, y por lo tanto no tenemos nada que decir sobre el
tema de los horarios de las reuniones de las juntas de gobierno. Yo estaba buscando
hoy una información para el plenario, y he ido a la web a ver si conseguía encontrar las
actas de la junta de gobierno. No he sido capaz. No sé si es porque no están o porque
he soy un incapaz, porque las dos cosas pueden ser. Solo he sido capaz de encontrar
las actas correspondientes al año 2014. Me gustaría que nos dijerais qué pasa.
Después, Andrés me parece que ha comentado que también hay un problema con el
tema de las actas de los plenos. Yo los plenos no los he buscado, pero el tema de las
juntas de gobierno, sí.
A ver, vemos muy importante el tema de que el equipo de gobierno se reúna cuando
tenga a bien, y sobre todo cuando los técnicos estén más a mano, pero también desde
la oposición nos gustaría tener acceso a esa información. Si es por ineptitud mía, me
gustaría que nos dijerais cómo acceder a ellas, porque es que ni desde el buscador.
Ésa sería una pregunta.
Después, el tema también que ya habíamos hablado en algunos plenos, que es un
tema que cada vez va a más, que es el tema de la calle Espronceda con Verge del
Carme. Los coches cada vez van aparcando más hacia Espronceda, y resulta que el
que sube de Espronceda muchas veces no ve el que le viene. Antes había una raya que
prohibía el aparcamiento. Esa raya con el tiempo ha desaparecido, y cada vez…, somos
humanos y cada vez vamos aparcando más pegando hacia la esquina, y ya ha habido
varios problemillas que por suerte no han pasado a más, pero que también creemos
que se podían solucionar con algún tema.
Y colgando de este comentario, creo que entre todos los grupos municipales, y de este
equipo de gobierno, evidentemente, más que desde los grupos de la oposición,
deberíamos empezar a pensar qué hacer con el tema de lo que está pasando en los
laterales de la anilla viaria que tanto nos gusta comentar a todos. Simplemente, a ver,
el tema de que el carrer Verge del Carme tenga un trozo que sea doble dirección y se
pueda aparcar, eso es un peligro –eso es un peligro. Y nos guste o no nos guste,
tenemos que tomar una decisión, que puede ser que le guste a la gente o no le guste,
pero es una decisión que habrá que tomar para intentar evitar algunos males mayores.
Después, otro tema con la web. Hoy es que he tenido tiempo, ¿eh? He estado
buscando el proyecto del eje cívico de la Roca y demás, y lógicamente tampoco he sido
capaz de encontrarlo. Como no tenía a Andrés a mano no he podido acceder a él; he
sido incapaz. Y me interesaba mucho por el tema que más que el tema del proyecto en
sí, me interesaba mucho la memoria económica. La única pregunta es que me gustaría
que me dijerais dónde está, la busco y si no ya vendré. Yo lo debo de tener en alguno
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de los archivos, pero tampoco he tenido ganas ni tiempo de hacerlo. Simplemente que
nos digáis dónde está y cómo acceder a él.
Nada más. Gracias. Ah, no, perdón, un ruego, un ruego que si no luego me pegan. Me
comentaron que el domingo en la piscina de la Roca hubo sobre las 12 overbooking, y
gente que quiso acceder a la piscina, socios que quisieron acceder a la piscina no
pudieron acceder. Dio lugar a una serie de pequeños conatos de comentarios no
deseados con el trabajador que tenemos allí, en la puerta, pero el ruego es: ¿desde el
ayuntamiento no seríamos capaces de generar algún instrumento que permitiera que
hubiera siempre, digamos, un remanente –palabra de economía– que permita que el
algún socio que llegue no tenga por qué quedarse fuera, y que dé lugar a esos temas
desagradables con Santi, que me parece que se llama el que está en la puerta? Que dé
lugar a eso. Es un ruego simplemente. Gracias.
Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Dani Martín. Senyor Manel..., ai, senyor Carles
Fernández. Avui estic fatal. Avui és més fatal d’allò normal.
Sr. Fernández.- Bé. A veure, portem ja més d’un any de govern. Portem un any i un
mes i escaic de la constitució del nou ajuntament, i un any i uns dies des del ple
d’organització. En aquests dos plens, l’alcalde va manifestar uns compromisos amb la
ciutadania. Dos en concret, que afectaven temes de funcionament i l’horitzó d’aquest
mandat. Un de funcionament, que era el ROM, i un segon d’horitzó de mandat, que era
el PAM. El Reglament Orgànic Municipal i el Pla d’Acció Municipal. Un any després, cap
dels dos documents s’han plasmat en propostes al ple, i en possibilitats d’aprovació.
El ROM entenem que era un document en què havíem de participar tots; el PAM, com
que l’elabora el govern, no sé en quina fase està o no està, senzillament no s’ha
traslladat ni s’ha portat a aprovació. Evidentment, del PAM en aquest municipi fa nou
anys que no se’n parla, perquè els dos mandats anteriors no hi va haver cap pla
d’acció municipal. Nosaltres entenem que, tal com va manifestar l’alcalde crec que va
ser en el ple de constitució, el PAM és l’instrument que ens fixa quins són els objectius,
calendaris i recursos necessaris per realitzar els projectes i traslladar els programes
electorals a accions de govern. Per tant, que no existeixin aquests documents ens
preocupa, perquè això... El del ROM és menys, de ROM en fa molts anys que no tenim,
i bé, darrerament tampoc no estem tenint massa problemes amb això i, per tant,
home, sempre seria bo poder-ho tenir. Però pel que fa al PAM sí que ens preocupa, ens
preocupa molt més justament perquè va ser un compromís adquirit.
Jo cada cop que rebo una convocatòria de ple en miro amb ganes l’ordre del dia per
veure, això ho sap l’alcalde perquè ho he comentat amb ell diverses vegades, per
veure si això arrenca. I home, en aquest any el tema més important que s’ha aprovat
són les ordenances fiscals. En aquest any no natural sinó any..., des del juliol de 2015
fins juliol de 2016 van ser les ordenances fiscals, és a dir, els impostos que han de
pagar els ciutadans. Això s’aprova cada any, per tant, tampoc no és cap..., és una cosa
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normal, habitual i, per tant, no té més. Però allò transcendent és que sigui l’únic punt
així important i transcendent.
El segon punt important i transcendent, que és en què ens gastarem els impostos
que..., en què es gastarà l’ajuntament els impostos que recapta dels ciutadans, no s’ha
aprovat encara. Que no s’hagi aprovat fins avui jo, en els anys que porto en aquest
municipi, no recordo que amb una situació de normalitat d’un govern en majoria
absoluta, al mes de juliol no s’hagi aprovat un pressupost. I això és preocupant perquè
si al mes de juliol no s’ha aprovat un pressupost, significa que aquest any no
s’aprovarà un pressupost, perquè el proper ple és al setembre, i al setembre ja hem
d’estar pensant i treballant el pressupost de 2017. Per tant...
No aprovar un pressupost què significa? Home, significa que si no tenim objectius
fixats i aprovats, si no hi ha calendari i si no tampoc no hi ha recursos, els recursos
destinats a això aprovats, significa que hi ha una paràlisi i, per tant, aquesta paràlisi a
qui afecta? Als ciutadans i ciutadanes del municipi. No a nosaltres, a nosaltres com a
ciutadans. I la preocupació nostra com a regidors és que, estiguem o no estiguem
d’acord amb el que faci el govern, el govern disposi de les eines per governar i
executar els seus plans i els seus programes. Després, amb alguns estarem d’acord i
alguns els criticarem, però el que demanem és això. Per tant, tal com deia, és el
primer cop que passa. I això no és bo –això no és bo.
Aquesta pregunta, aquest fet, què ens diu? Nosaltres podem fer hipòtesis, però no es
tracta de fer hipòtesis, es tracta que qui és el màxim responsable expliqui als
ciutadans i ciutadanes per què passa això i quines conseqüències té. Perquè hi ha
qüestions que es podien haver executat o que es podien haver tirat endavant, hi ha
alguns serveis municipals que necessiten una renovació de contractes, i aquesta
renovació, amb la possibilitat dels recursos que ara hi ha, podria representar una
millora en els serveis, i això no s’està produint. En aquests mesos hem vist i hem
pogut compartir que a la Torreta hi ha... a la Torreta s’ha especificat d’una manera
molt clara un, diguem-ne, malestar, amb les coses quotidianes de manteniment. S’ha
manifestat a través de reunions que vostès han tingut amb l’associació de veïns, amb
la moció que nosaltres vam presentar, en el consell de poble es va fer també palès. A
la Roca a nosaltres, ciutadans de la Roca ens ho manifesten, aquí no tenim una
associació de veïns que agrupi, ni una federació, com hi ha hagut fa uns anys, per
tant, això es vehicula a través de comentaris amb els veïns, i a Santa Agnès és el
mateix. Per tant, davant d’aquesta situació, nosaltres el que, no demanem sinó el que
exigim, és a dir, hi ha un govern de majoria absoluta, governin. I governar vol dir
aprovar, és a dir, planificar i dotar de recursos. Perquè si l’únic que aprovem és el
cobrament d’impostos, però després... evidentment que hi ha un retorn, evidentment
que hi ha un retorn perquè el dia a dia, les feines del dia a dia es van fent, però en
aquest retorn hi ha un desequilibri. Per tant, això no ho podem..., això no és
acceptable en aquests moments. Per tant, plantegin-se vostès què han de fer, però és
sorprenent que un govern amb majoria absoluta sigui incapaç d’aprovar el pressupost.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Fernández. Algú vol prendre la paraula?
Sr. Fernández.- Ara, dit això, dues coses també. Jo dues coses que he anat
preguntant, he anat comentant en alguns plens i que... Una era la connexió Pla de les
Hortes amb carrer Església, si s’hagués resolt aquest tema avui el tema que es
planteja de Roca II estaria resolt. I dos, un en el que sóc molt insistent, senyor Fortí,
el tema de l’autobús de Santa Agnès. Ja sap que amb aquest tema sóc molt insistent,
perquè eren dos temes per a nosaltres molt preocupants, i en aquest any alguns
d’aquests, si més no un crec que s’hauria pogut resoldre i l’altre podria estar en vies
de solució.
Sr. Alcalde.- Gràcies a vostè. Algú...? Vols contestar això de...?
Sr. Fortí.- Gràcies, senyor alcalde. Començaré per odre, amb el senyor Martín. El
tema d’Indústria i carrer Sant Sadurní, reforçar aquella cruïlla. Tenim dades ja de
l’estudi que ens ha fet la Diputació, el que passa és que aquestes dades ara les hem de
parlar entre totes les parts, per veure quina és la millor solució de totes les propostes
que ens han fet. Ens han fet quatre propostes, no les he vistes perquè van arribar
dimecres, van arribar ahir, no les he vistes, igual que del tema del bus encara no he
vist l’estadística d’aquest mes, sé que ha pujat un 7,4 per cent el nombre de persones
en què ha augmentat, però no he vist res més, de com han anat les incidències i tot
plegat. I un cop estiguin valorades per l’equip tècnic, doncs, executar-les, executar-les
perquè ja tenim una part disponible, i en això la Diputació també ens va dir que ens
donaria el seu recolzament. Per tant, és qüestió de tancar el tema el més aviat
possible.
Sí que durant les obres que es fan aquesta setmana en aquesta zona, a Indústria i a
les rambles, està previst reforçar, tal com bé diu vostè, tot aquell espai d’allà, per
intentar que aquestes petites incidències no es transformin en grans, com passa a
Verge del Carme. Avui a Verge del Carme estava el responsable de Mobilitat d’aquí, de
l’ajuntament, justament amb un operador de pintura per mirar de resoldre
senyalitzacions, i també amb l’empresa que ve a asfaltar mirar si s’ha de fer algun
ressalt o no, per seguir treballant amb la seguretat de tot el carrer, comprovar si
realment el doble sentit o no en aparcament és possible o no és possible, totes
aquestes qüestions. Vull dir que s’està treballant al damunt.
Sobre el tema del bus, al senyor Fernández sí que li puc dir que ja hi ha una persona
d’AMTU en aquest cas, de l’Agrupació del Transport per a la Mobilitat..., per a la
Mobilitat i el Transport Urbà, que ja ens ha... ja hi ha un enginyer treballant in situ
sobre el terreny, ja han tingut dues trobades, i ara ens han de presentar la memòria,
l’estudi, exactament no sé com li diran, per saber a nivell quantitatiu i a nivell
qualitatiu quines són les mesures. Tan aviat com ens arribi, encantat de poder-li
explicar tot i poder veure de quina manera podem resoldre aquest tema, que la idea és
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que dins del romanent de Tresoreria també pugui haver-hi la possibilitat d’executar-ho,
i si és possible, durant aquest mateix període d’aquest any.
I sobre el tema de la connexió del Pla de les Hortes, sí, és cert, és veritat que és una
necessitat, ja ho contemplava el projecte d’una manera inicial, si no m’equivoco, i
aleshores, bé, ara, en aquest cas en què necessitem aquest canvi de direcció per als
veïns de la Roca II, doncs, hagués estat bé ja que hagués hagut el doble sentit i
hagués estat resolt. Sí, sí. En aquests moments sí que li puc dir, i en sóc franc, encara
no ens hem posat a treballar en aquest cas, en aquest aspecte, perquè hem començat
amb asfalts, hem començat amb temes com l’abocament d’aigües residuals i tots
aquests temes que degut a l’ordre d’importància hem cregut que havíem de prioritzarlos.
Sr. Ros.- La pregunta del senyor Dani Martín sobre els eixos cívics de la Torreta i de
Santa Agnès, no crec que estiguin penjats al web. No ho hem pogut comprovar, però
no crec que ningú hagi fet l’esforç de penjar-los. Vostè, com a regidor, té accés a la
informació pública, està a la seva disposició, hi ha uns cd, a part de la documentació
en paper, i van estar en el seu dia exposats públicament durant un mes. En tot cas,
vingui el dia que vulgui, que els té a la seva disposició, i en tot cas, jo no he vist
informació digital. Tampoc hi estem obligats. Però en tot cas, ho estarem a partir del 2
d’octubre, no ho estem ara. Farem l’esforç de penjar-lo, ja que crec que és interessant
que es puguin veure. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Sí? Senyor Álvarez. Ah, un segon que li contesten el tema de la web
municipal.
Sr. del Villar.- Bé, una mica anava amb el tema aquest de la web. Mirarem a la web
municipal tant les actes de la junta de govern com els eixos cívics. Mirarem tota
aquesta informació si hi és. Si hi és ho enllaçarem, m’imagino, pel somriure, que no hi
deu ser. Mirarem de tenir-ho actualitzat el més aviat possible.
Sr. Ros.- Les actes dels plens sí que hi són, eh?, jo les he trobat no fa gaire. Si entra
per informació pública, pestanya de dalt, informació pública, hi ha un desplegable,
«actes de plens», i haurien d’estar allà...jo, no fa gaire n’he trobat.
Sr. Alcalde.- Bé, si els hi sembla ho mirarem, farem la consulta, segur que hi ha
informació d’aquesta que ens comenten... Segur que no hi és, eh? Vull dir... No, no,
qualsevol. Tot el tipus d’informació que vulguem buscar, tota no hi és i, per tant, això
també és un dels temes que s’hi estan treballant internament per tal de veure com es
podria millorar, a part de també tenir algunes peticions d’informacions que
evidentment s’hauran de penjar en el web, i en el sentit aquest que hi ha aquests tipus
de peticions, i s’hauran de buscar recursos d’on sigui per tal de complir la llei. Ja
posats, quan estiguem amb això no pararem, llavors, sí que els informarem també de
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coses que havíem dit que faríem en aquests temps, i que haurem de deixar de fer per
tal de posar al dia aquests tipus d’informacions.
Senyor Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí. Respecte a la pregunta del senyor Martín, referent al tema de la
liquidació i el romanent de Tresoreria que hem comentat.
Sr. Martín.- He preguntado sobre el destino del remanente de Tesorería, no he
preguntado nada más. Nada más, eh?
Sr. Álvarez.- Sí. Es que aún no he contestado, Dani.
Sr. Martín.- Es que creía que había contestado Jordi, no es por otro tema, eh?
Sr. Álvarez.- Bueno, pues como concejal del área, déjame decir algo, aunque sea.
Sr. Martín.- Muy bien.
Sr. Álvarez.- Dels dos imports...és que em fa cosa, perquè la neurona la tens
ocupada. Dels dos imports del romanent de Tresoreria de 4.270.000 i de la liquidació
de 2.600.000, hem d’agafar el de menys import, saps que dels dos s’agafa l’inferior,
que és el que després es pot fer servir per a inversions d’allò que en diuen
«financerament sostenibles», el concepte és aquest. Per tant, tenim uns 2 milions
d’euros disponibles per fer aquest tipus d’inversió. Igual estic avançant alguna cosa
que igual comentarà l’alcalde després, però crec que també em toca. Hem comentat i
s’està treballant perquè al setembre es faci un ple extraordinari i proposar el destí
d’aquests diners amb una sèrie de projectes que s’hi estan treballant, i que es
concretaran en aquest ple.
A part d’aquest romanent, important, que en tot cas, si no s’acaba ens ajuda per a
anys següents, tenim previst també, i no sé si es portarà en aquest ple, probablement
sí si tenim temps de treballar-ho, aquelles inversions que normalment finançaríem amb
préstec. Com a mínim portarem els 175.000 euros que ens dóna la Diputació, i que a
més ens ho dóna sense cost financer. Per tant, això no ho perdrem.
Hem treballat també, i tenim propostes per destinar prop d’1 milió d’euros més, que és
la quantitat amb la que normalment s’està endeutant l’ajuntament..., bé, l’últim any,
perquè veníem d’una època amb problemes econòmics però que per sort, i per altres
coses, ja no els tenim, i, per tant, parlaríem d’entre 1 milió i 1.100.000 euros de
possibles inversions, de les quals segur que 175.000 euros mirarem d’aprovar, perquè
tenim compromisos a més a més per a aquests diners, que hauríem de satisfer abans
de final d’aquest any.
No hi havia res més a nivell econòmic. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Álvarez. Ja hi ha algunes coses que ja s’han contestat,
però vaig una miqueta per sobre. Carrer Espronceda – Verge del Carme. Hem parlat
amb alguns veïns, com bé ha dit el regidor. De fet, això es va comentar, per exemple,
a dos veïns regidors que viuen en el carrer, i evidentment les diferències també per
exemple són de percepció, a la mateixa pregunta eren ben diferents. Per tant, vam
veure que aquí hi hauria una meitat de gent que ho veuria bé, i una altra meitat que
ho veuria malament. Per tant, el que estem fent és una anàlisi al final de preveure com
resolem aquest tema. Perquè evidentment, el canvi de recorregut d’alguns vehicles o
d’alguns, no sé quants, evidentment, ha acabat passant per dintre dels carrers
paral·lels al carrer Catalunya i, per tant, hem de veure com ho poder solventar. Si hem
de deixar-ho només de sortida, si hem de deixar-ho només d’entrada, si hem d’agafar
que en aquell espai no es pugui aparcar per la problemàtica real.
També li diria que alguna vegada hi ha hagut algun ensurt més fort. En el carrer Duran
i Bas amb Verge del Carme, que no pas al propi Espronceda amb Verge del Carme,
perquè Espronceda amb Verge del Carme el que puja no es refia que el de Verge del
Carme faci l’stop, encara que hi ha doble mirall, i al que està per Verge del Carme té
por que algú d’Espronceda li giri de cop. Per tant, les velocitats són bastant més
baixes. Però uns metres més endavant, allà sí que hi ha una perillositat que també
s’ha detectat i s’ha parlat amb la policia. Per tant, aquest és un dels temes que estem
tractant.
El tema de la web ja l’hem contestat. El tema de l’overbooking de la piscina municipal,
això és un tema que també estem estudiant, el que passa és que sí que és cert que
depèn amb qui parles et diu que no podem fer segons quin filtre. En alguna ocasió
se’ns ha fet..., hem parlat de la voluntat d’inclús que hi hagi una bonificació per als
veïns del poble amb les zones esportives, per tal que puguem tenir uns preus una mica
més cars, i que els veïns tinguem una bonificació. Això el que pretendria és que molta
gent que valora molt bé les piscines de la Roca, vingui i d’això.
Sra. Pujol.- El problema del diumenge va ser que els nens del handbol platja tenien
entrades gratuïtes, i va haver-hi un overbooking.
Sr. Alcalde.- Val, gràcies, regidora. Ara li ho explico. A la piscina de Santa Agnès no hi
va cap nen de l’handbol sorra, i en més d’una ocasió s’han quedat veïns fora, amb el
conseqüent problema. Per tant, era simplement... estem explicant una cosa, després
les opinions totes ben rebudes, però a Santa Agnès no hi va anar ningú i també ens va
passar, i ens passa sovint. A la piscina de Santa Agnès també passa que rep una
aportació molt gran de gent de fora i, per tant, aquí hem de veure com es treballa, si
és per padró, si és reservant com a la darrera reunió vam estar parlant amb els
tècnics, algunes places lliures per a abonats. Després ens trobarem que hi haurà qui
dirà que els abonats tenen uns drets però els veïns tenim els altres, i això el que hem
de veure com ho resolem per tal que l’entrada a les piscines sigui més completa,
perquè si no això ens generarà..., si nosaltres anem a guardar moltes places, les
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nostres piscines poden estar bastant buides perquè hem reservat una part molt
important per als abonats, si tenim en compte la quantitat d’abonats que tenim, i
anem mirant.
El tema del carrer Indústria amb Sant Sadurní també l’hem comentat, llavors ara ja
passaria als comentaris del senyor Carles Fernández. Abans de tot agrair-li molt el to
de la seva intervenció, això és una cosa que li he de dir que li agraeixo molt, perquè
evidentment ha exposat tot el que vostè pensa però d’una manera molt amable i això
ja li ho he d’agrair, perquè seria molt temptador també, en la situació en què estem
poder fer-ne molta sang, i per això li ho vull dir.
Al ple de possessió, evidentment jo vaig marcar unes pautes que segueixo volent dur a
terme. Evidentment, hi ha bastant menys temps..., de legislatura no, eh?, de mandat,
de mandat que ens queda, ens queda més mandat per endavant i, per tant, haurem de
fer... és que ho estava dient i estava veient que m’estava equivocant. Haurem de fer
alguns canvis.
Amb el tema del PAM es va començar a treballar sobre certes coses, i els dos partits
polítics ho vam estar treballant. I al tema del ROM vam aportar una proposta que
inclús jo vaig comentar amb vostès quan la vaig enviar. És una proposta súper
completa perquè tot estigui regulat, perquè arribem a uns màxims de detall que
probablement nosaltres no hauríem de necessitar. Haurem de fer també una reunió, el
que no sé és si tots o algú ha treballat sobre el document que vam enviar. Si no és
així, podíem pactar ja que de cara a mitjans de setembre, o intentar de cara a
setembre trobar unes dates en què puguem quedar i debatre’l, i veure realment a què
estaríem disposats o què voldríem aportar cadascú amb temps, amb formes, i com
regulem això, que sí que és veritat que no en tenim i que durant molts i molts anys ha
sigut necessari en aquest poble i no ho teníem, i ara seria d’agrair.
Lligant amb això, també, com que haurem de fer alguna reunió prèvia, crec, perquè
haurem de..., intentarem, doncs, convocar, com ja ha dit el regidor, un ple
extraordinari. No sabem encara la data, per tant... el que passa és que nosaltres
estem treballant amb un document de les propostes que nosaltres portaríem amb el
romanent financerament sostenibles. Aquí, al principi sí que tindríem... són uns
200.000 euros que destinaríem a liquidar un préstec, que a dia d’avui és el préstec,
diguem-ne, amb l’interès més alt que estem pagant i, per tant, aquest intentaríem
liquidar-lo, que és una possibilitat que se’ns permet, i a partir d’aquí hi ha diverses
coses que sí que els diríem que sí o sí les voldríem fer, d’acord?, com serien, quan
parlàvem el tema d’aquest romanent financerament sostenible, per exemple aquestes
actuacions que hem comentat, i també una actuació que no hem comentat, que seria
aquí davant de l’institut, a la plaça Sant Jordi, el tram des de Prat de la Riba fins a
Anselm Clavé, aquesta zona està molt malament, hi ha una zona que s’ha enfonsat
molt i, per tant, aquí hauríem de fer una actuació. A part de les de Costa Brava,
Veneçuela, rambla i Indústria.

36
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
18/10/2016

ALCALDE

Cèsar Romero García

19/10/2016

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e401e41154334b3884e978d7d29aec2c001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 18/10/2016

En aquest sentit, també s’han estat mirant possibilitats de reducció energètica dels
camps de futbol, de la zona esportiva. Això són coses que sí que voldríem fer. Per tant,
aquí hi ha un llistat que posats a gastar, això ens ho podem gastar tot, si volem, o ferho de la millor manera que creiem tots. Per tant, des de l’equip de govern farem una
proposta que també enviarem als companys regidors, per tal de fer-hi aportacions, o
com a mínim el fet de dir: «Mireu, aquestes que queden marcades, com a equip de
govern sí que les volem fer, i a partir d’aquí ens és igual fer una cosa o fer l’altra, i
valorem-ho entre tots.»
Hi ha romanent financer realment sostenible, es poden arribar a fer coses, però que
malauradament, pel temps que comportaria la seva tramitació i les dates en què
estem, doncs, no ho podrem fer. Ara per exemple parlo que una possibilitat podria ser,
per exemple, la gespa del camp de futbol de la Torreta, el que passa és que comporta
unes tramitacions, comporta unes coses per a les quals no hi serem a temps. Però bé,
igual podem arribar a un acord que si fem aquest tipus de coses, aquestes despeses
que sabem que sí o sí haurem de fer, també tractar-les conjuntament.
Ara ja vaig cap a on anava, al tema del PAM. El tema del PAM ens ha de dir cap a on
volem anar, i nosaltres sempre hem pensat que això havia d’anar lligat als
pressupostos. Bé, no ens ha sigut possible aprovar uns pressupostos, tot i tenir
majoria absoluta, perquè moltes vegades podem tenir visions diferents de moltes
coses, tant amb vostès com amb els senyors d’Iniciativa, com amb Convergència com
amb el PP. Evidentment, si comencéssim a posar per sigles i per valoracions, doncs,
amb les coses que ens posaríem menys d’acord seria amb el senyor del PP. O no? Per
tant, és això. No són només sigles sinó a vegades maneres d’entendre un pressupost.
No hem sigut capaços d’arribar a poder-lo aprovar, i això és una evidència, per tant no
podem dir res més que acceptar-ho.
I moltes vegades no han sigut tant grans problemes de concepte, sinó cap a on podem
destinar alguns recursos, visions d’estructurar l’ajuntament, i aquestes coses, doncs,
són tan fàcils d’entendre –o no– però intentaré explicar-ho. La visió que jo pugui tenir
quant a com s’ha d’estructurar una àrea, no sempre coincidirà, i ja no posaré cap
exemple si no amb el Xavier, segur que moltes vegades no ens posarem, o no tindrem
la mateixa visió a l’hora de veure cap a on hem d’anar. Si això ens passa amb gent
amb la qual portem molts anys treballant conjuntament, també ens pot passar amb
visions diferents, amb maneres d’entendre cap a on podem destinar algunes coses o
altres. I al final, les decisions toca prendre-les, però quan veus que si hem de prendre
una decisió que no ha de ser bona, i que l’equip de govern no l’ha d’entendre com a
bona, cap de les dues parts, o no som capaços de poder-ho fer bé tot conjuntament,
doncs, potser val la pena tenir el cap més fred, entendre que no estem aprovant un
pressupost quan la lògica et diria que l’has d’aprovar, però més val fer-ho amb calma i
no fer passos que després ens comportin problemes més greus.
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La visió del PAM era el fet de dir que podem aprovar un pressupost i després farem el
PAM, o l’altra visió, que és la que jo sempre he defensat, que és que era una cosa que
havíem de defensar i aprovar conjuntament, perquè no podem tirar un PAM, un pla
d’actuació municipal, si no hem sigut capaços de tenir un pressupost que ens digui
com ho hem de gestionar.
Evidentment anem molt tard, això és una evidència i, per tant, no cal repetir-ho, com
a mínim per part meva, de vostès és tota la normalitat i lògica que ho repeteixin fins
l’infinit i més enllà, com deia aquell, però nosaltres hem de tenir en compte que això
és fort. A vegades hi ha reunions que es converteixen en infumables, les busques i no
les acabes de..., acabes de veure que no te’n surts. I ja no es tracta només entre
nosaltres, no es tracta només entre Convergència i Esquerra, no, no, simplement jo
puc estar unes hores amb el Xavier, amb la Roser, l’Esther o el Jordi, dic la gent
d’Esquerra perquè no entenguem..., i no ens en sortim, perquè tenim visions diferents,
perquè volem canviar moltes coses, perquè cadascú porta el seu xip de dir «hosti, jo
això ho arreglaré, el que no s’ha fet en els darrers vint anys jo ho arreglaré», o
«arreglarem això», i després no és tan senzill. Tampoc érem uns il·lusos pensant que
nosaltres arreglaríem tot el que els que han governat els darrers anys al municipi, i
quan parlo de darrers anys puc dir els darrers trenta anys, no han sigut capaços de
fer.
Bé, crec que seria una mica un resum del que hem estat parlant. Evidentment, hi ha
crítiques, evidentment, com quan parlàvem del tema de veïns de la Torreta, de la
moció que van presentar vostès, o directament de l’associació de veïns. I tenen tota la
raó, i a més és que nosaltres no ens n’amaguem, tenen tota la raó. El que també és
veritat és que a vegades és molt injust que coses que portin deu, dotze, quinze anys
sense fer-se, pretendre que en ix mesos, en un any, haguem fet el que els darrers
ajuntaments no han pogut fer o no han cregut que era una necessitat. La situació
actual és molt millor de la que venim anys enrere, però el que sí que hem de tenir clar
és que hi ha moltes coses en què no hem fet res des de fa molts anys, i les coses
envelleixen. I després tenim problemes amb claveguerams, problemes amb aigües,
zones en què ens peta l’aigua i tenim problemes amb els veïns perquè es queixen de la
manca de pressió, altres es queixen perquè hi ha hagut un reventón d’aigua i ha sigut
perquè precisament s’han pujat les pressions per al consum, etcètera. Doncs, bé, això
són coses que el dia a dia ens porta a intentar canviar, i són coses en què també
necessitem una redistribució de partides o increments.
I després també la realitat del dia a dia. A dia d’avui, i tal i com vostès han notat, ens
falta molta informació que ha d’estar penjada a la pàgina web i que hem de tenir,
hauríem de tenir al portal de transparència de l’ajuntament i tot. El que passa és que,
bé, és una feina a la qual en molts casos no obligava la llei i per tant no es feia, però
ara la llei hi ens obliga i a més de maneres a vegades retroactives, i això ens
comportarà també que haurem de redistribuir molt, o una gran quantitat de recursos
tant materials com humans i econòmics per posar al dia aquestes necessitats. Per tant,
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són coses que el dia a dia..., a vegades estàs parlant d’un pressupost i has fet uns
números que més o menys quadraven, t’apareix algú i et diu: «Escolta,
necessitarem...», o «aquesta partida, aquests ingressos que teníem previstos han
caigut», o «necessitarem unes contractacions», etcètera.
De moment ho deixo aquí. El senyor César Alcalà demana la paraula.
Sr. Alcalá.- Sí. Aviam, com que sóc el dolent de la pel·lícula, ja m’agrada ser el dolent
de la pel·lícula de tant en tant, no sempre, només un comentari al seu comentari: que
no ens posem d’acord. Potser el senyor Carles Fernández ho ha dit alguna vegada, i jo
també ho he dit alguna vegada: potser els pressupostos, si tots, si ens haguéssim
assegut tots i haguéssim enraonat sobre els pressupostos, potser a dia d’avui estarien
aprovats. O no. Possiblement en el que vostè ha dit ha tingut raó, però
possiblement..., potser vostè i jo arribem a un acord en una cosa en què vostès
pensen que no arribarem a un acord. O amb el senyor Carles Fernández o amb el
senyor Dani Martín. Vull dir que pressuposar que no arribarem a un acord, com ha
dit... Entén-me el que vull dir.
Sr. Alcalde.- No, no, he dit que potser no arribarem un acord, o no.
Sr. Alcalá.- Exacte. O no, evidentment. Però com que vostè ha dit ja d’entrada «que
amb el PP no»... ho has dit.
Sr. Alcalde.- No. Jo he dit...un segon, un segon.
Sr. Alcalá.- No, no, és igual, no vull entrar en aquesta dialèctica, m’és igual el fet
aquest. Jo l’únic que estic dient és que potser si ens asseguéssim tots junts, com es va
dir més d’una vegada, per al tema tant d’ordenances com de pressupost, potser les
coses no estarien avui en dia com estan.
Sr. Alcalde.- Em permet que li contesti directament? Només una cosa, eh? A més, l’he
fet voluntàriament, pel fet de dir que en el paper, perquè és ideològicament amb qui
més ens diferenciem, en més coses...
Sr. Alcalá.- Però, aviam, deixa’m contestar-te el tema aquest, estem enraonant de
poble, no estem enraonant de sigles, ni Esquerra Republicana ni del PP, estem
enraonant d’un poble que necessita un pressupost que s’ha d’aprovar, val? I potser tu i
jo podem arribar a uns acords, com amb el senyor Carles Fernández, en què no té res
a veure ni PP ni Esquerra Republicana ni Convergència.
Sr. Alcalde.- No, per això he fet el «o no». Perquè a mi des de fa anys que ja m’ha
deixat de sorprendre. Per tant... o sigui, sóc capaç d’entendre que no m’estranyaria
qualsevol cosa, defensant el que ha defensat vostè en aquest ple, cosa que companys
seus no defensarien mai. Per tant, ja li dic, no prejutjo això.
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Sr. Alcalá.- Per això dic que m’agrada ser el dolent de la pel·lícula, però que no
sempre sóc el dolent de la pel·lícula.
Sr. Alcalde.-D’acord. Jo no he parlat de dolents. Si parlaves...
Sr. Alcalá.- No, aviam si m’entens. Estic enraonant metafòricament.
Sr. Alcalde.- Val. D’acord. Doncs, amb aquesta interpel·lació que em fa entenc, i bé,
probablement un error també meu, i dels errors se n’ha d’aprendre i sobretot
reconèixer-los, doncs no haver fet això, convocar tots els partits en una junta de
portaveus i començar a parlar dels pressupostos. Per tant, és una possibilitat, és una
possibilitat que evidentment sempre teníem sobre la taula, és veritat, no l’he agafada,
però és certa. Per tant, l’agafo per estudiar-la i que probablement pugui ser factible. Si
al final la meva voluntat és que moltes d’aquestes coses que haurem de tractar, de
futur de poble, les hem de tractar entre tots, i al final la nostra/meva intenció era el fet
de dir que si arribem a tenir el pressupost, l’haurem d’enviar molt abans per rebre
aportacions...per això, que quasi que ja podíem agafar l’esborrany del 2016 i fer-lo del
2017 i no ho sé, potser és la manera. Per tant, sí que és veritat que sempre s’ha ofert i
sempre hem tingut sobre la taula i que no hem/he valorat i, per tant, agrair una altra
vegada, i dir que ha sigut una cosa meva.
Sr. Fernández.- Molt curtet, perquè per a mi... a més, tenim una companya regidora
que avui té... Entenem que encara hi haurà temps. És a dir, un pot entendre tots els
arguments que es plantegen aquí. Evidentment, hi ha dificultats. És a dir, quan
treballen dues persones sempre hi ha dificultats. Però en molts llocs treballen dues
persones i van avançant. Potser el problema és posar... o sigui, en qualsevol pacte hi
ha d’haver renúncies, qualsevol pacte representa renúncies. Per què? Perquè l’objectiu
és tirar endavant. Renuncies perquè no avançaràs tot el que tu pensaries, o com
pensaries del tot, però al final l’objectiu és tirar endavant. Per què? Perquè l’interès de
tots els que estem aquí és millorar les condicions de vida dels ciutadans del municipi, i
no tenir un pressupost no millora les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes del
municipi. Aquest és el... o sigui, la nostra preocupació i el fet d’avui treure això aquí és
perquè l’objectiu no és si jo m’entenc millor o pitjor amb el Paco, amb la Cati, amb
l’Assumpta, amb el Julio o amb César, sinó... l’objectiu és millorar les condicions de
vida del municipi. Dels disset que estem aquí, tots tenim aquest objectiu. Amb visions
diferents, per a alguns millorar les condicions es fa d’una manera, i per a uns altres
d’una altra, però al final aquest és l’objectiu, i aquesta és la nostra funció, exigir al
govern que governi. Després, quan no estiguem d’acord, criticarem, però almenys
s’estarà governant. I en aquests moments...home, sí, evidentment que hi ha..., no és
que no hi hagi govern, però hi ha uns elements importants per definir el futur del
municipi que no s’estan executant, i aquesta és la nostra preocupació, i penso que
inclús en els anys més durs, els pressupostos s’acabaven posant sobre la taula. A
vegades no hi havia acord, però s’acabaven posant sobre la taula, o a informació, si
més no a informació. En alguns casos a informació, en algun moment més a debat,
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però això crec que no ens ho podem permetre. I em preocupa perquè no portem un
any perdut, ja és un any i mig, perquè com que difícilment hi haurà pressupost d’aquí
a final d’any, els efectes els tens sobre tot el 2016, per tant, haurem d’aprovar el de
2017. Tant de bo això permeti que després de nou anys aprovem el de 2017 al 2016.
Tant de bo.
Sr. Alcalde.- Doncs, si no hi ha més torns de paraula, donaríem per acabat el ple,
quan són les 21.45 h i obrirem el torn de precs i preguntes del públic.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21
hores i 45 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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