PACTE DE GOVERN
ERC – PSC
LA ROCA DEL VALLÈS
DESEMBRE DE 2016

1

Pacte de govern a La Roca del Vallès
entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)
ERC i PSC constaten que l’Ajuntament de La Roca del Vallès necessita d’una nova majoria
per formar un govern municipal sòlid que asseguri la governabilitat durant el que queda
de mandat fins les eleccions municipals de 2019 i la qualitat dels serveis al poble, que
passa per un pacte entre les dues forces polítiques que signen aquest document i
ACORDEN:
Configurar el nou govern de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de comú acord entre
ERC i PSC, per tal d’aportar nous valors i un canvi de tarannà polític, que actuï amb
sensibilitat, respecte i diàleg continu amb la ciutadania. La democràcia participativa, la
transparència informativa i el rigor són les premisses fonamental sobre les quals es
bastirà aquest projecte, que posarà per davant les persones, les entitats, les
associacions, la planificació sostenible i viable i la racionalitat.
En aquest context, la manera com s’enfocaran els aspectes relacionats amb l’economia
es bastiran damunt de quatre criteris bàsics: la racionalitat, la responsabilitat, el rigor i
l’equilibri assumible.
Serà una prioritat del nou govern que els serveis socials municipals, en col·laboració amb
la Diputació, elaborin una auditoria social de La Roca per tal de conèixer les necessitats
reals. Els resultats d’aquest estudi seran la base per l’elaboració i aplicació d’un pla de
rescat social per tal de garantir el dret a l’alimentació i als subministraments bàsics
d’aïgua, gas i electricitat a totes les famílies en dificultats a causa de la crisi; i un pla
d’emergència contra l’atur amb una ampliació dels plans d’ocupació i el foment de la
formació per l’ocupació. No deixarem que cap persona ni família quedi enrere a causa
de la crisi.
L’administració municipal ha d’estar al servei de les persones, de les entitats i del teixit
comercial i empresarial i no al revés, obrint les portes de l’Ajuntament amb una actuació
política i de gestió transparent i propera a la ciutadania.
La participació de la ciutadania en l’elaboració de les polítiques municipals és un dels
elements essencials de la regeneració política propugnada per les forces polítiques que
signen aquest manifest i que s’ha d’articular en tres eixos fonamentals: territorial,
sectorial i participació directa.
La participació territorial s’ha de plantejar a través de la transformació del Consell de
Poble de La Torreta en un organisme realment àgil que serveixi per informar dels
projectes municipals i per escoltar i recollir l’opinió i les iniciatives de la ciutadania. En
el cas de Santa Agnès el nou equip de govern treballarà per a la creació d’una Entitat
Municipal Descentralitzada.
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La participació en temes sectorials s’articularà a partir de la creació de consells específics
que integrin les entitats del municipi relacionades amb un aspecte concret de la vida
social, cultural o esportiva. En aquest sentit plantegem l’enfortiment i dinamització del
Consell Escolar Municipal en l’àmbit educatiu, i la creació de consells específics
d’esports, cultura, pagesia, gent gran, infància i joventut, i de solidaritat.
La participació, la transparència i la informació als veïns del conjunt del municipi o
afectats per una activitat o actuació concreta de l’administració municipal serà un
element essencial del dia a dia de la gestió política, tècnica i administrativa de
l’Ajuntament.
És amb aquesta voluntat de servei que els grups municipals de ERC i PSC han decidit
donar suport al nou pacte de govern, pensat amb voluntat de canvi. I els regidors
escollits com a representants d’aquestes formacions assumeixen l’encàrrec amb
responsabilitat, amb orgull i lleialtat al poble i a la institució, per treballar per La Roca,
La Torreta i Santa Agnès, des d’una posició de servei, d’entrega i de respecte
institucional.
A l’annex 1 d’aquest document del Pacte de Govern s’hi veuen reflectides les línies
programàtiques de consens que es plasmaran en un Pla d’Actuació Municipal 2017-2019
a redactar durant els primers mesos de govern.
A l’annex 2 d’aquest document s’hi veuen reflectits els acords específics en referència a
la distribució de tasques i responsabilitats, que estableixen les qüestions pràctiques que
han de permetre posar en funcionament tot el marc referencial que afavoreix el pacte
de govern. L’assignació de les àrees funcionals i les regidories es definirà d’acord amb
les aptituds, capacitats i el projecte programàtic de cada àmbit.
Les regidories treballaran de forma cooperativa, col·legiada i transversal, amb lideratge
del regidor/regidora corresponent en cada àrea i amb autonomia, respecte i confiança.
Cada grup municipal tindrà plena autonomia per presentar aquelles iniciatives polítiques
que estiguin fora de l’acord programàtic o que formin part de qüestions ideològiques
fora de l’àmbit municipal. En aquest cas, cada grup tindrà plena llibertat de vot.
I, perquè així consti i quedi reflectit, els caps dels dos grups municipals signen aquest
document de pacte de govern.

Albert Gil
Per ERC

Carles Fernàndez
Pel PSC

La Roca del Vallès, 14 de desembre de 2016
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ANNEX 1
BASES PROGRAMÀTIQUES
Un cop analitzades les coincidències entre els programes electorals de les dues
formacions que signen aquest pacte de govern i detectades les necessitats aparegudes
des les eleccions municipals de maig de 2015, els signants acorden les següents bases
d’actuació pel periode que va des de la data de signatura d’aquest pacte fins les
eleccions municipals de maig de de 2019.
1. Documents a aprovar durant els primers tres mesos de govern
• Pressupost ordinari i d’inversions 2017
• Pla d’Actuació Muncipal 2017-2019
2. Actuacions prioritàries i d’urgència a emprendre de manera immediata
• Pla de xoc de neteja viària – Establir mesures amb nou contracte 2017.
• Pla de xoc de jardinería – Establir mesures amb nou contracte 2017.
• Pla de xoc d’enllumenat públic – Pla de resolució d’incidències.
• Pla de xoc de manteniment d’equipaments municipals.
• Neteja urgent del Torrent del Ramassar abans de trobar una solució definitiva
mitjançant recursos propis o col.laboració amb altres organismos (ACA).
• Pla de xoc de resposta d’instàncies atrasades, a través l’aplicació de la nova
normativa d’administració electrónica.
3. Actuacions a desenvolupar en el periode 2017-2019
• Per a tot el municipi:
o Territori, medi ambient, serveis i espai urbà:
§ Actualitzar contractes de serveis caducats o a punt de caducar.
§ Iniciar el treballs preliminars per la redacció d’un nou Pla
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).
§ Valorar convenis existents amb Incasol i actualitzar-los segons
necessitats i previsions de creixement del municipi (14/15
convenis).
§ Redacció d’un pla de clavagueram, prioritzant la renovació del
clavagueram de La Torreta, en col.laboració amb Consorci del
Besos.
§ Redacció d’un pla de conservació i recuperació de camins rurals,
en col.laboració amb la Diputació.
§ Impulsar la neteja de les franjes forestals, amb especial incidència
en las urbanitzacions, amb actuacions prioritàries a La Pineda.
§ Establir un pla de manteniment de la llera del riu.
§ Pla director d’ espai urbà:
• Estudi integral de carrers i voreres.
• Actuació arbres que deformen les voreres i carrers
• Pla de millora dels Parcs infantils.
o Equipaments
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Redacció d’un pla d’equipaments municipals, definint les
necessitats actuals i futures.
§ Estudiar la implantació de energies netes en els equipaments
municipals, com la biomassa o la solar.
Educació
§ Impulsar una solució definitiva a l’ actual edifici de l’IES.
§ Ampliar oferta formativa IES, amb la incorporació de cicles
formatius.
§ Crear nous espais per l’Escola de Música.
§ Consolidar les escoles bressol en línia amb el document elaborat
per la Diputació de Barcelona.
§ Millorar transport escolar La Torreta - IES La Roca – Santa Agnès.
Joventut
§ Desenvolupar un Pla Local de Joventut, amb especial atenció a la
situación dels casals del jove dels tres pobles.
Solidaritat
§ Valorar incrementar partida de solidaritat fins el 0,7% a finals del
mandat.
§ Incorporar els valors de la solidaritat en totes les activitats del
municipi.
Participació
§ Concretar en el Pla d’Actuació Municipal el desenvolupament de
les eines de participació que figuren en l’enunciat principal
d’aquest Pacte.
Habitatge
§ Valorar la rehabilitació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a fi
d’ubicar-hi habitatges de protecció oficial, o estudiar altres
alternatives.
§ Rehabilitar els antics habitatges dels mestres a La Torreta per
impulsar-los com a habitatges de protecció oficial o tutelats.
Serveis socials i Sanitat
§ Definir una política social més activa a partir dels documents
elaborats per la Diputació de Barcelona.
§ Afrontar els problemes de l’atenció sanitària als tres nuclis
(ampliació d’horaris i serveis).
§ Xarxa única d'assistència social entre escoles, Serveis Socials, CAP
i Policia Local.
§ Pla de formació específica en violència de gènere.
§ Ampliar servei de prevenció de drogues (definir protocols
intervenció, polítiques d'acció contra el consum de drogues).
§ Establir un Servei Integral d’Atenció a la Dona.
§ Estudiar la creació d’un casal obert de reforç educatiu per les
tardes.
Gent gran
§ Definir un nou model de casal d’avis.
§

o

o

o

o

o

o

o
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•

•

§ Creació de circuits saludables als nuclis urbans.
§ Impulsar creació d’un Centre de Dia.
o Cultura
§ Potenciar la recuperació de les tradicions populars del municipi.
§ Fomentar la creació i la difusió cultural dels artistes locals.
§ Recuperar una programació cultural i lúdica estable.
o Ocupació
§ Potenciar els plans d’ocupació, també amb recursos interns.
§ Realitzar un Pla formació amb empreses del municipi.
o Patrimoni, comerç, turisme i promoció econòmica
§ Elaborar un Pla de dinamització turística i comercial.
§ Elaborar un Pla de Protecció i gestió patrimonial.
o Esports
§ Donar una solució a la necessitat d’un segon pavelló poliesportiu.
§ Crear espais d’esport de lleure en parcs i espais oberts a tothom.
§ Pla de foment de l'esport a les escoles a través de les entitats.
o Seguretat Ciutadana i Mobilitat:
§ Pla director Policia Local:
• Dotar dels recursos tècnics i humans necessaris.
• Reordenar el trànsit i millorar la senyalització viària.
• Petició d’ una rotonda a la Generalitat per l’accés sud a
Santa Agnès.
• Policia de proximitat.
• Pla consciènciació cívica animals companyia.
• Pla d’educació cívica per a conductors i ciclistes.
• Pla consciènciació cívica des de les escoles.
o Comunicació
§ Crear les eines necessàries per garantir la comunicacio
bidireccional amb els ciutadans, entre d’altres retransmissió dels
plens per streaming, Smart city y whatsapp.
o Transparència
§ Omplir de contingut del portal de transparencia.
§ Enquestes de satisfacció ciutadana.
A La Roca-Centre
o Trobar una solució definitiva pel casal d’avis de Can Torrents.
o Impulsar la remodelació de l’antic Escorxador com a hotel d’entitats.
o Obrir un enllaç en doble sentit de circul.lació entre el Pla de les Hortes i
el carrer Església.
o Impulsar la connexió entre la Placeta i la Plaça de l’Era.
o Establir una parada discrecional de l’autobús al cementiri.
o Projecte de dignificació de l’Era de Can Simó.
o Elaborar un projecte de Parc de lleure i esport al Pla de les Hortes. (activar
SPR-4).
A La Torreta
o Trobar una solució definitiva pel Torrent del Ramassar.
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•

•

o Impulsar les fases 2 i 3 de l’Eix Cívic.
o Urbanitzar el passatge Espanya.
o Remodelar el carrer Veneçuela en col.laboració amb l’Ajuntament de
Granollers.
o Biblioteca de proximitat a l’escola.
o Projecte pacificació Carrer Costa Brava i Carrer Venezuela.
A Santa Agnès
o Pla d’usos i rehabilitació de la Rectoria Vella.
o Evitar el deteriorament del Molí de Sta. Agnès.
o Resoldre el pas de l’autobús en tots dos sentits.
o Urbanitzar la Rambla de Santa Agnès.
o Impulsar la construcció de l’escola definitiva.
o Construcció graderies al camp de futbol.
o Acondicionament vestidors piscina.
o Finalitzar la reforma del Centre Cívic.
o Finalització UA-14 (Incasol): definir en funció dels nombrosos convenis
existents.
Urbanitzacions
o Trobar solucions tècniques i econòmicament viables per urbanitzar Sant
Carles, Sant Jordi i Can Gurri.

La concreció de cadascún d’aquests projecte en quant a recursos i calendaris quedarà
reflectida en el Pla d’Actuació Municipal i en els pressupostos ordinaris i d’inversiones
fins al final del mandat.
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ANNEX 2
ESTRUCTURA FUNCIONAL I ORGÀNICA, I RETRIBUCIONS DE L’EQUIP DE GOVERN
Com queda establert en el text principal del Pacte de govern, “L’assignació de les àrees
funcionals i les regidories es definirà d’acord amb les aptituds, capacitats i el projecte
programàtic de cada àmbit” i “les regidories treballaran de forma cooperativa,
col·legiada i transversal, amb lideratge del regidor/regidora, corresponent en cada àrea
i amb autonomia, respecte i confiança”.
En aquest sentit, es planteja la distribució de funcions i regidories tenint present les
capacitats, les aptituds, la formació i l’experiència dels regidors per tal de complir amb
el mandat del pacte signat i treballar amb lleialtat entre els grups polítics.
En aquest marc els dos grups polítics acorden la següent distribució de funciones i
regidories.
Alcaldia
ERC i PSC acorden compartir l’alcaldia durant el temps que resta de mandat a partir de
la data de signatura d’aquest pacte. ERC seguirà ocupant l’alcaldia fins que aquesta passi
al PSC. El canvi d’alcalde tindrà lloc durant el mes de febrer de 2018.
1a. tinença d’alcaldia
La 1a tinença d’alcaldia quedarà en mans del cap de llista del PSC durant el periode
d’alcaldia d’ERC i passarà al cap de llista d’ERC quan el PSC ocupi l’alcaldia.
S’establirà un sistema de govern col.legiat entre l’alcaldia i la primera tinença d’alcaldia,
a través dels següents mecanismes:
•
•
•
•

Sistema paritari de representació als actes protocolaris, socials, culturals,
institucionals, etc.
Gestió i supervisió compartida del govern municipal.
Reunions periòdiques per coordinar l’acció de govern i unificar criteris.
Delegació de funcions d’alcaldia en els periodes d’absència de l’alcalde a la
primera tinença d’alcaldia.

Tinences d’alcaldia
La comissió de govern estarà formada per l’alcalde i els cinc tinents d’alcalde. Per tal de
garantir la paritat de representació en aquest òrgan, el grup que ocupi l’alcaldia en cada
un dels periodes tindrà dues tinences d’alcaldia i el grup que no ocupi l’alcaldia en tindrà
tres. El repartiment de les tinences d’alcaldia es farà de manera alterna entre els dos
grups en funció de qui ocupi l’alcaldia.
Alcaldia ERC
1a
PSC
2a
ERC

Alcaldia PSC
1a ERC
2a PSC
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3a
4a
5a

PSC
ERC
PSC

3a
4a
5a

ERC
PSC
ERC

Delegacions territorials
Es crea la Regidoria de Relacions amb la Ciutadania per tal d’enfortir els contactes amb
les associacions de veïns, les entitats veïnals i altres grups de veïns de tot el municipi. A
més, la regidoria coordinar la tasca de les delegacions territorials de La Torreta i Santa
Agnès. Aquesta regidoria quedarà en mans d’ERC i les delegacions actuals es repartiran
de la manera següent:
Delegació La Torreta: PSC
Delegació Santa Agnès: ERC
Àrees de govern
Les regidories s’agrupen en cinc àrees de govern. La distribució de regidories entre els
dos partits és la que figura a continuació.
Cada un dels partits signants de l’acord podrà repartir les responsabilitats assignades
entre els regidors dels seu grup municipal segons cregui convenient, seguint els criteris
definits en els paràgrafs inicials de l’Annex.
L’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics quedarà sempre sota la responsabilidad de
l’alcalde, segons els periodes acordats d’exercici d’aquesta responsabilitat per part dels
signants. L’alcalde podrà delegar entre els regidors del seu grup les regidories d’aquesta
Àrea que cregui convenient.
1. Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics (Alcaldia)
a. Regidoria de Serveis Jurídics
b. Regidoria de Recursos Humans
c. Regidoria de Serveis Generals
2. Àrea de Territori i Sostenibilitat
a. Regidoria d’Obres i Serveis (ERC)
b. Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Planejament (PSC)
c. Plans i Projectes: per la coordinació dels projectes a desenvolpar es crearà
una comissió de treball integrada pels regidors d’Urbanisme, Habitatge i
Planejament i Obres i Serveis, juntament amb els tècnics de l’Àrea.
d. Regidoria de Medi Ambient (PSC)
3. Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat
a. Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat (ERC)
4. Àrea de Serveis Econòmics
a. Regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics (PSC)
5. Àrea de Servei i Atenció a les Persones
a. Regidoria de Serveis Socials (ERC)
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Regidoria de Gent Gran (PSC)
Regidoria de Participació, Transparència i Comunicació (ERC)
Regidoria d’Educació (ERC)
Regidoria de Cultura (ERC)
Regidoria de Joventut (ERC)
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Inserció Laboral (PSC)
Regidoria de Sanitat, Salut Pública i Consum (PSC)
Regidoria d’Esports (ERC)
Solidaritat i Igualtat (ERC)

Els regidors de l’equip de govern es comprometen al compliment dels horaris i de les
hores establertes en funció de les dedicacions assignades, i a respectar les partides
pressupostàries de cada regidoria, consensuant els possibles canvis entre els regidors
afectats, el regidor d’Hisenda i l’alcalde.
A més del treball en equip entre tots el regidors, serà un objectiu bàsic del govern cercar
el consens dels treballadors de l’Ajuntament en la presa de decisions, en un diàleg
constant amb el conjunt de la plantilla i el comitè d’empresa.
En aquest àmbit s’impulsarà un pacte amb els treballadors per realitzar una nova relació
de llocs de treball i es posarà un èmfasi especial en el compliment dels acords del
conveni en l’àmbit de la borsa social i el cobriment de baixes mèdiques.
La representació en els diferents organismes i entitats seguirà els criteris següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est
Junta de Compensació SPM-4 Vilalba
Junta de Compensació Can Jorn
Junta de Compensació Can Masseguer
Junta de Compensació Vallderiolf
Junta de Compensació Can Borell
Junta de Compensació UA-9
Junta de Compensació UA-19
Junta d’usuaris i d’aprofitament del Riu Mogent
Consorci de la Conca del Riu Besòs
Consorci per la Gestió de Residus Sòlids
Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Associació Defensa Forestal
Consorci LocalRet
Consorci Televisió Digital Local
Consorci Hospitalari de Catalunya
Consorci DO Alella

• Agrupació de Municipis titulars del Servei de

Alcalde / Regidor d’Urbanisme
Alcalde / Regidor d’Urbanisme
Alcalde / Regidor d’Urbanisme
Alcalde / Regidor d’Urbanisme
Alcalde / Regidor d’Urbanisme
Alcalde / Regidor d’Urbanisme
Alcalde / Regidor d’Urbanisme
Alcalde / Regidor d’Urbanisme
Regidor Medi Ambient
Regidor Medi Ambient
Regidor Medi Ambient
Alcalde
Regidor Medi Ambient
Regidor d’Hisenda
Regidor de Comunicació
Regidor de Sanitat
Regidor
de
Promoció
Econòmica
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• Transport Urbà de la regió metropolitana de
• Barcelona (AMTU)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regidor de Seguretat Ciutadana
i Mobilitat
Regidor de Solidaritat i Igualtat
Alcalde
Regidor d’Educació
Regidor d’Educació
Regidor d’Educació
Regidor d’Educació
Regidor d’Educació
Regidor d’Educació
Regidor d’Educació
Regidor d’Educació

Fons Català de Cooperació al desenvolupament
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Consell escolar del CEIP Pilar Mestres
Consell escolar del CEIP de la Torreta
Consell escolar del CEIP Mogent
Consell escolar de l’IES la Roca
Consell escolar del CEIP Santa Agnès
Consell escolar municipal
Consell escolar de l’Escola Bressol Les Orenetes
Consell escolar de l’Escola Bressol La Torreta
Consell de participació del Centre de residència i
Centre de Dia “Vallderiolf”
Regidor de Serveis Socials
Consell de participació de centre de l’àrea d’atenció
diürna (centre ocupacional i servei d’habitatge)
Regidor de Serveis Socials
Comissió municipal de delimitació
Alcalde / Regidor d’Urbanisme /
Regidor de Seguretat Ciutadana
i Mobilitat
Taula de participació Social del CP Quatre Camins Regidor d’Educació
Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès
Regidor d’Educació
CFA Salvador Dalí (CP Quatre Camins)
Regidor d’Educació
CFA Santiago Rusiñol (CP de Joves Quatre Camins) Regidor d’Educació
Associació àmbit B-30
Regidor
de
Promoció
Econòmica

Dedicacions i retribucions dels regidors de l’equip de govern
Cada un dels partits signants de l’acord disposarà d’una borsa de 72 hores de dedicació
setmanal que podrà distribuir com cregui convenient entre els regidors del seu grup que
tinguin una dedicació superior a les 10 hores setmanals. Per calcular la retribució de
cada una d’aquestes dedicacions es prendrà com a base l’import que fixa el pressupost
actual com a retribució per la dedicació exclusiva de l’alcalde.
Els regidors que tinguin una dedicació inferior a 10 hores setmanals continuaran amb la
remuneració actual de 7.487,90 € bruts anuals.
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