
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
REALITZAT EL DIA 21 DE  MAIG DE 2009, Núm. 6/2009.

ASSISTENTS:

Alcalde:          Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
Regidors:        Sr. Manel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU

Sr. Gabriel Parra i Carrasco del Grup Municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU
Sr. Albert Gil i Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC
Sr. Jordi Font i Riu del Grup Municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC

A la Roca del Vallès, essent les vint 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, Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats 
més amunt,  assistits  per  la  que  sotasigna  secretària  adscrita  en  aquest 
Ajuntament,  Montserrat  Justribó  i  Parra,  prèvia  comprovació  del  quòrum 
legal  necessari  del  nombre  de  membres  que  formen  la  Corporació 
municipal, es procedeix, amb l’assistència de la interventora municipal, Júlia 
Mayans  i  Fuster,  a  la  realització  de  la  Sessió  Ordinària  Plenària,  prèvia 
convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de 
l’ordre del dia indicats a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Sessió Plenària 
Ordinària realitzada el dia 19 de març de 2009,  de la sessió de la Sessió 
Plenària Extraordinària i urgent realitzada el dia  24 d’abril de 2009 i del 
de la Sessió Plenària Extraordinària del 11 de maig de 2009.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

B.1  Aprovació  provisional  del  projecte  de  la  Modificació  puntual  del  Pla 
General d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès de l’illa delimitada pels 
carrers Canàries, Navarra i València de la Torreta

B.2 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana  de  la  Roca  del  Vallès  sobre  imprecisions  normatives,  errors 
materials i adequació al traçat de noves infraestructures.

B.3  Ratificació de la sol·licitud a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la 
Diputació de Barcelona, l’inici dels tràmits necessaris per tal que pugui fer-
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se efectiva, a favor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, la cessió del tram 
de la BV-5105 al seu pas per l’Avinguda Gaudí del nucli urbà de Santa Agnès 
de Malanyanes, entre els punts quilomètrics 0,730  i 1,700.

B.4 Moció de suport a la iniciativa de recuperació de l’itinerari del meridià 
verd.

C) Control Gestió municipal

C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de 
personal.

C.2 Resolucions d’alcaldia

C.3 Informes d’alcaldia

C.4 Mocions de Control

C.5 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.-  Bona nit, donem inici a la sessió plenària ordinària del 21 de 
maig de 2009, quan són les 20 hores del vespre. 

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Sessió 
Plenària  Ordinària  realitzada  el  dia  19 de març  de  2009,   de  la 
sessió de la Sessió Plenària Extraordinària i urgent realitzada el dia 
24 d’abril de 2009 i del de la Sessió Plenària Extraordinària del 11 
de maig de 2009.

Sr. Alcalde.-  En primer lloc en l’apartat A d’assumptes de tràmit tenim 
l’aprovació  si  s’escau  de  l’esborrany  de  3  actes  de  la  sessió  Plenària 
Ordinària realitzada el dia  19 de març de 2009,  de la sessió de la Sessió 
Plenària Extraordinària i urgent realitzada el dia 24 d’abril de 2009 i del de 
la Sessió Plenària Extraordinària del 11 de maig de 2009 que va ser la de les 
meses electorals de les Eleccions Europees.

Atès que va haver-hi diferent assistència, les votarem individualment i en 
tot cas, no sé si hi ha algun comentari abans?

Passem a votació l’acta del 19 de març.

Sotmès l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de 19 de març de 2009 a 
votació, aquesta resta aprovada per unanimitat.

Passem ara a votació de l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent 
de 24 d’abril.

Sotmès  l’esborrany  de  l’Acta  de  la  sessió  extraordinària  i  urgent  de  24 
d’abril de 2009  a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat.
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L’onze de maig, aquesta és la de les meses electorals, aquesta és potser la 
que no hi era tothom.

Sotmès l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de 11 de maig de 2009 a 
votació, aquesta resta aprovada per 9 vots favorables i 4 abstencions dels 
regidors,  els Srs. Manuel Álvarez, Miquel Estapé, Marta Pujol i  Montserrat 
Ametller, els quals no van assistir a la sessió. 

B)Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

B.1 Aprovació provisional del projecte de la Modificació puntual del 
Pla  General  d’Ordenació  Urbana  de  la  Roca  del  Vallès  de  l’illa 
delimitada pels carrers Canàries, Navarra i València de la Torreta

Sr.  Alcalde.- Passem  al  següent  bloc  dictàmens,  propostes  o  mocions 
resolutòries.  El  primer  punt  de  l’ordre  del  dia  tracta  de  l’aprovació 
provisional  del  projecte  de  la  Modificació  puntual  del  Pla  General 
d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès de l’illa delimitada pels carrers 
Canàries, Navarra i València de la Torreta. Si recorden, en un Ple anterior es 
va fer l’aprovació inicial, es tracta de modificar una pastilla de qualificació 
urbanística que recull la part edificada de la Torreta, la que fa cantonada 
entre  els  carrers  Navarra  i  Canàries  edificada  per  l’escola  del  CEIP  La 
Torreta on el pati  té qualificació de verd públic enllaçat amb la plaça de 
Vallderiolf,  però  una  part  de  la  plaça  de  Vallderiolf  té  qualificació 
d’equipament.  Aleshores  el  que  es  tractava  era  de  permutar  aquestes 
qualificacions perquè tota la qualificació d’equipaments quedés cenyida al 
solar de l’escola al que pròpiament ha d’ésser equipament, és a dir, tot el 
frontal  amb  el  carrer  Navarra  i  de  manera  que  el  que  és  la  plaça  de 
Vallderiolf  quedi tota ella en zona verda.  Algun comentari  Sr.  Albert  Gil? 
Algun comentari Sr. Estapé?

Passem a votació?

Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta 
aprovat per unanimitat, quin text, literalment, diu:

“El Ple de l’ajuntament,  en sessió ordinària de data 29/01/09 va adoptar  
l’acord  d’aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  General  
d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès de l’illa delimitada pels carrers  
Canàries, Navarra i València de la Torreta, redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals,  de  sotmetre’l   a  informació  pública  mitjançant  la  inserció 
d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la  
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i a la web 
municipal www.laroca.cat. 

Atès que es va publicar el corresponent anunci en el DOGC número 5317 de  
data 12/02/09, en el BOPB número 31 de data 05/02/09, en el diari El Punt  
de data 04/02/09, en el taulell  d’edictes de l’Ajuntament del 05/02/09 al  
27/02/09 i a la pàgina web corporativa. 

Atès que s’ha notificat efectivament als interessats en l’expedient tal com 
consta en els documents administratius obrants en aquest. 
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Atès  que  s’ha  sol·licitat  al  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, a l’Ajuntament de Granollers i a l’Ajuntament de les Franqueses 
del  Vallès,  l’emissió  del  corresponent  informe,  segons  consta  en  els  
acusaments de rebut, en dates 3/02/09, 4/02/09 i 5/02/09 respectivament. 

Vist  que  durant  el  termini  d’informació  pública  de  l’expedient,  no  s’ha 
presentat cap al·legació per part dels interessats i tampoc han comparegut 
a l’expedient els organismes consultats.

Vist l’informe de Secretaria obrant en l’expedient. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.

De conformitat  amb allò establert  als  articles 83.1, 94 i  95.5 del  Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, text refós de la Llei d’urbanisme, 117.3 del  
Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la llei d’Urbanisme i 22.2 
apartat c) de la Llei de Bases del Regim Local i demés legislació concordant,  
es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD:

Primer.-  Aprovar provisionalment el projecte de la Modificació puntual del  
Pla General d’Ordenació Urbana de La Roca del Vallès de l’illa delimitada 
pels carrers Canàries, Navarra i València de la Torreta. 

Segon.- Elevar degudament diligenciada i  traslladar a la Comissió Territorial  
d’Urbanisme  de  Barcelona  la  documentació  administrativa  i  tècnica  de 
l’expedient de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació, amb els  
requisits exigits a l’Ordre PTO/2304/2005, de 27 de juliol, i demés legislació 
concordant per la seva aprovació definitiva i consegüent publicació. 

Tercer.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient ”

B.2  Aprovació  inicial  de  la  Modificació  puntual  del  Pla  General 
d’Ordenació   Urbana  de  la  Roca  del  Vallès  sobre  imprecisions 
normatives,  errors  materials  i  adequació  al  traçat  de  noves 
infraestructures.

Sr. Alcalde.- El segon punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació inicial de 
la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació  Urbana de la Roca del 
Vallès sobre imprecisions normatives, errors materials i adequació al traçat 
de noves infraestructures. Aquest és un document llargament esperat en el 
municipi  des que l’any 91 va entrar  en vigor  el  Pla  General  que durant 
aquests  18  anys  d’aplicació,  ha  posat  en  evidència  una  sèrie  de 
contradiccions i una sèrie de mancances que poden ser normals dins del 
que és un document d’aquesta magnitud i  que dificultava molt el treball 
tècnic  intern  dels  tècnics  municipals  que  havien  d’informar  de  llicències 
d’obres,  però  dificultava  molt  també l’enteniment  amb els  ciutadans  en 
quant a què aquestes imprecisions provocaven contradiccions i, fins i tot, es 
produïen situacions estranyes que en altres municipis eren possibles i en 
aquest municipi no es podien dur a terme solucions edificatòries normals. 
Aquest  procés s’inicia  el  mes juliol  de l’any passat,  en què aprovem un 
avanç de planejament, on es recull aquesta modificació. Aquest document 
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conté la versió anterior del Pla General, la versió normativa i les propostes 
d’articles modificats, que no són tot l’abast del document, sinó que són uns 
quants articles referents a diverses zones i aquest document se sotmet a 
participació ciutadana. Aquest procés de participació ciutadana ha estat un 
procés que no s’havia dut mai a terme en el municipi de la Roca i que jo 
qualificaria de modèlic. Ha estat un procés que s’ha dut a terme durant el 
primer trimestre d’aquest any que ha constat de tres accions informatives, 
una a cada nucli  urbà del municipi: la primera a la Roca, la segona a la 
Torreta  i  la  tercera  a  Santa  Agnès,  sessions  diferents;  no  la  mateixa 
traslladada de lloc, en les quals es complementava la informació de forma 
temàtica  i  sectorial  i  va  comptar  amb  la  presència  àmplia  de  molta 
ciutadania  en  les  tres  sessions.  Realment  podem qualificar  el  procés  de 
participació d’un èxit absolut i això culmina amb una jornada de participació 
ciutadana que es va dur a terme el 14 de març, en la qual una setantena de 
persones, és un dissabte en el Centre Cultural, participen en unes meses 
creades a tal  efecte amb temes concrets,  en les quals es fan una sèrie 
d’aportacions. Aquestes aportacions es recullen en un document, que ens 
ha  facilitat  l’empresa  dinamitzadora  de  la  participació,  que  resta  una 
darrera fase que es presentar-lo a les persones que van assumir  aquest 
compromís de participació i facilitar-los una còpia i que ha permès modificar 
aquell  document  inicial  aprovat  el  mes  de  juliol,  incorporant  aquelles 
qüestions  que  han  suggerit  i  que  han  proposat  els  ciutadans  que  era 
possible incorporar en aquest document. Vull fer esment que el que estem 
fent és una modificació puntual del Pla General. Això tècnicament vol dir 
que no és una revisió del Pla General, no estem revisant el Pla General, no 
estem alterant l’aprofitament urbanístic,  no estem canviant qualificacions 
urbanístiques, tampoc estem fent un POUM. Un POUM seria el document 
que actualment s’adaptaria a la llei d’urbanisme de l’any 2005 i això no ho 
estem  fent  ara.  No  estem  revisant  el  PLA  General,  estem  modificant 
puntualment aspectes normatius contradictoris, errades materials i temes 
d’infraestructures.  L’aportació  ciutadana ha estat  molt  positiva.  A tall  de 
resum el que explicaria és un extracte de la memòria perquè l’aportació 
dels ciutadans ha anat molt més enllà de l’objectiu d’aquest document i els 
ciutadans  es  pot  dir  que  pràcticament  han  fet  la  participació  que 
correspondria a un POUM, ens han donat moltes més idees, ens han donat 
molts  més  suggeriments   dels  que  era  possible  incorporar   en  aquest 
moment per una qüestió tècnica.  Finalment,  les modificacions  que s’han 
pogut incorporar a suggeriment dels ciutadans són, per exemple: aclarir la 
definició  de  construccions  auxiliars  i  d’instal·lacions,  així  com  la  seva 
ubicació  en les  finques,  això  pel  que  fa  a  edificació  aïllada.  S’ha  aclarit 
també  el  límit  de  les  petites  construccions  en  les  quals  el  sòl  és  no 
urbanitzable. En relació a la finca registral; els que heu participat en tot el 
procés, en l’aprovació de l’avanç del planejament i en el procés participatiu 
recordareu que el document incorpora tot uns criteris d’ordenació en el sòl 
no  urbanitzable  que  en  el  Pla  General  permetia  un  percentatge 
d’edificabilitat,  però  que  no  definia  mai  com  havia  d’ésser  aquest 
percentatge. Això ha donat peu a un debat i s’han aclarit alguns aspectes 
que  potser  donaven  peu  a  alguna  petita  confusió.  També  s’han  aclarit 
aspectes de l’espai sota coberta, en el document de resum de participació 
ciutadana. Hi ha diferents aportacions, algunes d’elles contradictòries,  hi ha 
ciutadans que diuen que ha d’ésser habitable, hi ha ciutadans que pot ser 
una planta independent i n’hi ha que diuen que es pot vincular a l’habitatge 
de sota o que han de ser trasters i que no es poden utilitzar. Finalment, s’ha 
fet un redactat més esquemàtic, més similar a la majoria de les aportacions 
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i s’ha redactat uns esquemes dins del document. El document és complex, 
el tindre a l’abast a la pàgina web perquè, a partir  de l’aprovació inicial 
s’obrirà un període d’informació pública de 30 dies, en el qual tothom podrà 
presentar al·legacions, si hi ha algun aspecte que no ha quedat prou polit o 
que pot generar algun conflicte. 

S’ha aclarit conceptes com l’ocupació de parcel·la en relació a la superfície 
d’aquesta. En aquest sentit , fins i tot va ser molt didàctica que una de les 
meses de participació va estar integrada per professionals dels sector de la 
construcció, arquitectes, aparelladors, constructors. Crec que hi havia algun 
agent de la propietat immobiliària també. Totes aquestes persones en la 
mesa de debat van arribar a definir, fins i tot, una taula demostrativa, els 
percentatges  actuals  de  la  qual  generaven  uns  greuges  comparatius 
negatius, en quant el paràmetre d’ocupació. L’ocupació és el la projecció de 
l’edifici sobre el terreny i paradoxalment parcel·les més grans podien ocupar 
un  percentatge  inferior  que  representava  que  ocupaven  menys  que 
parcel·les  més  petites,  la  qual  cosa  era  totalment  contradictòria.  Amb 
aquesta demostració,  els  nostres tècnics  han pogut  incorporar  un article 
corregit que ja teníem modificat, però que ha millorat substancialment.

La  regulació  de  tanques  a  vials  i  a  veïns  s’ha  modificat  fent-la  més 
aclaridora,  tal  com demanaven alguns ciutadans,  també la regularització 
sobre adaptacions topogràfiques perquè no pugui portar a confusions. S’han 
definit esquemes en línia de façana i en interior de parcel·la, en límits entre 
veïns  perquè  quedi  molt  clar  com  ha  de  ser  la  partió  en  funció  de  la 
topografia,  en  funció  dels  desnivells  i  de  les  possibilitats  edificatòries 
d’edificació  auxiliar  en  els  límits  que  és  un  dels  objectes  de  conflicte 
habituals en l’aplicació del Pla General. S’ha definit també un concepte molt 
interessant  que  els  ciutadans  han  acollit  molt  bé,  han  proposat  i  han 
reforçat que és el concepte dels eixos cívics,  eixos de convivència; eixos 
comercials, en els quals  d’alguna manera es vol potenciar que hi hagi un ús 
diferent al d’habitatge i un ús diferent al de garatge i hi hagi l’ús comercial 
que  és  el  que  pot  articular  la  vida   comunitària  en  el  centre  de  les 
poblacions.  En aquest aspecte és molt aclaridor algun dels aspectes que 
proposen els ciutadans que diuen coses com aprofitar els eixos cívics per 
generar  comerç  de  proximitat,  propiciar  usos  dels  baixos  per  instal·lar 
comerços, establir una normativa reguladora de l’activitat diària en els eixos 
cívics. És a dir, que hi ha hagut una gran sensibilitat cap a aquest concepte 
que va més enllà  del que és, fins i tot, la pròpia modificació del Pla General; 
és aplicar una normativa més moderna, més adaptada als temps actuals i 
que, evidentment podria formar part ja d’un POUM. Aquí estem avançant 
molt més del que és pròpiament la modificació puntual del Pla General.

I finalment, un altre dels suggeriments dels ciutadans,que era llargament 
reivindicat, és la desafectació de l’antiga traça del TGV al seu pas per Can 
Colet, si recordeu la reserva ferroviària passava per la piscina del Pic-pac els 
que ho coneixeu i seguia la traça del riu fins a Can Quana. Aquesta traça es 
va deixar d’utilitzar com a reserva, com espai urbanístic en el moment que 
ADIF va definir el traçat pel costat de l’autopista. Aleshores, era absurd tenir 
un pla que encara qualifiqui una part de territori d’una reserva ferroviària 
que  no  s’utilitzarà  mai.  El  Ministeri  de  Foment  havia  remès  cartes  a 
l’Ajuntament dient que, efectivament aquesta traça ja no era necessària, 
però evidentment qui havia de moure peça era el propi Ajuntament que era 
fer la desafecció d’aquesta traça, com així es fa amb aquest document. He 
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volgut ser una mica sintètic perquè el tema és molt llarg, dóna molt de sí, hi 
ha aspectes que afecten a totes les zones. En les zones d’edificació de vials, 
zona  de  casc  antic  i  zona  d’eixample  podríem  dir  que  la  novetat  més 
important és l’ús regulat de les golfes sota coberta, des que el Pla General 
va entrar en vigor, s’han fet golfes en el municipi, Si sortiu al carrer tots les 
podeu  veure.  Aquestes  golfes  no  estan  dins  les  llicències  d’obres,  no 
complien amb la normativa urbanística que les impedia, però en canvi es 
toleraven,  no  pagaven  IBI,  no  pagaven  taxes,  no  pagaven  res.  Llavors 
aquesta  situació  és  una  situació  anòmala  que  deixava  amb  una  certa 
indefensió  als  ciutadans.  Això  ara  s’ha  regulat,  s’ha  definit  una  cota 
d’arrancar de 90 cm., la que teníem en el document d’abans era de 60 cm, 
ara  és de 90,  a  suggeriment  d’aquestes meses de debat  s’ha alçat  una 
miqueta la coberta, s’ha vist que donava el suficient en totes les zones, les 
que arranquen a 10,15 i les que arranquen a 10:30 i s’ha definit com a ús 
habitable el terç central d’aquestes plantes que entenem que és la novetat 
més important. A la Torreta també hi ha una novetat molt important a la 
zona,  sinó  recordo  malament  que  és  la  3-A  que  és  que molt  edificis  es 
troben  a  una  separació  de  1  metre  i  mig  dels  veïns,  metre  i  mig  cada 
habitatge, és a dir, és una zona total de 3 metres. Això va fer falta aclarir-ho 
en la zona de debat perquè hi havia dubtes, el Pla General definia 2 metres, 
és a dir una zona total  de separació  entre habitatges de 4 metres. Això 
donava peu a una gran conflictivitat quan un habitatge de planta baixa o de 
planta i mig volia afegir una segona planta  o la primera i segona perquè es 
trobava  que l’element  estructural  es  trobava  a  més distància  de la  que 
permetia el Pla General. Això s’ha modificat ara de tal manera que el Pla 
General  segueix  definint  per  nova  edificació  els  2  metres  que  és  una 
distància  més  airejada,  més  esponjada,  però  permet  la  remunta   sobre 
edificacions  de  un  metre  i  mig,  de  tal  manera  que  tot  aquest  Parc 
d’habitatges  antic  que  havia  quedat  a  l’empar   de  les  antigues  normes 
subsidiàries no quedin en disconformitat amb el planejament i per tant, no 
quedin en una situació de dificultat edificatòria i que disminuïa el valor i la 
continuïtat  en  ús  dels  immobles  de  La  Torreta.  També  hi  ha  un  gran 
aclariment de normes que afecten a habitatge unifamiliar aïllat, en què hi 
havia una certa conflictivitat d’alçades de tanques. El Pla General definia les 
tanques a 60 cm i ara s’ha permès que la part massissa pugui arribar fins a 
1 metre 20. Això ens dóna peu a què moltes edificacions un cop acabaven i 
demanaven la  primera ocupació  rebien  l’informe desfavorable  del  tècnic 
que feia la inspecció perquè havien superat, en molt, l’alçada permesa, la 
que tenien en llicència, la que havien marcat en projecte que era de 60 cm. 
Perquè? Doncs, perquè les circumstàncies actuals fan que el ciutadà reclami 
més  seguretat,  reclami  fer  créixer  l’alçada  d’aquestes  tanques  i  ja  no 
diguem les zones de topografia difícil, com Sant Carles, La Pineda, algunes 
zones de la Roca Centre i la Roca 2 que donava peu a què apareguessin 
murets  de conteniment  que no estaven prou ben regulats  i  que sempre 
quedaven a la interpretació del tècnic municipal que hi hagués en aquell 
moment a l’Ajuntament, tot això s’ha corregit. S’ha corregit també i aclarit 
els  punt  d’aplicació  de  les  alçades  reguladores  perquè  les  cobertes  no 
assolissin alçades que, amb una mala interpretació de la norma, permetien 
que algú treies un sobre profit de la topografia i de la definició de l’alçada i 
finalment allò que he explicat abans de l’ocupació. L’ocupació, en aquest 
esquema que ens van presentar els ciutadans era molt clara, una parcel·la 
de fins a 600 metres quadrats pot ocupar fins el 30%, és a dir, pot ocupar 
180 metres  quadrats.  En el  moment en què  la  parcel·la  supera  els  600 
metres quadrats i passa a 601 pot ocupar el 26 %, per tant, una parcel·la 
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una miqueta més gran que 600 tenia una ocupació d’uns 140 metres, és a 
dir  40  metres  menys  que  una  de  600.  Això  era  una  norma  absurda, 
finalment s’ha eliminat la reducció per grandària de parcel·la, però sí que 
s’ha mantingut per topografia perquè en el moment en què una topografia 
és  complicada  obliga  a  reduir  l’ocupació  de  l’habitatge  que,  realment, 
podria arribar a tenir un impacte paisatgístic molt escandalós. Hi ha tota 
una sèrie de normes petites que val la pena veure i que val la pena analitzar 
i  estudiar  i  que  si  encara  es  detecta   algunes  contradiccions  o  algunes 
dificultats  que  encara  és  possible,  tot  i  que  s’ha  treballat  molt  aquest 
document ara s’obrirà el període d’informació pública que pot donar peu a 
la  presentació  d’al·legacions  perquè  s’analitzin  i  s’estudiïn  i  es  puguin 
estimar o desestimar en funció de la seva naturalesa. Val a dir que en el 
document  dels  resultats  dels  tallers  de  participació,  hi  ha  molts 
suggeriments  que  no  ha  estat  possible  incorporar  i  això  ho  haurem 
d’explicar als ciutadans. Els ciutadans han fet suggeriments molt generosos 
i que van molt més enllà de l’abast d’aquest document. Aleshores, aquests 
suggeriments  són  molt  interessants,  ens  permeten  disposar  d’una 
documentació molt important de tendència cap al que serà la redacció del 
POUM que és un altre dels reptes que s’hauran d’afrontar en un futur no 
gaire llunyà i d’alguna manera la resposta a aquests ciutadans és aquesta, 
és molt interessant que els ciutadans s’hagin implicat en com volen que 
sigui la Roca del futur, però que en aquest moment no era l’objecte de la 
modificació puntual del Pla General i, lamentablement, molts suggeriments 
molt  interessants  no s’han pogut  incorporar,  d’altres  n’hi  ha que alguns 
tècnicament,  jurídicament  no és possible  incorporar-los.  Evidentment,  un 
document d’aquest tipus no té resposta tècnica no té resposta jurídica, però 
sí que cal saber que molts dels suggeriments que hi ha aquí per qüestions 
jurídiques i  tècniques no formen part d’aquest document i  per tant,  això 
serà objecte de retorn de conclusions que és el que ens ha portat  a fer 
aquest refós de document que és el que avui portem aquí per l’aprovació 
inicial. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Estapé? 

Sr. Estapé.- Sí, voldria fer 4 preguntes, la primera fa referència als eixos 
cívics. Em sembla d’entrada  una bona iniciativa, però ens agradaria que 
ens aclarís si a les zones marcades com a eixos cívics, hi ha l’obligació en 
planta baixa d’instal·lació del comerç o si aquesta opció serà a discreció del 
propietari,  és  a  dir,  que el  propietari  decidirà  si  instal·la  un comerç  o si 
acaba fent un habitatge. En el cas que triï l’opció d’instal·lar un comerç, que 
a tots en interessaria en determinades zones del municipi, quins beneficis té 
pel propietari de la instal·lació d’aquest comerç perquè lògicament no té la 
mateixa rendibilitat un comerç que un habitatge residencial.

La següent pregunta fa referència als pàrkings, s’ha eliminat la possibilitat 
de donar l’exempció de la construcció d’un pàrking, voldríem que això ens 
ho reafirmés i quin és l’esperit que hi ha aquí al darrera perquè ens podem 
trobar amb casos excepcionals en què aquest pàrking no tingui sentit i ens 
agradaria saber quin és el seu parer particular. També li voldríem comentar 
que durant el procés de participació ciutadana es va comentar que es faria 
una presentació final de conclusions,  no s’ha fet,  si  té una data prevista 
perquè el que estem aprovant a dia d’avui és que en trenta dies s’ha de 
presentar  al·legacions.  Lògicament,  si  s’ha  de  fer  una  presentació  final 
perquè els ciutadans que han participat puguin acabar de dir la seva, en 
trenta  dies  és  molt  poc  temps.  S’hauria  de  fer  aquesta  presentació 
immediatament,  la  setmana  que  ve,  perquè  els  ciutadans  ho  poguessin 
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conèixer de primera mà i si volguessin presentar rectificació o al·legacions, 
ho  poguessin  fer   en  aquests  30  dies,  per  tant,  ens  agradaria  saber  si 
finalment seran 30 dies com diu aquí, a l’acord, i quan es pensa fer aquesta 
presentació pública que considerem imprescindible i en la qual va haver-hi 
un compromís des de l’inici del procés de participació ciutadana de fer-se.

Finalment una 4ª pregunta referent a les activitats de determinades zones 
del municipi, concretament parlant de les formigoneres, no per entendre’ns. 
Es limita la instal·lació de formigoneres i d’altres instal·lacions que poden 
generar pols a Can Font de la Parera en aquesta proposta no hem sabut 
veure cap limitació respecte a Vallderiolf, tot i que en reunions prèvies des 
de l’Equip de Govern no ho hem sabut veure, no vol dir que no hi sigui, però 
voldríem preguntar-li si hi és o no hi és i si no hi és perquè. I també, fa una 
any i  mig aproximadament es va aprovar   un acord  de suspensió de la 
instal·lació d’activitats d’aquest tipus, formigoneres i altres similars. Aquest 
acord, al haver passat un any, va quedar caducat al no fer-se una nou acord 
o  al  no  haver-se  tramitat  la  modificació  del  Pla  General  dins  d’aquest 
termini. Avui s’inicia la tramitació d’aquesta modificació del Pla General, jo 
creia, vostè ja em corregirà, que si es vol fer aquesta suspensió durant un 
any més, hauria d’haver-hi un acord específic d’aquest tipus d’activitats que 
no hi és en l’ordre del dia. M’agradaria que em corregís si estem en  “ lo 
cert” o no. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, li  aclariré ràpidament. Els 2 primers punts que ha 
preguntat van absolutament vinclats. És a dir, els eixos cívics estan definits 
en uns plànols annexes que diuen quins són a cada nucli urbà. En el cas de 
Santa Agnès és l’avinguda Gaudí i l’entorn de la nova plaça que es crea 
entre la unitat d’actuació 14 i la unitat d’actuació 13 A i 13B. A la Torreta, 
bàsicament, és el carrer València i si no recordo malament un trosset del 
carrer Canàries, ,just davant de l’escola i el carrer Granada són els carrers 
que tenen una miqueta d’estructura comercial, sobretot el carrer valència i 
el  que es pretén  és  potenciar-la  i  a  la  Roca,  ens  referim bàsicament  al 
centre, ens cenyiríem a 2 eixos cívics que seria l’eix que comprèn el carrer 
Major, la Rambla, placeta i rambla sud fins a l’alçada del carrer Hermenegild 
Carrera, perdó Lluís Millet i pel carrer Catalunya o la carretera fins al carrer 
de Dalt, comprenent també els carrers transversals, el carrer Montseny, el 
carrer Espronceda. Es tracta que aquesta centralitat pugui arribar a tenir 
una  preferència  comercial,  una  convivència  ciutadana.  Ara  bé,  aquests 
plànols annexos que defineixen aquestes zones no obliguen a res, sinó que 
potencien  determinades  situacions.  Què  potencien?  Bàsicament, 
l’exoneració de les places d’aparcament en el propi immoble, no de fer-les. 
Aquí  s’ha  corregit  també  un  aspecte.  Fins  ara  els  immobles  tenien 
l’obligació de fer places d’aparcament a partir de la cinquena, fins al quarta 
plaça, és a dir, fins al quart habitatge era potestat de la Junta de Govern dir 
si  s’exonerava o no de les places d’aparcament.  Això havia donat lloc a 
arbitrarietats i no hi havia un criteri unitari ni en el temps ni en el moment ni 
en funció de l’Equip de Govern. Hem cregut que això no era adequat i hem 
proposat que les places d’aparcament siguin obligatòries des de la primera, 
és  a  dir,  un  habitatge  una  plaça.  Tenim problemes  d’aparcament,  cada 
vegada  més  i  no  és  lògic  que  hi  hagi  una  exoneració  pel  nombre 
d’habitatges. Ara bé, on es poden fer els habitatges? En qualsevol part del 
municipi  en el  seu solar és obligació,  excepte en els eixos cívics.  En els 
eixos cívics la preferència no és que hi hagi aparcament, no és que tinguem 
un seguit de portes de garatge en un conjunt de cases unifamiliars o que la 
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planta baixa que pot tenir dinamització comercial acabi ocupada per una 
porta de garatge. El que volem precisament és dinamitzar la vida en el que 
seria  els  eixos  cívics  pot  ser  molt  més  rentable  la  planta  baixa  com a 
comerç que no pas com a habitatge. Aleshores perquè es pugui potenciar el 
comerç l‘exoneració de les places d’aparcaments va vinculada o a causes 
físiques molt clares com per exemple la mida de solars que no admetin la 
possibilitat física d’entrar els vehicles que puguin maniobrar amb els radis 
de girs que té definits el Pla General i les normatives sectorials de temes 
d’activitat  en  els  aparcaments,  que  hi  hagi  causes  de  força  major  com 
l’existència  d’aqüífers,  terrenys inexcavables,  perquè no es pugui  fer  un 
soterrani i sobretot, que es potenciï la instal·lació de locals comercials en 
Planta baixa. És a dir, si la preferència del promotor o del particular que 
vulgui fer una obra és col·locar una planta baixa habitatges haurà de fer el 
pàrking en el seu propi solar  dins dels eixos cívics. Si decideix posar local 
pot desplaçar el pàrking a un radi, no recordo si són 200 o 300 metres, no 
s’ha definit una...em sembla que eren 200 perquè això també va ser objecte 
debat. Llavors, dintre d’aquests eixos cívics existeix l’obligació de disposar 
de places de pàrking vinculades a l’escriptura pública, però que no tenen 
perquè estar en el propi solar, en el propi edifici. En canvi, fora dels eixos 
cívics,  els aparcaments han d’estar  en el  propi  edifici,  llevat d’aquestes 
causes de força major que podrien comportar que no es fessin aquí. Això 
respondria a les  2 primeres preguntes.

La tercera és aquesta presentació final la intenció és fer-la precisament ara, 
encara  no  tenim  el  dia  definit,  però  a  partir  de  l’aprovació  d’aquest 
document, d’aquesta aprovació inicial,. S’ha de produir la publicació en el 
butlletí oficial de la província i en el Diari Oficial de la Generalitat, de tal 
manera que a partir d’aquell dia comença a córrer  el termini de 30 dies. La 
intenció és fer la presentació en l’origen d’aquest procés, precisament, per 
potenciar als ciutadans que coneguin bé el document, que coneguin quines 
han  estat  les  aportacions  que  han  fet  les  persones  que  van  participar, 
quines són les que s’han incorporat, quines les que no i a partir d’aquí tenir 
aquest document a exposició pública aquests 30 dies perquè sigui possible 
la  participació  dels  ciutadans  d’una  altra  manera,  d’una  manera  més 
tècnica,  més  regulada,  més  legislada  que  és  presentar  al·legacions.  Si 
veiéssim que aquest termini és insuficient, tenim la potestat de prorrogar-lo. 
En principi,  no crec que sigui  necessari,  jo crec  que donarà  de si  fer  la 
presentació del document de retorn en l’origen de l’exposició pública i 30 
dies,  un  document  que  ha  estat  molt  treballat,  que  n’ha  parlat  molt  la 
ciutadania, que ha estat objecte de 3 sessions informatives i una sessió de 
debat, però si fos necessari estaríem oberts a qualsevol  suggeriment per 
allargar  aquest  termini  i  que  sigui  el  màxim  de  clar,  transparent  i 
participatiu pels ciutadans. Finalment, les activitats en determinats sectors 
industrials,  bàsicament,  és  la  prohibició  d’activitats  amb  productes 
pulverulents a la zona de Can Font de la Parera. A Vallderiolf s’ha de fer 
d’una altra manera.  Vallderiolf  té un Pla Parcial  específic  amb normativa 
específica. És un Pla derivat del Pla General, per tant, no està dins de la 
normativa que ara estem modificant, per tant hem d’actuar sobre aquell Pla 
Parcial i modificar un article de la mateixa manera que estem fent aquest en 
el Pla General. És un altre document que hem de treballar apart. A partir 
d’aquí  el  document en si  comportaria  automàticament una suspensió de 
llicències,  però  com  he  dit  al  principi,  en  cap  moment,  s’està  produint 
alteració  en  l’edificabilitat,  alteració  en  el  que  seria  les  condicions 
d’edificació. És a dir, en aquest moment, un ciutadà que vulgui edificar una 
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tanca de 1 metre 20 sap que en aquest moment no ho pot fer i s’hauria 
d’esperar. Ara l’hauria de fer de 60 cm. Un ciutadà que vulgui utilitzar un 
sota coberta, ara no la podria utilitzar perquè la normativa li prohibeix i, per 
tant, s’ha d’esperar que aquest document faci tot el procés de tramitació: 
aprovació inicial, que fem avui, aprovació provisional i aprovació definitiva i 
publicació  perquè  aquest  document  sigui  executiu.  A  partir  d’aquest 
moment, aquest document obre un ventall  més ampli pels ciutadans. És, 
diguéssim, més generós,  no és més restrictiu,  però està més regulat,  és 
més controlat,  està  més  estructurat,  però  també llevat  del  tema de  les 
formigoneres que probablement ens plantejarem fer la suspensió específica 
d’aquesta activitat, tot i que en aquest moment no existeix cap perill amb la 
situació actual del sector de què cap inversor vulgui fer una formigonera en 
tot el país, em fa l’efecte. Algun comentari més Sr. Estapé?

Sr. Estapé.- Sí alguns comentaris.  Em sembla molt bé la  iniciativa dels 
eixos cívics, em sembla una molt bona proposta. L’ únic que ens preocupa 
és  el  benefici  que  treu  un  particular  que  vulgui  instal·lar  un  comerç  en 
planta baixa que és que l’exoneració de l’aparcament en un mateix edifici 
no  sigui  prou  motivadora,  no  sigui  suficient  i  en  aquest  sentit  crec  que 
potser fa falta un mes en el cas del carrer major es va afegir la possibilitat 
d’incrementar l’edificabilitat en la zona del pati. Això no vol dir que sigui la 
clau per res perquè no es va instal·lar cap comerç des que es va aprovar, 
però  em  sembla  que  només  amb  aquest  element  d’exoneració  de 
l’aparcament que ja hi era també en l’aprovació del Pla de Millora del casc 
antic no serà suficient per aconseguir aquest objectiu que compartim. Ha fet 
un comentari sobre que durant el passat no hi havia hagut un criteri unitari. 
Bé, jo li haig de corregir, hi ha hagut diferents criteris, en diferents moments 
del temps, ajustats a les diferents circumstàncies, eren criteris objectivables 
i  coherents  que  es  van  anar  modificant  en  el  temps  en  funció  de  les 
circumstàncies.  En  un  moment  determinat,  es  va  permetre  durant  un 
període  de  diversos  anys,  la  possibilitat  de  vinculació  de  pàrkings  i 
habitatges i  alguns promotors  d’això en van fer un frau i  aleshores vam 
decidir tallar-ho d’arrel i eren els principals promotors del municipi els que 
després, més endavant, haurien estat els més beneficiats. Ara anem un pas 
més enllà amb la vinculació registral  i  aquesta sembla que és una bona 
alternativa, de fet amb el Pla de Millora Urbana del casc antic ja es va ficar, 
però també ens arriben notícies de què planteja problemes. Jo aquí també 
ho poso sobre la taula perquè es puguin prendre les precaucions adequades 
de què no està funcionant com ens semblava.

Respecte a la presentació final ha comentat que es vol ser el màxim de 
transparent i bé, compartim també aquestes bones intencions, però per ser 
el màxim de transparent el que hauria de fer és concretar un dia i una hora i 
donar la publicitat d’aquesta presentació, i al més aviat possible perquè els 
ciutadans no poden estar sotmeses a que si finalment es canvia o no es 
canvia el termini. Aleshores, jo crec que com equip de govern el que han de 
fer  és  planificar  immediatament  aquesta  presentació  fer-la  al  més  aviat 
possible i també concretar si el termini d’al·legacions serà de 30 dies o serà 
superior. Això per nosaltres és ser el màxim de transparent a part de les 
bones intencions que s’han comentat.

Respecta al tema de les formigoneres, o no l’he entès o no m’ha respost 
exactament a la pregunta que li he fet. Jo li he dit que esperàvem que en 
aquest Ple hi hagués un acord de suspensió perquè ara mateix no hi ha cap 
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suspensió i més que res perquè fa un mes aproximadament ho va dir als 
mitjans de comunicació i no el trobem, per tant, hi haurà un acord al proper 
Ple o és que no fa falta? I no hem entès la diferència entre Can Font de la 
Parera  i  Vallderiolf,  tots  2  tenen Plans Parcial  específics,  han tingut  una 
tramitació  específica,  tots  2 van tenir  modificacions del  Pla General  i  no 
sabem veure quina és la  diferència  que vostè  ens  comenta  entre  l’un  i 
l’altre. Voldria aprofitar per fer també 3 o 4 comentaris més afegits:

Un que potser hagués estat bé disposar  del  projector  per veure aquests 
eixos cívics per situar a tots els ciutadans que hi ha aquí en tot l’àmbit que 
està comprés. En alguns Plens hi ha projector, en d’altres no, no sé quin és 
el criteri, però jo crec que si tenim a disposició aquesta tecnologia estaria bé 
que  sempre  estigués  disponible  perquè  ens  ajuda  a  tots.  sobretot  pels 
ciutadans que s’han d’imaginar el que nosaltres estem parlant quan amb un 
gràfic és molt més il·lustratiu. 

Respecte a la modificació que es proposa aquí, respecte al traçat del tren 
d’alta velocitat li  direm el mateix que li  vam dir al juliol  de l’any passat. 
Aquest és un tema molt concret que afecta a uns veïns molt específics que 
no poden construir  en unes parcel·les  perquè està afectat  per un traçat 
antic del tren d’alta velocitat. Crec que aquest era un tema molt particular 
perquè s’hi hagués fet una modificació molt específica i singular per aquest 
veïns. Ara estan dins d’un procés en què hi ha moltes altres modificacions i 
que és un procés que serà molt més lent. Pensem que l’avanç es va publicar 
al juliol de l’any passat, per tant, gairebé han transcorregut 3 mesos des 
que es va fer l’avanç fins que es va fer l’aprovació inicial, anant bé trigarem 
un altre any.  Bé,  aquests  veïns,  jo crec que es mereixien haver fet  una 
modificació concreta i específica.

Respecta al procés de participació que s’ha realitzat, per la nostra part els 
voldríem  felicitar  perquè  ha  vingut  molta  gent  i,  per  tant,  doncs,  això 
reconèixer-ho. No ens sembla just dir que és la primera vegada que es fa un 
procés d’aquest tipus, potser sí que podria dir que és la primera vegada que 
vostè hi participa, però li voldria recordar una altra vegada més el procés de 
l’auditoria  ambiental.  Ha  estat  un  procés,  pel  nostre  entendre, 
excessivament llarg, són 10 mesos des de l’avanç fins aquesta aprovació 
inicial. És un procés que ha estat car, estem parlant d’uns 15.000€ que ha 
costat  al  municipi  la  contractació  d’aquestes  empreses  i  tota  la  gestió 
associada i és un procés amb el qual s’ha fet molta publicitat, cosa que està 
molt bé, però ha generat unes expectatives totalment excessives i això no 
és un tema que els ciutadans demanin massa o més, és un tema de com es 
transmet  el  missatge  i  aquí  les  expectatives  es  plantegen  aquesta 
modificació.  Aquesta  modificació  que  afecta,  bàsicament,  que  afecta  a 
coses molt  concretes de normatives,  on aquí  bàsicament les aportacions 
substancials  les  han fet  les  persones,  els  professionals  que  treballen en 
aquest àmbit, els ciutadans han participat perquè hi ha interès en revisar el 
Pla General o en fer un nou POUM,  bé, hi molts casos particulars, però el 
cert és que s’han fet 162 propostes i la gran majoria, més de 100 propostes, 
corresponen a  propostes  que d’entrada  tots  sabíem que  no estaven,  no 
podien entrar en aquest document perquè no era l’objectiu bàsic, està bé 
que la gent faci propostes, però també està bé que s’informi clarament al 
ciutadà de quin és l’objectiu d’aquest procés que s’han fet 3 o 4 jornades i 
que segurament, per l’objectiu final que hi havia es podria haver fet amb 
menys hores de feina.  La nostra valoració  global,  però és força positiva, 
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creiem  que  s’ha  fet  un  treball  força  correcte.  Segurament  presentarem 
alguna al·legació de temes de detall i crec que és just reconèixer la feina 
dels tècnics municipals que han treballat en aquest document, els que hi ha 
aquí  sota  signants,  l’arquitecta  municipal,  l’arquitecte  tècnic  municipal, 
l’enginyer  tècnic  municipal  o  el  tècnic  de  disciplina  urbanística,  però  jo 
també voldria recordar que aquests tècnics han treballat amb esborranys de 
tècnics que havien treballat anteriorment al municipi i també en volia fer 
menció;  començant  pel  Sr.  Narcís  Roig,  en  el  seu  moment  arquitecte 
municipal, el Sr. Ignasi de Munné i del Sr. Josep Quesada que també van fer 
aportacions en el seu moment que han servit de base perquè els tècnics 
actuals fessin aquest document i  per acabar,  em comentava el company 
que  esperàvem  que  en  10  mesos,  tenint  en  compte  que  hi  havia  un 
document base molt avançat, esperàvem també que s’hagués fet un esforç 
fent  una  traducció  del  document  de  la  normativa.  Tots  els  nous 
planejaments, totes les noves propostes de modificació del Pla general que 
s’ha fet durant els darrers anys des de la seva aprovació  inicial, quan es va 
fer el document original en castellà, s’han anat  fent en castellà i aquesta 
serà la primera vegada que es fa una modificació i es fa en castellà.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Jo em quedaré amb les seves paraules de 
felicitació perquè realment, és molt d’agrair que respecti la feina tan intensa 
que s’ha fet des dels serveis tècnics municipals i sàpiga que es va partir de 
zero,  que  aquells  documents  de  fa  12  anys  que  dormien  en  un  calaix, 
totalment incomplerts dels quals no s’havia agafat mai el fil i que no s’havia 
format  mai  part  del  procés  de  creure  que  aquesta  modificació  era 
important, s’ha partit de zero i és molt d’agrair que els tècnics que vostè ha 
citat, que són les persones que millor coneixen el Pla General i són les que 
millor coneixen i han patit el procés d’aplicació d’aquest Pla General durant 
molts anys i s’han trobat davant d’aquestes contradiccions que mai se’ls hi 
va  facilitar  les  eines  per  resoldre-les,  per  corregir-les  i  que  poguessin 
treballar amb la igualtat amb què es treballa en altres municipis, malgrat 
que  en  altres  municipis  els  Plans  Generals  estiguin  redactats  en  català. 
Traduir-lo al català va ser un objectiu d’aquest equip de govern i, fins i tot, 
un  objectiu  prioritari,  però  no  s’ha  modificat  tot  el  Pla  General,  s’ha 
modificat  articles  sectorialment,  és  un  document  molt  complex  i  molt 
complexa també la traducció,  vam renunciar a aquest objectiu important 
amb la nostra forma de pensar i vam renunciar, precisament per la bondat 
del document final en l’àmbit tècnic i la seva aplicació.

En la participació ciutadana s’hi ha de creure i creure vol dir fer un procés 
com el que s’ha fet, no s’havia fet mai en el municipi, jo recordo l’auditoria 
mediambiental,  recordo  aquells  dissabtes  al  centre  cultural,  12  ,  15 
persones, molts d’ells tècnics de la casa. Vaig venir a la majoria de sessions, 
Sr. Estapé, potser vostè no hi era, però hi vam estar molts dissabtes veient 
com  aquell  procés  s’havia  enfocat  malament,  veient  com  aquell  procés 
fracassava i com, finalment, l’auditoria mediambiental no forma part de les 
prioritats  del  poble,  el  poble  no  les  identifica  com a  pròpies.  En  canvi, 
aquest procés que ha estat llarg, però fructífer, com molt bé ha dit vostè, 
els ciutadans s’hi han avocat i han fet aportacions amb generositat, molt 
més enllà del que se’ls hi demanava i això és molt important, el ciutadà no 
té perquè conèixer la naturalesa tècnica i jurídica del document, no sap on 
arriba l’abast del que li estem demanant i és molt important que el ciutadà 
faci la seva aportació des d’aquest desconeixement tècnic i jurídic perquè 
ho està fent des de la base, des de com creu el ciutadà que han de ser les 
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coses i s’han dit coses molt interessants i que ens han de fer reflexionar 
molt, molt a tots, d’entre elles els eixos cívics que entenc que vostès també 
comparteixen  que  s’ha  vist  com  era  un  objectiu  de  modernització 
motivadora pel fet de què trèiem la planta baixa amb accessos a pàrking 
per potenciar el comerç, és suficient motiu perquè l’objectiu no és motivar 
el  promotor  privat,  sinó que és millorar  el  paisatge urbà i   les relacions 
urbanes i millorar l’intercanvi  al carrer i millorar l’intercanvi a través del 
comerç. A partir d’aquí hem de fer altres propostes, no ens podem quedar 
només  amb  un  Pla  General,  hem  de  fer  propostes  de  dinamització 
comercial,  propostes  de  dinamització  estratègica  del  municipi  a  nivell 
econòmic,  a  nivell  turístic,  a  nivell  comercial,  a  nivell  natural,  a  nivell 
cultural.  Tot  això  forma  part  d’un  tot,  no  es  pot  quedar  només  en  una 
normativa, amb això fem una part, però no,la fem tota i ja no li comento els 
diferents criteris que vostè mateix ha dit, de l’aplicació de la normativa de 
quatre pàrkings sí, quatre pàrking no; a tu et deixo, a tu no et deixo, vostè 
mateix ho ha dit que eren criteris variables en el temps, no hi ha hagut mai 
coherència, s’ha afavorit a uns i s’ha perjudicat als altres i d’això en tenim 
una llarga llista d’exemples de constructors locals i de constructors no locals 
afavorint  els locals i  perjudicant  als  no locals,  li  podria treure una llarga 
llista.  D’aquesta  manera,  hem  trobat  una  normativa  objectiva,  no 
manipulable  que  ens  permet  estar  a  l’alçada  de  la  modernització  que 
necessita el municipi en aquest moment, la vinculació registral, pot generar 
problemes? Sí,  no hi ha una normativa perfecte, però està demostrat  en 
altres municipis i si hi ha altres fórmules que no són extrapolables encara en 
el nostre municipi perquè necessita encara un pas més, una altra volat de 
cargol, però la vinculació registral és una bona fórmula que pot permetre en 
les longituds de teixits urbans que tenim nosaltres, resoldre molt bé el fet 
de fer aquests eixos cívics amables, vivibles i compartibles. Li direm el dia i 
hora en què farem la jornada de planificació amb transparència absoluta 
com hem dit les altres. Hi haurà un moment  en què planificarem: escolta, 
aquest  dia,  doncs  aquest  dia  ho  farem  amb  el  temps  suficient  perquè 
tothom estigui informat, tothom hi pugui acudir i vostès els primers. 

Passem a votació?

Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta 
aprovat per unanimitat, quin text, literalment, diu:

“Vist el projecte de Modificació puntual del Pla general d’ordenació Urbana 
sobre  imprecisions  normatives,  errors  materials  i  adequació  al  traçat  de 
noves  infraestructures,  redactat  pels  serveis  tècnics  de  l’Ajuntament  i  
formulat per l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

Analitzada pels Serveis Tècnics municipals l’aplicació de l’actual PGOU s’han 
identificat  imprecisions  en  la  normativa,  errors  materials,  així  com 
incongruències amb algun projecte supramunicipal aprovat i en execució. 

La  proposta  pretén  corregir  una  sèrie  d’articles  que  l’aplicació  del  Pla 
General ha confirmat com a creadors de conflictes, per insuficient concreció  
o  per  contradiccions  amb  altres  aspectes  de  la  normativa,  que  fan 
necessària la seva correcció.

La modificació  també té com objecte la rectificació d’errors materials,  la 
desqualificació d’un tram afectat per l’antic traçat del TGV en el sòl urbà de 
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Can  Colet  i,  aclarir  certs  aspectes  sobre  el  sòl  no  urbanitzable,  entre 
d’altres. 

Vist que en data 24 de juliol de 2008 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament 
un avanç de la modificació per tal de fomentar la participació ciutadana, i  
que es va seguir un procés participatiu en aquest sentit.

Vist  l’informe emès per  la  Secretària  en data  11  de maig de  2009 que 
determina  que  una  vegada  valorada  la  proposta  correspon  aprovar 
inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  General  d’Ordenació  Urbana 
redactada pels serveis tècnics municipals anteriorment indicada. 

Vist  que,  a  part  del  procés  de  participació  ciutadana,  s’ha  presentat  de 
manera expressa en el registre de la corporació una al·legació al document 
d’avanç de modificació, número registre d’entrada      7699, per part del Sr.  
Salvador Pérez Rubio, actuant en nom i representació de Fincas Layetana,  
SL. 

Atenent que els articles 92 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, Text  
refós de la Llei d’urbanisme i 117 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
disposen  que  els  plans  d’ordenació  urbanística  són  susceptibles  de 
modificació. 

Segons els articles 94.1 del Decret Legislatiu 1/2006, de 26 de juliol, Text  
Refós de la Llei d’urbanisme i 107.2 del Reglament de la Llei  d’urbanisme la 
iniciativa es pública. 

Atenent que s’ha donat compliment als articles 59, 94.1 i 5 del TRLU i 118 
del  RLU en relació als documents que ha d’incorporar  la modificació  del 
PGO.

Vist que els articles 94.1 i 5 del TRLU i 117.3 del RLU estableixen que les  
modificacions  dels  instruments  de  planejament,  se  subjecten  al  mateix 
procediment que per a la seva formació.
 
De conformitat amb el que estableix l’article 83.1 i 4 del TRLU i l’article 22.2 
apartat c) de la Llei de Bases del Regim Local, en la seva redacció donada 
per la Llei  11/99, de 21 d’abril,  i  la Disposició adicional novena del Real  
Decret Llei 2/08, pel que s’aprova el Text Refós de la llei de sòl. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, 

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Pla  General  
d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès  sobre imprecisions normatives, 
errors materials i  adequació al traçat de noves infraestructures,  redactat  
pels serveis tècnics de l’Ajuntament i formulat per l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès.

SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini d’un mes el projecte de 
modificació  del  Pla  General  mitjançant  inserció  d’anuncis  en  el  Butlletí  
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Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de  
Catalunya, en el Diari El Punt i al Taulell d’anuncis de l’ajuntament i a la  
pàgina web www.laroca.cat

TERCER.- De  conformitat  amb  allò  establert  a  l’article  83.5  del  Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  
d’urbanisme,  donar  trasllat  del  present  acord  als  següents  organismes 
oficials, per tal que emetin el corresponen informe:

• Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
• Departament de Medi Ambient i Habitatge
• Agència Catalana de l’Aigua
• Ministeri de Foment

QUART.- Simultàniament, al tràmit d’informació pública concedir audiència 
als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el del municipi i 
que són els següents:

 Ajuntament de Granollers
 Ajuntament de les Franqueses del Vallès
 Ajuntament de Cardedeu
 Ajuntament Llinars del Vallès
 Ajuntament de Vilanova del Vallès
 Ajuntament d’Òrrius
 Ajuntament d’Argentona

CINQUÈ.- Notificar el present acord de tràmit al Sr. Salvador Pérez Rubio, en 
nom i representació de FINQUES LAYETANA, SL.

SISÈ.- Suspendre l’atorgament de llicències a que es refereix l’article 71 del  
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, en els àmbits identificats en els 
annexos  1  a  7  de  l’expedient,  sempre  i  quan  les  noves  determinacions 
comportin una modificació del règim urbanístic aplicable.”

Vull  fer també un aclariment i és agrair el vot favorable del PSC que ha 
permès que un document  tan important  pel  municipi  s’hagi  aprovat  per 
unanimitat i això entenc que és un sentit pragmàtic d’entendre les coses i 
de compartir un procés que ha d’ésser comú pel municipi. Gràcies.

B.3   Ratificació  de  la  sol·licitud  a  la  Gerència  de  Serveis 
d’Infraestructures Viàries i  Mobilitat  de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme  i  Habitatge  de  la  Diputació  de  Barcelona,  l’inici  dels 
tràmits  necessaris  per  tal  que  pugui  fer-se  efectiva,  a  favor  de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, la cessió del tram de la BV-5105 
al seu pas per l’Avinguda Gaudí del nucli urbà de Santa Agnès de 
Malanyanes, entre els punts quilomètrics 0,730  i 1,700.

Sr-  Alcalde.-  Passem al  tercer  punt  de l’ordre  del  dia  que tracta  de la 
Ratificació de la sol·licitud a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i  Mobilitat  de  l’Àrea  d’Infraestructures,  Urbanisme  i  Habitatge  de  la 
Diputació de Barcelona, l’inici dels tràmits necessaris per tal que pugui fer-
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se efectiva, a favor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, la cessió del tram 
de la BV-5105 al seu pas per l’Avinguda Gaudí del nucli urbà de Santa Agnès 
de Malanyanes, entre els punts quilomètrics 0,730  i 1,700.

Bé,  en el  procés  de les  obres  d’urbanització  de  la  Unitat  d’actuació  14, 
Santa Agnès de Malanyanes, urbanització que està duent a terme l’Incasòl 
com a administració actuant per ser propietari majoritari i per tant, no és 
l’Ajuntament qui organitza  aquest sector  s’ha produït la circumstància que 
la via urbana BV-5105a segueix sota la titularitat de Barcelona, quan es va 
fer la variant anomenada BV-5105 que és titularitat  de la Generalitat  de 
Catalunya.  Aquesta  via  que  era  una  antiga  travessera  urbana,  avinguda 
Gaudí en el nucli urbà de Santa Agnès resta, com he dit abans en propietat 
de la Diputació, en manteniment de la Diputació, en el moment de redactar 
el projecte d’urbanització el Incasòl fa aprovació i l’Ajuntament fa aprovació, 
es demanen informes i tot i que, inicialment, no es lliura el de la Diputació 
finalment  sembla que arriba  tot  i  que no l’hem trobat,  però que aprova 
favorablement al desenvolupament d’aquesta urbanització,  en el moment 
en què s’inicien les obres d’aquesta urbanització a principis de l’any 2007, 
abans de les eleccions municipals, aquesta urbanització s’ha plantejat amb 
uns criteris que podríem dir anacrònics o obsolets amb carrers amb culs de 
sac, carrers sense sortida i sense plantejar alternatives de trànsit a Santa 
Agnès,  sense  plantejar  precisament  els  eixos  cívics  de  convivència 
ciutadana  que  volem  tenir  en  un  municipi  com  el  nostre,  aleshores 
plantegem a  Incasòl  la  necessitat  de  variar  aquest  projecte  fent-lo  més 
permeable amb criteris de mobilitat sostenible, amb criteris de pacificació 
de trànsit, amb criteris d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda i amb 
criteris de paisatge urbà que permetin fer més amables els teixits urbans. 
Incasòl ho entén, li costa, a tothom li costa modificar un projecte que ha 
costat  molts  anys  pair-lo,  tenir-lo  aprovat  i  que,  a  més  a  més,  té  un 
contractista amb una licitació, però finalment Incasòl entén que no pot estar 
desenvolupant  un  projecte  d’aquesta  naturalesa  en  el  segle  XXI,  entre 
d’altres barbaritats es posava un xarxa unitària de clavegueram, quan la 
normativa d’edificació actual  obliga als edificis a desaiguar per 2 xarxes, 
una  de  pluvials  i  una  d’aigües  brutes,  és  a  dir,  els  serveis  urbans  que 
estaven  construint  no  donaven  servei  al  que  marquen  les  normatives 
habituals.  Incasòl  entén  això  redissenya  el  projecte  d’urbanització  i  en 
dibuixa un de nou, adaptant-lo a aquests criteris que he explicat abans i 
aquest projecte Incasòl encara no l’ha aprovat i encara no ens l’ha lliurat 
per la seva aprovació. Què està fent Incasòl? Seguir les parts de projecte 
invariables, és a dir, el contractista només pot executar aquelles parts del 
projecte que coincideixen amb la versió anterior i amb la versió actual i això 
entra amb conflicte amb la Diputació perquè en un moment donat quan 
col·loquen  el  segon  tub,  el  de  pluvials,  tenen  que  envair  80  cms  de  la 
calçada de la Diputació sense haver-los presentat un projecte modificat i 
aquesta  situació  acaba  quan un  zelador  de  la  Diputació  fa   un  informe 
desfavorable a la ubicació d’aquest tub que ja s’havia col·locat i demana 
que es retiri. Llavors, vista aquesta situació, que es produeix a l’octubre de 
2008, l’Ajuntament intervenim i tal com havíem pactat amb la diputada de 
política  territorial  de  la  Diputació,  la  Sra.  Anna  Hernández,  la  carretera 
passaria a titularitat municipal un cop completessin aquestes obres sense 
que la Diputació fes cap esforç econòmic perquè ja teníem els mecanismes 
de gestió urbanística que permetien urbanitzar aquest sector, cosa que, en 
canvi, en altres travesseres urbanes amb la pròpia Diputació s’havia pactat 
altres  formes  de  finançament  com  en  el  carrer  Catalunya,  en  què  el 
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programa xarxa Barcelona i la pròpia Diputació dibuixen el nou projecte de 
pacificació  de  trànsit  i  de  l’eliminació  de  la  carretera,  allà  on  tenien 
mecanismes de gestió deixàvem a la Diputació sense càrrega econòmica i 
allà on no els teníem, hem procurat que la Diputació assumís el compromís 
de resoldre les travesseres urbanes quan ha estat tants anys utilitzant-les. 
Aleshores, sense aquest projecte la Diputació tenia raó quan deia que aquell 
tub no podia estar sobre la calçada i vam remetre una carta de sol·licitud de 
sessió anticipada d’aquesta via. Aquesta carta ha entrat amb conflicte amb 
un criteri tècnic que demanava que es fes una aprovació per Ple que segons 
el criteri jurídic de  l’Ajuntament  no era necessària i que era suficient amb 
la sol·licitud que s’havia fet i una altra posterior que es va repetir perquè 
quedés  ben  clar  que  s’estava  demanant  això.  El  procés  era  correcte  i 
finalment parlant amb els serveis jurídics de la Diputació  han entès que 
procés era aquest del serveis jurídics i no el que ens demanaven els criteris 
tècnics.  Tot i  així,  per evitar conflictes per aplanar  el  màxim el  camí de 
resoldre aquest problema i que l’obra pugui agafar el ritme que és necessari 
perquè avanci i pugui acabar-se al més aviat possible, hem cregut oportú 
que la resolució d’alcaldia darrera en el que vaig fer l’aprovació de demanar 
la  sol·licitud  de  cessió  d’aquesta  via  perquè  desencallessin  el  tema,  no 
quedi cap mena de dubte, Incasòl tingui la tranquil·litat que treballa amb 
totes les garanties i Diputació iniciï el procés de cessió d’aquesta via com 
una via més urbana, de tal manera que no hi hagi cap entrebanc  i puguem 
desenvolupar els treballs amb la velocitat  i  l’organització d’obra que són 
lògics  i  necessaris  quan  es  fa  una  urbanització  d’aquest  tipus.  Algun 
comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Estapé?

Sr. Estapé.- El Sr. Jordi Font.

Sr. Font.- Després de la detallada explicació que ens ha fet Sr. Ros, la qual 
li agraeixo i, home, jo li demanaria, tal com li vaig demanar fa un any i mig, 
que  tots  aquest  temes  s’expliquessin,  es  podrien  fer  presentacions 
públiques amb els veïns, amb els propietaris, als quals no se’ls ha informat, 
perquè és molt trist que aquest tema s’hagi allargat tot el que s’ha allargat i 
el temps que s’ha allargat, Sr. Ros. Jo entenc, que amb el tema de l’eix cívic 
que  comentava  abans  s’hagi  de  reformar  coses,  però,  home,  un  cop 
comences  una  obra  tingues-ho  tot  apunt,  en  aquest  cas,  sí  que 
l’administració actuant, com deia vostè és  l’Incasòl , sí que es van fer uns 
canvis de projecte a instàncies de l’Ajuntament, però bé aquests canvis, a 
veure,  s’havia  d’informar  al  propietari  de  la  via  i  no se’l  va  informar,  a 
veure, havia de ser Incasòl, d’acord, però jo crec que aquestes coses s’han 
de tenir  en compte i més, tenint en compte el prejudici que pots provocar a 
altre gent, tant als propietaris com a la gent que està vivint allà, que has de 
passar cada dia per allà, que som molts els que cada dia hi passem i apart, 
aquest tema durant aquest temps està causant, a veure...de moment no hi 
ha problemes greus, però és que la calçada és molt estreta.  Jo m’he trobat 
i suposo que el Sr. Fortí també perquè hi passa cada dia, però si et trobes 
un vehicle una mica gran i t’has d’arrambar perquè no hi hagi cap accident 
perquè poden haver-hi ensurts com ja he dit alguna vegada i cap dels que 
estem aquí els volem m’imagino, no?. Crec que aquestes coses s’han de fer 
amb més cura perquè no és només que un decideixi una cosa o que en 
decideixi una altra que el projecte que vostè està comentant, que pot ser 
una bona solució per Santa Agnès, hi havia molts culs de sac. A veure jo no 
sé  què entén vostè amb culs de sac, jo entenc carrers sense sortida, de 
carrers d’aquests n’hi havia un, si no m’equivoco, els altres eren en U oi?, 
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doncs, bé diguem les coses com són, carrer amb cul de sac n’hi havia un, 
els altres no ho eren. Només volia comentar aquest tema i dir que nosaltres 
votarem a favor perquè aquest tema es comenci a desencallar com deia 
vostè abans i perquè es tingui cura amb el tema de seguretat que pel que 
hem vist diversos tècnics han dit que s’ha d’anar amb molta cura amb això 
perquè  el  projecte  que  s’havia  aprovat  primer,  perquè  és  clar  era  un 
projecte en el qual s’havia fet més estreta la via pel tema de velocitat, però 
clar es comptava amb un vial que hi hagués doble sentit de circulació amb 
què  vostès  en  el  plànol  que  van  posar  en  l’informatiu  número  43  de 
l’Ajuntament, sinó m’equivoco un carrer era d’una direcció i l’altre és d’una 
altra direcció. Doncs, a veure, el tema és aquest no?. Quan es comencen 
unes obres jo crec que s’hauria d’estar segur que es pot començar, obrir i 
tancar, el tema vull que quedi clar això no? I el prejudici que es pugui haver 
donat tant  a veïns com a  comerços. Moltes gràcies.

Sr.  Alcalde.- Gràcies,  Sr.  Jordi  Font.  Celebro  que  votin  a  favor  perquè 
realment, el que ens interessa a tots és desencallar aquesta situació. Els 
recordo  que  aquestes  obres  no  les  vam  començar  nosaltres,  no  som 
administració actuant i no es van començar ni per part de l’administració 
actuant  ni  per  part  del  contractista  estant  nosaltres  al  govern,  l’inici  és 
anterior.  Agafar   una  obra  iniciada  i  canviar-la  amb  un  contractista 
adjudicatari no és fàcil, el contractista no vol marxar de l’obra, si marxa vol 
indemnitzacions  i,  per  tant,  s’ha  d’arribar  a  uns acords,  els  acords  amb 
Incasòl van ser relativament fàcils, es van pactar zones que continuaven i 
zones  que  s’havien  de  modificar  substancialment  i  això  va  permetre  2 
velocitats,  però  després  Incasòl  ha  estat  una  mica  lent  en  algunes 
resolucions  i  en  alguns  aspectes.  Respecte  al  projecte  original,  en  una 
primera versió  tenia 2 culs de sal i una U i en el projecte finalment aprovat 
tenia 2 U i un cul de sac. Aquesta és la versió, en la qual jo crec que estem 
totalment d’acord, ens ha quedat en aquest moment una calçada de 5,20, 
és  estreta  perquè  es  creuin  2  vehicles,  hi  ha  la  senyalització  adequada 
explicant que és estreta, que hem de vigilar, que hi ha poc trànsit, però la 
recomanació, però en aquest moment ser de 2 sentits sense tenir un vial 
alternatiu de trànsit era difícil. Ara hi ha obres que estem executant des de 
l’Ajuntament, que com veurà, la velocitat és una altra, l’organització és una 
altra,  per  exemple  el  carrer  Nogueres  en  menys  d’un  mes  i  mig  està 
pràcticament acabat  i  aquest carrer  que tenia mitja calçada executada i 
l’altre mitja en terra pot ser una alternativa de pas, podem plantejar-nos 
deixar un sol sentit; l’avinguda Gaudí sentit sud i tenir el carrer Nogueres 
sentit nord, ara és una opció, fins ara no la teníem aquesta opció. També 
veurà que el  camí  de circumval·lació de l’església és una obra que s’ha 
començat fa 15 dies, queden 10 dies per acabar-la, és una altra velocitat. 
Aquí  nosaltres  controlem  l’obra,  som  administració  actuant,  tenim  la 
direcció, anomenem els directors d’obra i tenim els tècnics supervisors que 
estem a sobre i podem fixar els terminis, els contractistes són contractats 
nostres. En el cas de la UA-14, els contractistes no són contractats nostres i 
l’administració actuant no som nosaltres, és l’Incasòl, és un diàleg més lent, 
és un diàleg que té més burocràcia per dir-ho d’alguna manera i si a sobre 
hi  ha  alguna  altra  administració  implicada  poden passar  ...són  aquestes 
coses que alenteixen i dificulten l’obra i  que hem de procurar aplanar el 
camí i eliminar i llimar aquestes dificultats. Algun comentari més? 

Sr.  Font.- Bé,  jo  la  única  cosa  que  li  dic  és  que  espero  que  això  es 
desencalli  de  pressa.  Ara  amb  el  tema  que  m’està  dient  del  camí  de 
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l’església, d’acord el ritme és un altre, però és que, Sr. Ros, allà voreres no 
n’hi van, serveis no n’hi van tampoc, eh, en teoria allà l’únic que han de fer 
si no m’equivoco, sinó em corregirà és anivellar-lo, posar-hi terres i posar-hi 
capa asfàltica, però celebro que em digui que s’anirà més de pressa. Ara, jo 
li vull fer una petita reflexió, el carrer  que està projectat per fer l’altre sentit 
de  circulació  aniria  per  darrera  de  Can  Sisó,  sinó  m’equivoco,  no  Jordi? 
Diguéssim on hi ha al pas que va cap al riu Mogent, correcte? On hi ha el 
famós  cul  de  sac,  Sr.  Ros?  ...hi  havia,  hi  havia  fins  que  no  es  faci  la 
modificació per Ple, sinó m’equivoco perquè això s’ha de fer i també s’haurà 
de  fer  una  presentació  als  propietaris  d’aquest  sector  m’imagino,  que 
encara no s’ha fet...d’acord. Jo l’únic que faig és una petita reflexió Sr. Ros: 
vostè diu que d’allà en avall seguirà estreta igual en el tros que sigui doble 
sentit de circulació? Perquè en aquest moments, sinó m’equivoco ho és. És 
a dir, hi haurà 2 petits trams allà que la calçada hi haurà doble circulació, 
sinó m’equivoco...correcte i de Can Sabrià fins a Can Sisó. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde.- Veig que s’ha anat aclarint vostè mateix, però en tot cas de 
cara  al  públic  ho  aclareixo  jo  també.  A  veure,  l’avantatge   respecte  als 
propietaris i això ho vam tenir molt clar Incasòl i nosaltres és que no s’altera 
ni els seus drets ni els seus deures. És a dir, la modificació del projecte 
d’urbanització no repercuteix en res econòmicament en els propietaris. Els 
propietaris tenen exactament les mateixes quotes urbanístiques, per tant 
els propietaris, que no són Incasòl, queden fora de les repercussions que 
pugui significar aquesta modificació que està tota pactada exclusivament 
amb  Incasòl.  Tampoc  s’alteren  els  seus  drets  urbanístics  per  tant,  els 
propietaris particulars tenen els drets urbanístics que se’ls va assignar en el 
seu dia al desenvolupar la unitat d’actuació, per tant, els propietaris  tenen 
la tranquil·litat absoluta que estan en la situació que ja coneixien tècnica i 
jurídicament. A partir d’aquí el que hem comentat és que el tram sud de 
l’avinguda Gaudí serà de doble sentit fins a Cal Carter, com diu el Jordi, al 
camí  que  s’incorpora  al  riu  Mogent.  Allà  es  col·locarà  una  rotonda  que 
permetrà ajuntar els 2 sentits  de circulació,  el  que serà sentit  nord,  per 
l’avinguda Gaudí i el que serà sentit sud per sota Can Sisó, el que ve per ...

Sr.    ???     : A la banda de dalt no hi ha rotonda 

Sr. Alcalde.- No, a la banda de dalt no hi ha rotonda. A la banda de dalt la 
incorporació és en T des de l’avinguda Gaudí. Allà no s’altera el projecte per 
res que és el que està executat, allà hi ha els bordons posats i la feina està 
molt més avançada. A la part sud, on la calçada serà ample per doble sentit 
estem  demanat  precisament  que  agilitzin  la  col·locació  del  bordó  i 
completar,  si  més  no,  la  capa  base d’asfalt  sense  posar  capa  rodadora, 
precisament per augmentar la seguretat del trànsit perquè és on sempre es 
creuaran 2 vehicles, allà no tenim alternatives. Sí que a partir del carrer Pau 
Casals podem començar a tenir alternatives provisionals, durant les obres, 
de  tenir  un  vial  pel  carrer  Nogueres  de  retorn,  si  fos  absolutament 
necessari,  en  aquest  moment,  evidentment  hi  ha  una  dificultat  de 
convivència amb les obres, però no està donant excessius problemes. Jo 
crec que aquesta és la situació, em sembla que queda prou clara. 

Passem a votació?
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Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta 
aprovat per unanimitat, quin text, literalment, diu:

“Vist que en data 11 de maig de 2009 es va emetre Resolució d’Alcaldia per 
la qual es va resoldre sol·licitar a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la 
Diputació de Barcelona, l’inici dels tràmits necessaris per tal que pugui fer-
se efectiva, a favor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, la cessió del tram 
de la BV-5105a al seu pas per l’Avinguda Gaudí del nucli  urbà de Santa 
Agnès de Malanyanes, entre els punts quilomètrics 0,730 i 1,700, amb el 
contingut següent:

“Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant escrit registrat de 
sortida amb número 5461 de data 5 de desembre de 2008, sol·licità a la  
Diputació de Barcelona la cessió o traspàs de la titularitat del tram de la BV-
5105a que transcorre per  l’Avinguda Gaudí d’aquest terme municipal, així  
com el procediment a realitzar per la seva materialització. 

Atès que, en data de 3 d’abril de 2009 amb número de registre d’entrada 
2761, la Diputació de Barcelona informa que per iniciar el procediment de 
traspàs d’aquesta via a l’Ajuntament de la Roca del  Vallès,  es requereix  
acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament referent a la petició del traspàs. Així  
mateix  aquest  acord  es  farà  arribar  a  la  Gerència  de  Serveis  
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme 
i Habitatge de la Diputació de Barcelona. 

Vist  que  l’article  36  de  la  Llei  7/93,  de  30  de  setembre,  de  carreteres,  
estableix  que  els  trams  urbans  i  les  travesseres  es  regeixen  per  les  
disposicions d’aquest capítol i, en allò que els sigui aplicable, per la resta de 
disposicions d’aquesta Llei. Es considera tram urbà la part de carretera que  
transcorre pel sòl classificat com a urbà pel planejament urbanístic. 

Atès que l’article  38 de la Llei  7/93,  de 30 de setembre,  de carreteres,  
disposa que les carreteres de la Generalitat o els trams concrets que passin  
a  integrar-se  en  la  xarxa  viària  municipal,  es  poden  traspassar  als 
ajuntaments  respectius,  a  proposta  d’aquests  o  per  iniciativa  de 
l’Administració de la Generalitat,  si  hi  ha acord entre les administracions  
cedent i cessionària. No obstant el que disposa l’apartat 1, l’Administració  
de  la  Generalitat  i  els  ajuntaments  poden  subscriure  convenis  per  a  
l’explotació de les vies, en la forma i els termes establerts per la normativa 
vigent. 

Vist  el  que  estableix  l’article  173  del  Reglament  General  de  Carreteres 
(Decret 293/2003 de 18 de novembre),  sobre el  procediment de traspàs 
de vies urbanes. 

D’acord amb tot el que s’ha exposat,

DISPOSO:

PRIMER.- SOL·LICITAR a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació 
de Barcelona, l’inici dels tràmits necessaris per tal que pugui fer-se efectiva, 
a favor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, la cessió del tram de la BV-
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5105a al seu pas per l’Avinguda Gaudí del nucli urbà de Santa Agnès de 
Malanyanes, entre els punts quilomètrics  0,730 i 1,700.

SEGON.- SOTMETRE  aquesta resolució a la ratificació en la primera sessió 
plenària que es realitzi.”

Vist  l’informe  favorable  de  la  Comissió  Informativa,  es  proposa  al  Ple 
l’adopció del següent ACORD:

PRIMER: RATIFICAR la Resolució d’Alcaldia de data 11 de maig de 2009 per 
la que es va resoldre sol·licitar a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la 
Diputació de Barcelona, l’inici dels tràmits necessaris per tal que pugui fer-
se efectiva, a favor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, la cessió del tram 
de la BV-5105a al seu pas per l’Avinguda Gaudí del nucli  urbà de Santa 
Agnès de Malanyanes, entre els punts quilomètrics 0,730 i 1,700.

SEGON: NOTIFICAR   aquest  acord  a  la  Gerència  de  Serveis 
d’Infraestructures  Viàries  i  Mobilitat  de  l’Àrea  d’Infraestructures,  
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona”

B.4 Moció de suport a la iniciativa de recuperació de l’itinerari del 
meridià verd.

Sr. Alcalde.- Passem al quart punt de l’ordre del dia tracta de la moció de 
suport a la iniciativa de recuperació de l’itinerari del meridià verd, té la 
paraula la Regidora de Medi Ambient la Sra Montserrat Ametller.

Sra.  Ametller.-  Hola,   bé  aquest  itinerari,  aquest  meridià  verd  és  una 
iniciativa del Parlament Europeu amb motiu de commemorar el dos-cents 
anys de  l’obtenció del sistema mètric decimal que va anidar aquest meridià 
Dunkerque, París, Barcelona. Té la virtut, en el cas de les terres catalanes, 
que uneix el Pirineus amb Barcelona per una via verda, entra a nivell del 
Vallespir, Pirineus Costa Bona, baixa pel Ripollès i a nivell  de les nostres 
comarques,  és  a  dir  de  la  Roca  en  aquest  cas,  entraria  a  nivell  de  les 
Franqueses,  pel  polígon de Can Jorn,  la  Serra  de Bell-lloch,  la bassa del 
ànecs,  el camí de la brolla, aquí a la Roca és dels pocs llocs a on trepitjaria 
asfalt, entra pel Carrer de l’Església baixaria fins l’Ajuntament, passaria per 
aquesta plaça, després aniria cap a Rocatomba, Can Planas, després Sant 
Bartomeu, Òrrius, Vilassar i cap el Masnou que seria el final d’etapa, la Roca 
està prevista en aquest itinerari que sigui final i principi d’etapa, per tant, 
això  comportaria  que  els  visitants  haguessin  de  fer  estada  al  municipi, 
l’etapa seria  Cànoves –  la  Roca,  final  d’etapa,  i  la  següent  la  Roca  –  el 
Masnou,  està  previst,  segons els  càlculs  que han fet  els  promotors,  uns 
30.000 visitants l’any, aquest tipus de visitant preveuen que és un visitant 
amb una  mitjana  d’edat  de  quaranta  a  cinquanta  anys  i  amb un  poder 
adquisitiu  bo,  per  tant,  com  a  producte  turístic  pot  ser  interessant  pel 
municipi.  La iniciativa l’ha dut a terme la Generalitat  junt amb el  Centre 
Excursionista de Catalunya i la Fundació “La Caixa”, són els que ho volen 
tirar  endavant,  en  un  principi  serà  una  ruta  a  peu  o  en  bicicleta  i 
posteriorment es preveu adaptar-la per fer-la en cavall i quatre per quatre, 
com a producte turístic té l’atractiu principal, a part d’unir els Pirineus amb 
Barcelona  que  no ho  està  fins  ara,  és  que  passa  per  uns  indrets  d’una 
qualitat paisatgística excepcional amb patrimoni cultural, natural i  divers, 
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per tant, té un atractiu que val la pena que ens apuntem. En conseqüència, 
apuntem en el  punt que atenent els beneficis  que aquesta iniciativa pot 
reportar  al  territori,  l’Ajuntament  de  la  Roca  del  Vallès  demana  que  es 
recuperi  l’itinerari  per  terres  catalanes  de  la  ruta  Meridià  Verd  amb  la 
finalitat  de potenciar  el  coneixement  del  patrimoni  natural  i  cultural  del 
nostre  país,  es  proposa  doncs  al  Ple  l’adopció  del  següent  acord:  donar 
suport  a  la  iniciativa  de  recuperació  de  l’itinerari  del  Meridià  Verd; 
manifestar  l’interès  de  continuar  essent  informat  sobre  els  extrems  del 
projecte que afectin l’àmbit de la seva actuació; manifestar la disposició a 
atendre les consultes tècniques relatives a la seva actuació que es puguin 
produir  durant  el  procés  de  definició  del  projecte; donar  la  conformitat, 
prèvia informació detallada i documentada, a la col·locació de marques, pals 
i banderoles de senyalització en l’àmbit territorial de la nostra competència 
d’acord  amb  el  llibre  d’estil  propi  del  projecte,  del  qual  haurem  estat 
degudament  informats  i  trametre  aquest  acord  a  la  societat  Activitats 
Natura, SL i al Consorci del Parc Serralada Litoral. Això és el que portem a la 
seva consideració.

Sr.  Alcalde.-  Moltes  gràcies,  algun  comentari  Sr.  Albert  Gil?  Sr.  Carles 
Fernández?

Sr. Carles Fernández.- Sí, faré alguns comentaris, ple suport a aquesta 
proposta i atès que en la meva feina professional ja he estat en contacte 
amb l’empresa  AGNA que  és  l’empresa que  impulsa  i  que  fa  les  feines 
tècniques, per tant, crec que estan fent una feina interessant però l’únic és 
que per experiència amb un altra producte que estem desenvolupant a la 
comarca similar  a aquest,  arribar  a aquests  30.000 visitants  l’any no és 
senzill, jo vaig estar, justament dimarts, a Madrid fent la presentació d’un 
producte, que ja tenim senyalitzat, que uneix el Montseny amb Montserrat i 
és molt complicat, tant de bo... té valors i virtuts perquè això pugui ser però 
és una feina molt de dia a dia, conec a aquesta gent i sé que l’estan fent bé 
i tant de bo que s’arribi a aquest objectiu, però això també pot precipitar el 
fet que es desenvolupi al nostre municipi que té valors ambientals i turístics 
importants però d’allotjaments estem mancats,  a banda del projecte que 
s’està  tirant  endavant  al  Molí,  estem mancats  d’allotjaments  de  turisme 
rural, el fet de ser inici i final d’etapa pot facilitar aquestes coses i per tant 
ple suport. Jo l’únic que diria, ja no en referència a la proposta en concret, 
sinó a que fa unes setmanes es va produir una activitat lligada al meridià 
verd i sinó recordo malament qui impulsava això eren els propis promotors 
d’aquesta  activitat,  home,  jo  crec  tant  com es van  omplir  els  fanals  de 
senyals  grogues,  malgrat  que  després  s’han  tret,  jo  crec  que  no  és  la 
manera, crec que cal recordar-los, malgrat aprovar aquest acord, recordar-
los que quan facin activitats hi hagin sistemes menys impactants i menys 
agressius  i que el tema del paisatge i l’estètica són importants, jo vaig estar 
passejant el dia abans que es fes i vaig estar veient que els senyals grocs 
llampants  no  són  el  més  estètic,  potser  cal  recordar-los  que  gent  com 
aquesta que estima el territori recordar-los que no facin aquestes  badades. 

Sr. Alcalde.- gràcies, Sr. Carles Fernández, algun comentari?

Sra. Ametller.- Sí, no hem fet cap queixa és perquè hem considerat que no 
era  el  moment  oportú,  però  té  raó,  han  fet  una  prova  d’itinerari  i  van 
incorporar uns adhesius que es van retirar i no han quedat ben retirats com 
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s’hauria d’esperar. En el seu moment, farem el que correspongui i el que sí 
els demanarem és que facin la senyalització adequada, que de fet ja en el 
futllet que ens indiquen i en el seu dossier ja els plafons són molt correctes, 
però aquesta senyalització és provisional però que ha deixat un petit rastre 
que haurem de mirar de resoldre.

Sr. Alcalde.- algun comentari més? Jo sí que volia fer el comentari que un 
projecte d’aquest tipus és molt interessant pel nostre municipi per diversos 
factors, el primer d’ells és el fet de ser principi i final d’etapa en la ubicació 
del nostre municipi vol dir ser la porta, porta a un públic turístic que ve 
d’Europa que té coneixement d’aquest tipus d’itinerari, que està acostumat 
a  utilitzar-los  en  països  com  França,  Alemanya  o  Itàlia,  i  que  pot  tenir 
l’atractiu de venir cap al nostre clima i que pot utilitzar-lo durant tot l’any. 
Un  exemple  que  tenim  a  l’estat  espanyol  és  el  Camino  de  Santiago, 
evidentment,   salvant  les  diferències  del  que  pugui  ser  això,  però  que 
tinguem  la  sort  que  el  Meridià  Verd  passi  pel  nostre  municipi  vol  dir 
dinamització de la gastroenologia, és a dir que al nostre municipi es puguin 
instal·lar establiments hotelers, restaurants, tota mena de serveis vinculats 
a donar suport a les persones que a peu, en bicicleta, a cavall o en quatre 
per  quatre  passin  per  aquest  itinerari,  però  també genera un entorn  de 
protecció  al  voltant  d’aquest  itinerari,  l’altra  avantatge  és  que  en  els 
municipis no ens costa diners, està totalment finançat per l’obra social de la 
Caixa  i,  per  tant,  significa  que  l’Ajuntament  no  ha  de  fer  cap  despesa 
econòmica, simplement donar-li l’impuls, donar-li el suport i afegir-nos a tot 
l’atractiu  i  tota  la  dinamització  que  aquest  projecte  ens  pugui  portar,  i 
aquest projecte s’ha començat a implantar al municipi probablement un any 
i mig abans que es posi en marxa, no es posa encara en marxa encara, tot i 
que  està molt ben definit i  compta amb el suport de més del 50% dels 
ajuntaments  per  on  passa  però  falta  una  qüestió  molt  important,  falta 
l’amidament exhaustiu dels itineraris, el públic que utilitzi aquest itinerari ha 
de saber molt bé els temps d’arribada, els temps de sortida en funció del 
mitjà que fa servir, si va a peu, en bicicleta, a cavall o en quatre per quatre, 
ha de conèixer molt bé els temps per fer les etapes,  i això no està encara 
del  tot  polit  i  pot  trigar  un  any  o  un  any  i  mig,  però  hem fet  un  pas 
endavant, hem fet un pas amb el Consorci del Parc Serralada. No sé si algú 
de vosaltres ho ha vist, s’ha senyalitzat tot el que seria la Ruta Prehistòrica i 
aprofitant  aquesta  nova  senyalètica,  que  vàrem  definir  amb  el  Parc 
Serralada, vàrem definir també el Meridià Verd. Si sortiu al bosc veureu que 
els antics senyals han desaparegut i ara n’hi ha de noves, conforme al llibre 
d’estil de la Diputació i conforme al llibre d’estil del Parc Serralada. Aquests 
senyals potser fa 15 dies o 3 setmanes que s’han posat els darrers en zona 
forestal, vam fer un canvi respecte a la proposta que ens havia fet en el 
consorci  del  Parc  perquè  pretenien  senyalitzar  la  ruta  tal  i  com  estava 
marcat als PR  partint des de la porxada de Granollers i els vam fer entendre 
que aquest era un recorregut de 6 hores de duració,  que era molt difícil 
d’extrapolar a tots el públics. Aleshores es va partir en 2, el que diríem la 
ruta prehistòrica nord que l’hem anomenada ruta prehistòrica 2 i  la ruta 
prehistòrica sud que l’hem anomenada número 1per la importància perquè 
és la que té més megàlits.  Els itineraris parteixen de la plaça del nostre 
Ajuntament, no parteixen de la porxada i són itineraris que es poden fer en 
1 hora i mitja i que si els ajuntem tots 2 es poden fer en 3 hores, tenen un 
by-pass  comunicant.  Aleshores  es  va  implantar  la  senyalètica,  ha costat 
més temps  implantar-la, però entenem que és un projecte més vinculat al 
municipi,  més  localista,  més  lògic,  més  utilitzable  i  en  el  qual  ja  ve 
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incorporat al meridià verd. Si veiem els pals indicadors que són de baixa 
alçada, tenen un suport de fusta, tenen el color verd del Parc i veureu que hi 
ha un quadre de fons groc  i  una sageta  verda,  aquest  és  el  senyal  del 
meridià verd, la resta de senyalització és del Parc. Llavors, trobareu molts 
punts,  molts  més dels  que hi  havia abans  perquè s’ha marcat  totes  les 
inflexions  de  camins  i  tots  els  punts  d’atenció  com  puguin  ser  els 
monuments megalítics o canvis de direcció i manca ubicar la senyalització 
urbana.  La  senyalització  urbana  ens  l’han  de  facilitar  a  nosaltres,  la 
col·locarem nosaltres perquè som els que coneixem els serveis urbans i, per 
tant, hem d’anar en compte allà on la puguem clavar. Aquesta senyalització 
precisament  incorporarà  aquest  tram que  ara  hem hagut  de  posar  amb 
aquests adhesius tan desafortunats. Això, entenem que l’any que ve...el que 
van veure vostès va ser la sisena edició del meridià verd... fa 6 temporades, 
6 anys que s’està duent a terme  i l’any que ve tindrem una part d’aquest 
recorregut transformat com és el carrer Major i la Rambla, el meridià verd 
entra  pel  riu,  entra  pel  carrer  de  l’Església,  passa  pel  carrer  Major  que 
convertirem en zona de vianants, en plataforma única,  passa per la Rambla 
que tenim en obres i pel carrer lateral del carrer Montseny s’enfila cap a 
Rocatomba,  tot  aquest  sector  el  tindrem ja senyalitzat  aprofitant  aquest 
projecte del Parc Serralada i aprofitant les obres que portem a terme en el 
centre de la Roca, de tal manera que confiem que l’any que ve no hi hagi 
aquesta dificultat dels adhesius.

Passem a votació

Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta 
aprovat per unanimitat, quin text, literalment, diu:

“La Generalitat de Catalunya junt amb el Centre Excursionista de Catalunya 
i la Fundació “la Caixa”, promou recuperar la iniciativa europea de l’itinerari  
“EL MERIDIÀ VERD” amb el  següent manifest:

L’itinerari “EL MERIDIÀ VERD” respon a una iniciativa europea amb motiu  
del  200 aniversari  de l’obtenció el  sistema mètric decimal.  El  recorregut  
uneix Dukerque, París i Barcelona travessant el Pirineu. La part catalana va 
ser senyalitzada i publicada el 2003 per la Generalitat de Catalunya.

Una  actuació  conjunta  de  la  Generalitat,  del  Centre  Excursionista  de 
Catalunya i de la Fundació “la Caixa” vol recuperar l’itinerari per convertir-lo 
en un referent de les grans rutes de turisme a peu, en bicicleta, en  tot 
terreny i a cavall.

El producte turístic bastit sobre aquesta infraestructura permetrà recórrer  
l’itinerari en una setmana, amb una estada final a Barcelona d’entre un i  
dos  dies.  El  principal  atractiu  del  recorregut  rau  en  el  fet  que  uneix  el 
Pirineu amb Barcelona per un corredor verd únic, ben dotat de serveis, on  
abunden els  elements  patrimonials,  naturals  i  culturals,  alguns  d’ells  de 
primer ordre. Cap altre recorregut existent i pensable que inclogui la capital  
catalana  ofereix  la  garantia  de  qualitat  paisatgística,  fàcil  comunicació  i  
dotació de serveis que posseeix el Meridià Verd.

En conseqüència,  i  atenent als beneficis  que una iniciativa com aquesta  
reportarà al territori, l’Ajuntament de la Roca del Vallès demana:
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Que es recuperi l’itinerari per terres catalanes de la ruta del Meridià Verd, 
amb la finalitat de potenciar el coneixement del patrimoni natural i cultural  
del nostre país. 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa

Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:

ACORDS

1  Donar  suport  a  la  iniciativa  de  recuperació  de  l’itinerari  “EL  MERIDIÀ 
VERD”

2  Manifestar  l’interès  de  continuar  sent  informat  sobre  els  extrems  del  
projecte que afectin l’àmbit de la seva actuació

3  Manifestar  la  disposició  a  atendre  les  consultes  tècniques  relatives  a  
l’àmbit  de  la  seva  actuació  que  es  puguin  produir  durant  el  procés  de 
definició del projecte

4. Donar la conformitat,  prèvia informació detallada i  documentada,  a la  
col·locació  de  marques,  pals  i  banderoles  de  senyalització  en  l’àmbit  
territorial  de la nostra competència d’acord amb el llibre d’estil  propi del 
projecte, del qual haurem estat degudament informats. 

5. Trametre aquest acord a la societat Activitats Natura, SL i al Consorci del  
Parc Serralada Litoral.”

MOCIONS D’URGÈNCIA

Sr. Alcalde.- Hi ha una moció d’urgència que, en principi s’hauria de votar 
primer  la  urgència  de  la  moció  i  després  s’hauria  de  votar  la  moció  si 
entenem que pertoca la urgència.

Sr. Estapé.- També tenim diverses mocions per urgència.  Aleshores, en 
l’ordre  que  consideri  convenient  anem votant  la  urgència  de  cadascuna 
d’elles.

Sr.  Alcalde.- Doncs,  ens  les  hauria  de  facilitar  perquè  en  tinguem 
coneixement perquè és la primera notícia.

Sr. Estapé.- Molt bé, doncs ara els hi facilito.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Bé continuant amb l’ordre del dia del Ple, té la 
paraula el regidor de cultura que ens explicarà el contingut de la primera 
moció d’urgència i el motiu de la urgència.

Sr. Gil.- Bé, és una moció que en principi la presentem l’Equip de Govern si 
vostès creuen oportú de donar suport a la presentació. És una petició que 
ens fa arribar la colla de diables de la Roca del Vallès. Un dels motius pels 
quals té la urgència és perquè estem treballant  amb les diferents entitats 
del poble, però en principi a través de la colla de diables per fer una festa el 
dia de Sant Joan. La intenció de la colla es fer arribar el foc del Canigó. 
D’aquí  la  necessitat  de  passar-ho  per  urgència,  ja  que  una  dels  punts 

26



d’’aquesta moció és aquest fet. Passo a llegir-vos els antecedents i després 
comentem si creuen el sentit de la moció:

“Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels 
territoris de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País  
Valencià, passant per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.

Atès que les Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 
1966 ençà, han contribuït com a altra festa a conservar i transmetre les 
tradicions pròpies de la nostra nació.

Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter  
social, col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels  
segles i la seva vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les 
diverses  situacions  polítiques  i  socials  i  superar  períodes  històrics  molt 
difícils al llarg del temps.

Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels  
territoris que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el  
sentit de nació d’una comunitat històrica com a símbol d’esperança.

Per tot això que hem exposat, EL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT APROVA:

Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de 
Sant Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans.

Segon. D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla 
catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de 
Sant Joan la Festa Nacional  dels Països  Catalans,  ja que és una tradició  
popular arrelada en una de les tradicions més antigues d’aquests territoris. I  
de l’altra, demanar-los que emprenguin les accions necessàries per fer-la 
efectiva.

Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del  
Canigó a la nostra localitat.

Quart.  Fer  arribar  aquest  acord  a  Òmnium  Cultural,  a 
flamacanigo@omnium.cat
o al carrer Diputació, 276, pral., 08009 de Barcelona.”

Gràcies

Sr.  Alcalde.- Gràcies  Sr.  Albert  Gil.  Algun comentari  Sr.  Manel  Álvarez? 
Algun comentari Sr. Miquel Estapé? Sr. Carles Fernández? 

Sr. Fernández.- Aquí hi ha dues coses. Intentaré ser molt ràpid i molt breu. 
Per una banda hi ha el suport a tota la celebració del foc de Sant Joan i de 
l’encesa  de  la  flama del  Canigó  i  la  distribució  per  la  gent  que  celebra 
aquesta festivitat i és una activitat en la qual alguns de nosaltres ens sentim 
molt lligats perquè des de fa molts anys hi hem participat, abans de viure 
aquí a la Roca jo mateix en aquesta festivitat i una altra cosa és que això 
esdevingui festa nacional dels països catalans i aquí entrem en un concepte 
de països catalans on possiblement hi ha diferents visions i home, jo crec 
que hagués estat bé poder comentar abans aquesta situació, quan es vol 
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instaurar  una festa és de vegades perquè ha passat  un fet  determinat i 
d’altres perquè hi ha una tradició i una demanda popular. Pel que fa a la 
celebració de Sant Joan sí que és una celebració que està molt estesa en 
aquest àmbit, que alguns defineixen com a països catalans en una vessant 
exclusivament cultural que d’altres voldrien que fos també en una vessant 
política. Jo, si ens quedem en la vessant cultural hi puc estar d’acord, si ens 
quedem en la vessant política i és el que no sé i quan ha sortit aquesta 
expressió hi ha diferents voluntats, a mi se’m fa més difícil donar suport a 
aquesta moció, és a dir, no en votarem en contra perquè no n’estem en 
contra de què aquesta festa es pugui potenciar i el que comentava vostè 
abans, que en el municipi de la Roca es pugui celebrar Sant Joan i tot el 
tema de la flama del Canigó ens sembla molt bé i molt positiu, però quan 
entrem ja en aquest altre concepte no sé què pensen com a països catalans 
com  a  concepte  polític  a  la  Franja  de  Ponent  o  a  la  major  part  de  la 
Catalunya sud o a la major part de l’Alguer i per tant, se’m fa difícil poder 
desenvolupar això. Jo crec que prou feina tenim per construir un país que és 
Catalunya com per embolicar-nos en qüestions d’aquest tipus. Sincerament, 
aquest concepte,. de països catalans ens fa que siguem una mica i tal com 
està  redactada  en  algun  dels  seus  elements  que  nosaltres  en  aquest 
moment  ens  plantegem  una  abstenció,  donant  suport  a  les  activitats  i 
alguns de nosaltres perquè també formem part de la part infantil de colla de 
diables  participant  a  les  activitats  que  s’hi  desenvolupin,  però  traient-li 
aquesta vessant política que té aquesta moció que, sincerament jo crec que 
n’hauríem de parlar una mica més. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández . Algun comentari Sr. Albert Gil? 

Sr. Fernández.- Perdó, en tot cas, sí que votarem que sí a la urgència. No 
tenim cap problema en la urgència.

Sr.  Gil.- Gràcies.  En  principi  li  he  de  dir  que  no  em  sorprèn  el  seu 
raonament. De fet,  ja era un plantejament que em podia esperar, més que 
res per diferents sensibilitats o diferents .... 

Sr. Fernández.- Per coherència pròpia.

Sr.  Gil.- D’acord,  d’acord.  Doncs,  vostè  entendrà  perfectament  que  la 
pròpia coherència nostra és la que ens impulsa a una petició  on tots  el 
punts a nosaltres, en el nostre cas ens sembla pertinents, entenem també el 
que  vostè  ha  anomenat  de  diferents  posicionaments  en  el  diferents 
territoris, entenem doncs la petició des d’aquest Ajuntament traslladar-ho a 
l’entitat corresponent i, evidentment, sempre hi haurà partits que governin 
diferents  territoris  que  tindran  una  sensibilitat  o  una  altra.  Nosaltres 
evidentment  treballarem per  intentar  construir  que  la  majoria  d’aquests 
territoris  puguin  tenir  aquest  sentiment  i  aquesta  manera  d’entendre 
aquesta  zona.  Pel  que  vostè  ens ha comentat  de  més,  doncs  totalment 
d’acord, la festa en principi, la intenció de rebre la flama i de diversos actes, 
en  principi  ho  estem  treballant  i  ho  tiraríem  endavant  igualment  i  jo 
demanaria que es votés tal i com s’ha redactat, d’aquí el fet de posar el 
Consistori  o l’Equip de Govern,  aquest punt de dalt  era precisament per 
això,  per si  vostès coherentment, això no ho nego, optaven per aquesta 
opció. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies,  Sr.  Albert  Gil.  Algun comentari  Sr.  Manel Álvarez? 
Algun comentari Sr. Carles Fernández? 

Sr. Fernández.- Bé, tal com he dit, nosaltres votarem que sí a la urgència, 
ens abstindrem pel que fa al contingut de la moció perquè hi ha aspectes de 
la part  explicativa,  en les quals hi  estem d’acord,  però amb alguns dels 
temes dels  acords  doncs,  bé potser  hauríem pogut  parlar,  si  haguéssim 
tingut més temps hauríem pogut arribar a una situació de consens, però 
independentment  d’aquesta  abstenció,  ple  suport  a  la  celebració  de 
l’arribada de la flama del Canigó a la revetlla de Sant Joan, per suposat. 
Gràcies.

Sr.  Alcalde.- Gràcies,  Sr.  Carles  Fernández,  jo  sí  que  voldria  fer  algun 
comentari: la festa de Sant Joan és una de les festes entranyables del nostre 
país i  és una festa que val la pena potenciar.  En el nostre municipi s’ha 
celebrat poc des del vessant públic i molt des de la revetlla privada, aquest 
any fem un esforç perquè això canviï  i comenci a haver-hi la possibilitat de 
portar la revetlla al carrer. Respecte alguna cosa que ha dit el Sr. Fernández 
, jo crec que està molt clar, no hi ha cap voluntat d’ocupació de cap altre 
país que  no sigui el nostre, però sí que hi ha una realitat molt clara que és 
la unitat de la llengua. La unitat de la llengua existeix, té diferents variables 
en funció de si estem parlant d’un català oriental, d’un català occidental i 
això té una arrel històrica clara que prové de repoblacions en determinats 
moments i de quin tipus de persones s’havien desplaçat d’uns territoris a 
uns altres. Això ha donat un espai de convivència, un espai de cultura, un 
espai de coneixença. No hi ha res més, no cal buscar històries estranyes, 
simplement, hi ha aquesta unitat de la llengua, no?, que a l’Alguer et puguis 
trobar en territori italià parlant català, doncs mira, pot ser interessant, però 
no vol dir res més, no hem de buscar cap història que no estigui dins de la 
cultura.

Sr. Fernández.- Li proposo que modifiquem països catalans per terres de 
parla catalana

Sr. Gil.- en fem un altre que posi terres de parla catalana i jo també votaré 
afirmativament.

Sr. Alcalde.- Podem reflexionar sobre aquesta proposta. 

Sr. Estapé.- posem una esmena a aquesta moció . Davant de les seves 
paraules que m’han semblat molt encertades 

Sr. Gil.- jo en tot  cas,  en una altra ocasió sí  que podem posar a l’hora 
d’entendre terres de parla catalana o el tema de la moció que parla dels 
països catalans, jo en aquest cas no ho modificaria.

Sr. Estapé.- Doncs es voten les dues mocions, bé primer l’esmena no?

Sr. Alcalde.- Bé, primer haurem de votar la urgència, després hauríem de 
votar  l’esmena  i  després  la  moció  definitiva.  Crec  que  seria  aquest  el 
procés,  no?  Primer  la  urgència,  després  l’esmena  i  després  la  moció 
definitiva. Jo em sembla, a més a més,  si estem al cas de la moció és una 
moció que també proposa omniumcultural, és a dir, és una moció que està 
dintre d’un tarannà i d’una forma d’entendre les coses i jo entenc que, tal 
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com explicava,  el  que  dóna valor  als  països  catalans  és  la  unitat  de  la 
llengua, no vol dir que els territoris que tinguin unitat de llengua hagin de 
ser els països catalans, sinó que realment hi ha un concepte que és prou 
conegut i que no imposa res a ningú.

Fem-ho per ordre. Passem a votar la urgència de la moció.

Sí, aprovada per unanimitat la urgència de la moció 

Passem a votar l’esmena que proposa el PSC.

Desestimada  per  7  vots  negatius,  manifestats  pels  regidors  dels  grups 
municipals de CIU i ERC i 6 favorables, manifestats pels regidors del grup 
municipal del PSC. 

Passem a votar la moció en el seu redactat entenen que és una moció que 
presenta l’equip de govern, no el Consistori, eh, queda clar.

Conclòs el  debat per l’alcaldia,  se sotmet el  dictamen a votació,  restant 
aprovat per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal 
de CiU i el regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades 
pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM.

Sr. Alcalde.- Passem a tractar la urgència i en tot cas el contingut de la 
primera de les mocions que entenc que és el catàleg. De totes maneres, si 
em permet un moment abans que les debatem, jo he donat un cop d’ull 
ràpid a les mocions i m’agradaria dir-li una cosa prèvia i és que jo entenc la 
política com una cosa seriosa i llavors, hi ha coses que no es poden portar a 
un Ple com és proposar l’aprovació d’un catàleg que té un procés o com és 
parlar de respecte institucional quan és una cosa que la tenim tots clara o 
com és abocar unes xifres del pressupost municipals que evidentment té un 
procés  d’aplicació.  Ho  dic  perquè  al  més  probable  és  que  tot  això  que 
evidentment no és urgent, no hi ha la urgència justificada per enlloc tot i 
que m’imagino que vostè  ens ho  intentarà  explicar,  però  jo  entenc que 
perquè  aquestes  mocions  acabin  no  debatent-se  perquè  no  entenem la 
urgència, una opció que tenen vostès es presentar-les, amb temps i forma, 
al proper Ple i li proposo retirar-les i deixar-les sobre la taula. 

Sr. Estapé.- Gràcies, en tot cas aquests són 3 temes que plantegem i que 
afecten directament al  municipi  i  que,  al  nostre entendre,  són molt més 
urgents que la que acabem d’aprovar ara fa un moment respecte al tema de 
la festa de Sant Joan, però en tot cas totes tenen la seva justificació i si no 
s’aprova avui la urgència que reconeixem que hauríem de fer un esforç per 
presentar-les  abans  perquè  vostès  tinguin  més  temps  per  estudiar-les, 
reconeixem diguéssim que hem de fer un esforç en aquesta línia, tot i això 
totes tenen la seva motivació per la qual creiem que s’ha de, com a mínim, 
avaluar  la  seva  urgència  avui.  Si  no  s’aprova  la  urgència  avui,  ho 
plantejarem en propers plens. 

La primera moció que proposem fa referència a l’aprovació d’un catàleg del 
patrimoni cultural i arquitectònic del municipi és una moció molt curta, en la 
qual  fem  referència  a  què  el  9  de  maig  de  2007  es  va  aprovar  
provisionalment  el  Pla  Especial  del  catàleg  del  patrimoni  arquitectònic  i  
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arqueològic,  que  durant  el  2007  es  van  rebre  diversos  informes 
d’organismes  supramunicipals, alguns  favorables   que  si  no  recordo 
malament  la  Direcció  General  de  Patrimoni  cultural  i  alguns  altres  amb 
diverses esmenes, algunes més de forma i algunes de més importància. En 
tot cas, ha passat 2 anys des de l’aprovació provisional d’aquest catàleg, 
hem revisat l’expedient i hem vist que no hi ha cap nou tràmit per aquest 
catàleg,  entenem  que  aquesta  és  una  eina  fonamental  per  protegir  el 
patrimoni  del  municipi  ,  entenem  que  aquesta  eina  ha  de  servir  per 
potenciar  altres  actuacions  que  està  potenciant  l’Equip  de  Govern, 
concretament  la  protecció  i  recuperació  de la  ruta  prehistòrica  que s’ha 
anunciat avui en premsa i entenem que per tal de promoure adequadament 
la  recuperació  de  la  ruta  prehistòrica  ha  d’haver-hi  un  catàleg  aprovat 
perquè tots aquests elements de la ruta prehistòrica estiguin ben definits i 
ben protegits. Per tant, és una actuació que va perfectament en línia amb 
les actuacions  que està portant  l’Equip de Govern i  que a nosaltres ens 
satisfà  que  s’hagi  pres  la  recuperació  de  la  ruta  prehistòrica  com  una 
realitat,  però  també  entenem que  si  no  s’aprova  el  catàleg,  aquest  Pla 
Director  de recuperació de la ruta prehistòrica estarà coix i no tindrà èxit i 
ja tenim experiència en altres plans directors que s’han intentat impulsar 
des d’aquest municipi que no han estat regits, no per la manca de catàleg 
en  aquell moment, sinó per la manca d’acord amb els propietaris on estan 
ubicades  aquestes  restes  prehistòriques.  En  tot  cas,  el  que  nosaltres 
demanem és una cosa molt senzilla, portem gairebé 2 anys de govern i el 
que demanem és que aquest Consistori es comprometi a promoure, en un 
termini  màxim  de  4  mesos,  que  entenem  que  és  un  termini  correcte, 
l’aprovació  provisional  del  Pla  Especial  del  catàleg  del  patrimoni 
arquitectònic  i  arqueològic  amb  les  correccions  proposades  per  les 
correccions  proposades  per  les  administracions  supramunicipals 
competents, 4 mesos quan ja estem a meitat de mandat em sembla que 
també podríem parlar eh?, si són 4 o són 5, el que sí que és cert és que si es 
vol recuperar, realment, la ruta prehistòrica s’ha d’aprovar el catàleg i s’ha 
d’aprovar amb una certa urgència. Algun comentari Sr. Albert Gil? 

Sr. Gil.- Sí, el primer, evidentment podem estar d’acord amb això que ens 
proposen, no amb aquests terminis després de trobar moltes mancances en 
el catàleg com li hem parlat en alguna ocasió, probablement això és una 
cosa  de  la  qual  podem  parlar  entre  els  diferents  partits  per  veure  les 
inclusions  i,  sobretot,  l’ampliació  de  diferents  patrimonis  cultural  i 
arquitectònic  que  creiem que  hauria  d’haver  quedat,  inclòs  evidentment 
quan es va treballar sobre el tema de la protecció, nosaltres ja vam parlar 
de protegir  altres edificis que al final, no es van incloure en aquest catàleg i 
creiem que aquesta vegada no es pot tornar a fer el mateix. D’acord amb 
l’esperit treballem, però no crec que això, i menys ara venint vacances, que 
haguem  de  posar  aquests  terminis  de  4  mesos  parlem-ne  i  si  podem 
treballar les coses, doncs, veure com ho podem ampliar entre els 3 partits i 
no ho sé podríem convocar una reunió per parlar d’aquest tema, comencem 
a parlar-ne i veiem quins terminis i sobretot suposo que també haurem de 
parlar amb els tècnics i  fer l’estudi real de com està el catàleg actual. En el 
seu dia ja vam parlar que probablement hi haurà coses a afegir-hi i haurem 
de  veure  a  què  estem  disposats  uns  i  altres  per  arribar  a  un  acord 
d’ampliació d’aquest catàleg. Jo proposaria en uns terminis no gaire gran fer 
la  primera  reunió  i  començar  a  veure  quina  cadència  de  treball  tenim. 
Gràcies.
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Sr. Alcalde.- A veure, queda clar que no té urgència aquest tipus de moció, 
però sí  que és cert  que si  alguna cosa consideràvem necessària  des de 
l’Equip  de  Govern  i  els  cossos  municipals  que  el  composen  és  que  era 
imprescindible i  és imprescindible que el  municipi  disposi  d’un patrimoni 
cultural i arquitectònic. La dificultat és que aquest catàleg estava redactat 
amb uns criteris anacrònics, d’aquells que es feien als anys 80 de protecció 
passiva.  Protecció  passiva  vol  dir:  aquest  edifici  m’agrada,  vull  que  es 
conservi. Defineix una fitxa, però no diu com, quan, on, no defineix mitjans 
econòmics  i  aquests  catàlegs  molts  acaben generant  l’efecte  contrari  el 
desinterès sobre l’element a protegir i sobretot el rebuig del propietari que 
veu un greuge  en el seu patrimoni al haver-li  catalogat.  Tot i  així,  vam 
arribar a la conclusió des de l’equip de govern que era més pràctic acabar 
aquest  catàleg,  aprovar-lo,  que  com  a  mínim  tinguéssim  una  eina  de 
protecció, i a partir d’aquí ja faríem altres accions per poder donar impuls al 
patrimoni arquitectònic, la dificultat ve de què la resposta de la Generalitat 
perquè, com vostès saben, una aprovació provisional fa que el document 
passi directament a la comissió d’urbanisme, la comissió d’urbanisme no el 
va  aprovar,  el  va  suspendre  d’aprovació  amb  unes  deficiències  que  ha 
calgut esmenar. El tècnic redactor va mostrar una col·laboració molt difícil, 
una manca de  compromís absoluta i ,a més a més, exigint nous honoraris 
quan els errors eren seus. Finalment, vam aconseguir  que esmenés el que 
era la seva obligació  d’haver encertat  a la primera i  ens va remetre un 
document que va arribar aquí ja fa un cert temps, però que la càrrega de 
treball  que té  la  casa  no  ens  ha permès encara  fer  els  informes per  si 
s’escau  tornar-lo  a  aprovar  provisionalment  per  enviar-lo  de  nou  a  la 
Comissió d’Urbanisme, evidentment,  hem de garantir  que aquest catàleg 
rebi  l’aprovació  definitiva  de  la  comissió  d’organisme.  Quins  terminis 
comporta això? En aquest moment no ho sé, hauria de buscar el document i 
veure  en  quina  situació  es  troba  i  que  tècnicament  em diguin  en  quin 
termini, pot ser que sigui molt ràpid i que en el proper ple poguéssim portar 
aquest document i ja dic que és un document que a l’equip de govern no 
ens  convens  gens,  però  tot  i  així  faríem  l’esforç  de  portar-lo,  és  un 
document que van iniciar vostès, que van redactar vostès i que, per tant, 
nosaltres farem l’esforç de portar-lo  a aprovació i en tot cas, jo sí que em 
puc comprometre a portar-lo en el mínim de temps, que evidentment ja sé 
que em dirà que no li fixo data, però és que jo ara no li puc fixar, pot ser que 
sigui  en  el  ple  de  juliol  o  pot  ser  que  sigui  en  el  ple  de  setembre. 
Evidentment, farem un esforç per recuperar el document i veure si està en 
condicions de ser aprovat , però d’aquí a aprovar una moció d’aquest tipus 
on, fins i tot això que em diu el regidor de cultura podríem tractar un tema 
tan important com aquest i veure en quina situació està i si realment és el 
document més adequat  pel  municipi,  però en tot  cas segur que és més 
pràctic aprovar-lo de nou perquè la Generalitat faci l’aprovació definitiva i 
entri  en vigor que, com a mínim, donarà una protecció necessària sobre 
alguns elements que poden estar en risc, no és que n’hi hagi gaires, però hi 
ha alguns elements que poden estar en risc,  val la pena que el catàleg els 
reculli,  però  el  fet  de  tenir  el  catàleg  no  protegeix  res,  simplement  els 
enumera, és una mena d’inventari, una mena de llistat. Vull dir que d’aquí a 
tenir-los protegits hi ha una distància important. Algun comentari més? 

Sr. Estapé.- Sí, diversos comentaris respecte al que ha comentat. Primer al 
Sr. Gil, el document té mancances és cert o almenys així ho reflecteixen 
alguns  informes  de  la  Generalitat,  alguns  són  favorables  i  d’altres  fan 
esmenes. Bé, la qüestió és que aquestes esmenes és corregeixin, a més  a 
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més, durant aquest període han canviat algunes lleis, com per exemple la 
llei del paisatge i són restriccions noves, però independentment de si s’ha 
de fer moltes o poques esmenes la qüestió és que aquí es treballi i nosaltres 
la nostra preocupació és que darrerament hem vingut a veure l’expedient i 
no hi ha cap document des del  9 de maig de 2007, la única cosa que s’ha 
fet  és  rebre  els  informes  d’altres  administracions.  Si  es  vol  impulsar 
realment la recuperació de la ruta prehistòrica, considerem que aquesta és 
una  eina  imprescindible  que  ha  d’acompanyar  aquest  pla  director  que 
esperem que es presenti aviat en el ple. Si es vol ampliar tampoc no tenim 
cap mena d’inconvenient, l’únic és que per ampliar i ficar nous elements en 
el catàleg, només necessitem un parell de coses:

-Un informe del tècnic redactor, justificant perquè s’inclou en el catàleg.

-Un informe dels tècnics municipals dient que veuen convenient que també 
s’afegeixi al catàleg. 

Ho  dic  perquè  els  elements  que  hi  ha  en  el  catàleg  no  els  vam  triar 
políticament els regidors dient aquest m’agrada aquest no m’agrada, es va 
fer  un  treball  tècnic  extern  d’una  persona  que  ha  treballat  en  altres 
municipis i té experiència i després els tècnics interns de l’Ajuntament van 
fer els seus informes corresponents i en aquells moments  tenien el vistiplau 
favorable de tots plegats, ni més ni menys. Nosaltres el que li demanem és 
que  treballi  per  corregir  aquestes  esmenes.  Entenem  que  sí  que  és 
important que això tiri endavant. Si ens diu que  no pot concretar dades, 
però si que ens diu que en el mínim possible es podrà presentar en el ple, 
doncs  nosaltres  no  estaríem  del  tot  satisfets,  però  estaríem  satisfets 
suficientment per fer aquesta correcció en la moció on diria promoure en el 
menor temps possible, l’aprovació provisional d’aquest pla especial. Aquest 
pla especial sí que realment protegeix i no està fet amb criteris anacrònics, 
està  fet,  li  recordo  que  aquesta  persona  que  va  fer  el  catàleg  i  el  Pla 
Especial de Sant Menat i treballa per l’Ajuntament de Sabadell que són 2 
municipis  que es caracteritzen per  tenir  un patrimoni  cultural  important. 
Aquest senyor va fer aquest treball des de l’equip de govern, no vam ser 
pas  nosaltres  que  ho  vam  redactar,  ho  dic  perquè  ha  utilitzat  aquesta 
expressió i  amb els criteris  tècnics es va fer aquesta primera aprovació. 
Estem oberts a fer les reunions que calgui per concretar aquestes qüestions, 
de  fet  ja  fa  uns  mesos  que  en  l’àmbit  particular  ja  li  vaig  que  ens 
preocupava molt aquest tema de què no s’estava avançant en el catàleg de 
patrimoni ni en el catàleg de masies ni els corresponents plans especials i 
els corresponents plans especials. Li vaig dir això després d’una presentació 
d’aquestes de jornada de participació on vostè deia literalment que el que hi 
havia eren esborranys del Pla Especial de Masies i esborranys del catàleg 
del patrimoni. Bé aquests esborranys, un està aprovat inicialment per Ple i 
l’altre està aprovat provisionalment. No són tant esborranys.  Per tant,  la 
nostra proposta seria modificar aquest text i en lloc de concretar un període 
de quatre mesos parlar del menys temps possible per haver de tramitar-ho. 
Una última qüestió. Diu que el catàleg no especifica ni el com ni el quan per 
protegir, ni tampoc parla de qüestions econòmiques. El catàleg que hi ha 
sobre la taula avança el màxim que pot avançar el màxim dins de les seves 
possibilitats. Sí que és cert que perquè sigui realment efectiu sobretot  pel 
que fa a masies, de fet, nosaltres entenem que aquests 2 catàlegs i els seus 
corresponents plans especials s’haurien de tramitar en paral·lel i estàvem 
temptats de fer-ho en aquesta moció, però per no embolicar-ho em ficat 
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només la del patrimoni, però ens agradaria que hi hagués la voluntat de 
tramitar-los tot 2 conjuntament, sinó ens trobarem amb aquestes masies 
com ara Can Gol o fins i tot Can Planas que si no hi ha una flexibilització 
d’usos i una flexibilització dels criteris  d’edificabilitat, ningú s’atrevirà a fer 
la forta inversió que requereixen per recuperar-se. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari Sr. Albert Gil?  
Bé jo per acabar el debat d’aquesta moció voldria dir algunes coses: És cert 
que no el van redactar vostès, el van redactar el tècnic que van contractar 
vostès, però el tècnic probablement va imposar els seus criteris i a vostès 
els va faltar lideratge i manca de consignes i llavors passa el que passa que 
no havent-hi una direcció política adequada els catàlegs surten malament i 
aprovar un catàleg com aquest ja hem dit que hem arribat a la conclusió 
que seria el mal menor i que farem aquest esforç perquè preferim tenir els 
elements del patrimoni arquitectònic protegits encara que sigui  amb una 
protecció feble, passiva, i poc adequada. Els criteris d’inclusió i exclusió els 
fixa un catàleg, és una de les clàusules que conté un catàleg i això ho hem 
debatut amb l’Albert Gil, el regidor de cultura, com es fa per incloure noves 
fitxes que s’havia demanat des d’Esquerra republicana de Catalunya? com 
es fa per excloure, per tenir el control d’aquest catàleg? el catàleg ha de ser 
una eina viva, com tot el planejament i vostè ha dit una cosa molt perillosa, 
que   incloure  fa  falta  el  personalisme  de  l’  informe del  tècnic  redactor. 
Escolti  el que fa falta és una comissió de patrimoni. Una Comissió tècnic 
política,  on  els  grups  polítics  del  municipi  puguin  prendre  decisions 
importants sobre el patrimoni arquitectònic i no deixar-ho en mans d’una 
persona  aliena  al  municipi  i  que  probablement  quan  va  arribar  aquí  no 
coneixia ni el municipi. Això és molt perillós i això és una de les mancances 
d’aquest  catàleg,  una  de  moltes  altres.  Sí,  sí  perquè  ho  diu  la  llei  de 
patrimoni i perquè és imprescindible i important . Perquè la ruta prehistòrica 
es  pugui  presentar  no  cal  que  estigui  aprovat  aquest  catàleg,  els 
monuments megalítics estan allà, fa 6000 anys que hi són, no cal que vingui 
un senyor i ens digui on són i no cal que ens saltem altres lleis que també 
els protegeixen, tenim un patrimoni de la Humanitat, tenim patrimoni definit 
per la Unesco. Ha dit vostè i ho ha dit vostè, és collita pròpia, que jo vaig dir 
que aquests catàlegs eren esborranys i jo en aquest mateix Ple he explicat 
l’estat de situació d’aquest catàleg i ara explico la situació del de masies, 
sort que no ho han ajuntat perquè el de masies s’ha de començar de zero. 
El de masies és com si no tinguéssim res. El primer document que s’envia a 
paisatge el tomben, als 2 mesos, l’any 2006, és clar, analitzem les fitxes els 
usos per les masies...

Sr. Estapé.- Per què el tomben? 

Sr. Alcalde.- El tomben perquè fa falta uns criteris d’inclusió que.. 

Sr. Estapé.- ...la nova llei del paisatge

Sr. Alcalde.- el tomben en 3 mesos. Si aquesta llei estava en tràmit, les 
lleis no es posen en marxa l’endemà  

Sr. Estapé.- Les lleis s’aproven quan s’aproven.

Sr.  Alcalde.- S’aproven  i  tenen  un  temps  d’adaptació   i  un  temps 
d’aplicació. 
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Sr. Estapé.- A vegades va més ràpid i a vegades va més lent. Això no vol 
dir  que  tothom  para  de  treballar  per  esperar  a  veure  ...incloure  unes 
quantes fotos  de cada...

Sr.  Alcalde.- No,  Sr.  Estapé,  no  s’ha  d’incloure  fotos,  s’ha  d’incloure 
l’entorn de les masies i s’ha de definir la protecció paisatgística de l’entorn 
de les masies i després hi ha alguna cosa més greu, en la definició del usos 
de les masies hi ha unes restriccions importantíssimes tal com està redactat 
que impedeixen els usos que puguin donar viabilitat a determinades masies 
i el més curiós és quan analitzem que n’hi ha algunes que no tenen tantes 
restriccions,  és molt  curiós  i  és  molt  curiós  si  mirem la fitxa i  mirem la 
propietat ...si vol ho repassem junts, ho repassem junts un dia i veurà com li 
vaig donant el nom i l’afiliació dels propietaris, és molt interessant. 

Votarem ara la urgència. Passem a votació.

Conclòs  el  debat,  per  l’Alcaldia  es  fa  avinent  que  si  no  hi  ha  res  més, 
passem a votació  de la urgència de la moció presentada,  la qual  queda 
desestimada amb el resultat de set vots en contra manifestats pels regidors 
del  grup municipal  CIU  i  el  regidor  del  grup  d’ERC i  sis  vots  favorables 
manifestats pels regidors del Grup Municipal de PSC-PM.

Sr. Alcalde.- La següent moció entenc que és la del respecte institucional.

Sr. Estapé.-...la solidaritat?

Sr. Alcalde.- Prefereix la de la solidaritat? Fem la de la solidaritat, sí? Sr. 
Carles Fernández? 

Essent  les  21:54  hores  s’absenta  de  la  sessió  la  Sra.  Cati  Palma, 
reincorporant-se a les 21:59 hores.

Sr.  Fernández.- Preferim  la  solidaritat  dins  respecte,  però  en  tot  cas 
començarem per la solidaritat i després parlarem de la del respecte i així si 
la Sra. Marta Pujol ha de marxar com a mínim podrem...no, no, perfecte, 
perfecte. 

Bé, el que proposem és un acord al Ple de l’Ajuntament per la creació d’un 
Consell Municipal de solidaritat i destinar l’1 per cent de pressupost propi a 
projectes de cooperació amb el tercer món.  

En els antecedents comentem:

“Al 2003 l’Ajuntament va destinar per primera vegada 0,7% del pressupost 
propi  (segons la definició del  Fons Català de Cooperació)  a projectes de  
solidaritat i cooperació amb el 3er món.

Al 2006 l’Ajuntament va destinar l’1% del pressupost propi a projectes de 
solidaritat i cooperació amb el 3er món.

Al  2007  estava  pressupostat  l’1%  del  pressupost  propi  a  projectes  de 
solidaritat i cooperació amb el 3er món, però el nivell d’execució va ser del  
92%. És a dir, es destinar el 0,92%.” 
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Hi ha un desglossament pel que fa a activitats de sensibilització pel tercer 
món, en què hi havia pressupostat 5.467  € i es van gastar 4.922 amb un 
90%  i  projectes  de  solidaritat  amb  el  tercer  món,  en  què  hi  havia 
pressupostat 61.891€ i es van gastar 56.733 un 92%  i el nivell d’execució 
del 2008 ha estat d’un 70%. En activitats de sensibilització del tercer món 
de 6.195€ s’han gastat 3.338, un 54% i de projectes de solidaritat amb el 
tercer món que hi havia pressupostat 70.481 € s’han gastat 50.600€, és a 
dir  un  72%.  Això  amb  dades  que  encara  no  estan  tancades,  perquè 
possiblement m’ho dirà el  Sr.  Alcalde, del  2008, però que era un primer 
tancament provisional que se’ns va facilitar per la discussió del pressupost. 
El 2007 sí que entenem que està tancat, està aprovada la liquidació i, per 
tant,  són números de la liquidació ja aprovada, tot i que encara no hem 
pogut aprovar el compte General de 2007 i això és un altre tema. Doncs: 

“Atès  que  tots  els  grups  municipals  van  manifestar  el  seu  compromís  
electoral  al  2007 de continuar destinant l’1% del pressupost a solidaritat  
amb el 3er món però això no s’ha acomplert.

Proposta d’acord

Per  tot  els  fets  exposats  anteriorment  els  regidors  i  regidores  del  Grup 
Municipals  del  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya  proposen  al  Ple  de  
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

1. Crear un Consell Municipal de Solidaritat amb la participació de totes 
les entitats que participen en la setmana de la solidaritat i de tots els  
grups  polítics  del  municipi,  amb  l’objectiu  de  definir  propostes 
d’activitats  de  sensibilització,  agermanament  i  priorització  dels 
projectes de solidaritat a subvencionar. 

2. Assumir el compromís de destinar al 2009 de forma efectiva l’1% del  
pressupost propi (segons la definició del Fons Català de Cooperació) a 
projectes i activitats de sensibilització de solidaritat i cooperació amb 
el 3er món. “

Val a dir que nosaltres presentem aquesta moció a petició d’un Grup polític 
del  municipi  que  en  aquesta  legislatura  no  ha  obtingut  representació 
municipal  i  ens  ha  demanat  que  presentéssim  una  moció  sobre  aquest 
aspecte. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández . Algun comentari Sr. Albert Gil? 

Sr. Gil.- Sí, és un tema interessant i crec que l’hem de debatre, però ja els 
ho vaig comentar un dia que jo no puc prendre decisions en nom d’Esquerra 
Republicana com a persona única, jo vull debatre aquests temes i després 
també, bé, la veritat és que haurem de veure aquestes xifres perquè no les 
acabo de veure del tot clares. Bé, mirar-ho, parlem-ne i em sembla molt bé. 
El tema que s’hagi presentat aquesta moció amb urgència hi votarem que 
no perquè no es pot comentar amb la resta de companys, no ho puc parlar 
amb l’ assemblea i, per tant, no vull prendre aquesta decisió i, bé, agrair 
que ens portin al Ple una proposta d’Iniciativa i tornar a dir que algunes 
coses  d’aquestes  que podem debatre,  evidentment,  si  és  una reunió  de 
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tipus més informal crec que també podríem convidar a Iniciativa per parlar-
ne. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Manel Álvarez?

Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. No hem tingut temps d’estudiar aquestes 
mocions  i  això  no  deixa  de  ser  una  estratègia  política  tan  lloable  com 
qualsevol altre, però en principi, si no hem pogut estudiar les mocions i si 
quedem, li demanem així, que ho deixin sobre la taula per discutir-ho en el 
ple següent quan toqui. Nosaltres també votarem que no a la urgència  i ja 
ho discutirem en el proper ple i com a últim comentari curiós, jo crec que el 
Grup  d’Iniciativa  hauria  d‘estar  agraït  perquè  vostès  presenten  aquesta 
moció  en  el  seu  nom,  recordo  èpoques  passades  en  les  quals  vostès 
mateixos  s’havien  negat  a  què  aquest  mateix  grup  presentés  mocions 
d’aquest tipus, no fa tant temps d’això, és a dir que el canvi és positiu.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Sr. Carles Fernández?

Sr. Fernández.- Aquí no hi cap estratègia política més enllà que la mateixa 
que vostès han tingut per presentar una moció d’urgència, quan hem pogut 
l’hem presentat. Ja ho ha comentat el nostre cap del grup municipal que 
aquest cop les hem presentat tard, normalment les presentem en temps i 
forma, aquesta vegada les hem presentat tard i no és cap estratègia perquè 
em sembla que la tradició d’aquest 2 anys és presentar normalment les 
mocions dins de termini, per tant, aquesta vegada ha estat així, però aquí 
darrera no vagi més enllà del que hi ha. Això com a primera cosa. Escolti’m 
vostè va mirant enrere en coses que jo no sé ni de què està parlant, però bé 
en tot cas com sempre hem de mirar enrere per tirar pedres, doncs ja està 
bé.  Si  evidentment,  no  s’ha  de  poder  aprovar,  no  és  una  moció  que 
presentem  nosaltres  en  nom  d’Iniciativa  per  Catalunya,  si  em  permet 
m’agradaria  manar-li,  preguntar-li  si  li  sembla  que...demanar-li  l’opinió, 
malgrat que no sigui una cosa estèticament correcte, però jo sí que voldria 
saber  l’opinió  de  la  persona  que  ens  va  proposar  presentar  aquesta 
instància, jo ho llenço aquí...

Sr.  Alcalde.- Sr.  Carles  Fernández,  no  estem  en  el  torn  de  precs  i 
preguntes.

Sr. Fernández.- No, ja ho sé que no estem en el torn de precs i preguntes 
del públic, però ...

Sr. Alcalde.- Aquestes coses s’han de portar resoltes de casa.

Sr. Fernández.- Miri, Sr. Ros, després ja en parlarem. És que són aquests 
fets de vostè quan parlarem de la següent...jo crec que vostè s’ha retratat 
aquí, respecte a la següent moció. En tot cas, demanarem que es passi a 
votació. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández. Algun comentari Sr. Albert Gil?  Algun 
comentari Sr. Manel Álvarez? 

Jo sí que voldria fer algun comentari i és que a mi em preocupa que vostès 
presentin  una  moció  d’aquest  tipus,  en  què  es  fa  esmena  a  un  estat 
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d’execució  del  pressupost  sense  un  informe  d’intervenció  perquè  vostès 
després demanaran informes tècnics i jurídics per tot, per qualsevol cosa 
que se’ls  hi  acudeixi,  però en canvi  aquí  apareix  una xifra  que diu  que 
d’aquesta partida s’executa el 92%, bé i del pressupost sencer...

Sr. Fernández.- està aprovada la liquidació Sr. Ros, aprovada per vostè.

Sr. Alcalde.- I del pressupost sencer? que no ho diu perquè aquesta realitat 
fragmentària d’un pressupost que s’executa amb un 92%, la partida estaria 
al  100% .  Hi  ha una realitat  tangible que és la més clara i  és que s’ha 
aprovat un pressupost municipal per l’any 2009 i la partida de solidaritat és 
l’1  per  cent,  hi  ha un compromís  clar  d’aquest  Equip  de Govern,  estem 
aprovant tots els pressupostos destinant l’1 per cent d’ajuda al tercer món i 
estem intentant executar el pressupost al màxim possible, per tant, aquesta 
realitat és una realitat tangible que la poden constatar vostès clarament, no 
té cap sentit aquesta moció, cap ni un. 

Passem a votació la urgència.

Conclòs  el  debat,  per  l’Alcaldia  es  fa  avinent  que  si  no  hi  ha  res  més, 
passem a votació de la urgència de la  moció presentada, la qual queda 
desestimada amb el resultat de set vots en contra manifestats pels regidors 
del  grup municipal  CIU  i  el  regidor  del  grup  d’ERC i  sis  vots  favorables 
manifestats pels regidors del Grup Municipal de PSC-PM.

Sr.  Alcalde.- Passem a debatre  la urgència de la darrera  moció,  la  del 
respecte institucional. Té la paraula la Sra. Cati Palma.

Sra. Palma.- Jo voldria dir-los que m’agradaria trencar una mica la ratxa 
aquesta que portem de no aprovacions de les  urgències de les nostres 
mocions  i  agrairia  que,  en  aquest  cas,  votessin  que  sí  a  la  urgència 
d’aquesta moció. Ho agrairia bàsicament perquè el contingut de la moció 
que vostès han pogut llegir el que fem és intentar garantir els drets de les 
persones  i  els  càrrecs  que  estem  representant  aquí  els  interessos  del 
municipi i penso que és urgent perquè hem de vetllar per promoure aquest 
respecte institucional que tenim el compromís de respectar els regidors i els 
càrrecs  electes.  M’agradaria  comentar  que  durant  aquests  2  anys  de 
mandat de Convergència a l’Ajuntament s’estan produint una sèrie de fets 
que, a més a més, són reiterats i que no contribueixen en cap mesura a 
fomentar el respecte institucional que el municipi de la Roca es mereix. Els 
antecedents d’aquesta moció es basen en el marc legal vigent, segons el 
qual els ciutadans i els càrrecs electes municipals tenen els següents drets:

• “Segons la Constitució Espanyola

o Article 10.  Dret a la dignitat de la persona
o Article 18. Es garanteix el dret a l’honor
o Article 20. Es reconeixen i es protegeixen els drets a expressar  

i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions. 
Però aquestes llibertats tenen el límit en el respecte al dret a 
l’honor de les altres persones.”
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M’agradaria que m’escoltés Sr. Alcalde perquè això és important. No, li deia 
que  m’agradaria  que  m’escoltés  perquè  aquest  article  sobretot  és 
important. D’acord? Continuo:    

o “Article 23.1. Els ciutadans tenen el  dret a participar en els 
afers  públics,  directament  o  per  mitjà  de  representants 
lliurement  elegits  en  eleccions  periòdiques  per  sufragi 
universal.

• Segons altres lleis i sentències:

o “Tots els membres de la corporació  tenen dret a obtenir  de 
l’alcalde  o  alcaldessa,  tots  els  antecedents,  les  dades  o  les 
informacions que estan en poder dels serveis de la corporació i  
són  necessaris  pel  desenvolupament  de  la  seva  funció.  La  
sol·licitud s’ha d’efectuar per escrit i es considera atorgada si 
no hi ha cap acord denegatori en el termini de cinc dies. La 
denegació  de  l’accés  a  la  informació  s’ha  de  fer,  sempre, 
mitjançant acord o resolució motivada. 
Els membres de la corporació tenen dret a obtenir una còpia  
de  la  documentació  a  la  qual  tenen  accés  sent  aquesta  en 
format paper o en el suport  tècnic que permeti accedir a la 
informació requerida” (artículo 77 de la Llei de Bases de Règim 
Local  i article 14.1 del Real Decreto 2468/86 Reglamento de 
Organización  y  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, ROF).

o “En el caso de asuntos incluidos en el orden del día,  la Ley  
permite,  articula  y  regula  la  comunicación  directa  entre  el  
Concejal y los servicios administrativos y, por tanto cualquier  
interferencia o exigencia de autorización previa, está en contra  
de  lo  dispuesto  por  la  norma  y  vulnera  el  derecho  a  la 
informació  reconocido  a  favor  de  los  Concejales;  y  este 
derecho comprende el de obtener copias y fotocopias” (STS de 
27/12/94. Ar. 10459)

o “Las solicitudes que dirijan los vecinos a cualquier órgano del  
Ayuntamiento  en  petición  de  aclaraciones  o  actuaciones 
municipales, se cursaran necesariamente por escrito, y serán 
contestadas en los términos previstos en la legislación sobre 
procedimiento  administrativo”.  (Artículo  231  Reglamento  de 
organización,  funcionamiento,  y  régimen  jurídico  de  las 
Entidades locales).

o “Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el  
Alcalde o Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a  
tratar  no  permite  convocar  la  sesión  extraordinaria  con  la 
antelación mínima de dos hábiles exigida por la Ley 7/1985”.  
(Artículo 79 del ROF)”

Bé, han estat uns antecedents amplis, però crec que necessaris. Crec que 
és necessari  posar  sobre la  taula els  drets  i  deures que tenim tots.  Em 
sembla que en alguna ocasió no s’han tingut prou en compte i és aquest el 
sentit de la nostra moció. El que demanem en la proposta d’acord és que: 

39



“Per tots el motius exposats anteriorment els regidors i regidores  
del  Grup  Municipal  del  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya 
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

1. Impulsar  el  respecte  institucional  entre  tots  els  grups 
municipals  i  partits  polítics  del  municipi,  en  relació  a  la  
representativitat democràtica dels partits i càrrecs electes, les 
invitacions  als  actes  que  organitza  l’Ajuntament,  al  protocol  
dels actes, la presentació dels nous projectes, etc.

2. Assegurar el compliment del dret a la informació i participació  
dels grups municipals segons el marc legal vigent, en relació a  
respondre com a màxim en 5 dies les instàncies,  facilitar  la  
consulta  i/o  còpia  dels  documents  sol·licitats  que  siguin  
d’interès per a l’exercici dels càrrecs electes.

3. Assegurar  el  compliment  del  dret  a  la  informació  dels 
ciutadans, segons el marc legal vigent, en relació a respondre 
totes les instàncies i sol·licituds.

4. Limitar  al  convocatòria  de plens extraordinaris  amb caràcter 
d’urgència,  sols  quan  la  urgència  dels  temes  a  tractar 
impedeixi realment la convocatòria amb l’antelació dels 2 dies 
hàbils que marca la llei.

5. Circumscriure el debat polític dins del respecte a l’honestedat i  
l’honor  de  les  persones,  i  no  fer  acusacions  que  afecten  a 
l’honor  i  l’honestedat  de  les  persones,  sense  proves,  ni  
informes tècnics o jurídics municipals que ho avalin.

6. Promoure el respecte a la dignitat de les persones i a les idees  
de  tothom,  fomentant  el  diàleg,  el  debat  i  evitant  sempre 
l’insult i el menyspreu.”

Aquest és el text de la moció que presentem.

Sr. Alcalde.-  Algun comentari Sr. Albert Gil? 

Sr. Gil.- No, no el mateix que he exposat abans.

Sr. Alcalde.-  Algun comentari Sr. Manel Álvarez?

Sr. Álvarez.-Sí, no hem tingut temps d’estudiar la moció. Això respon a una 
estratègia política i jo crec i jo crec que, ja li he dit abans, la discutirem en el 
proper ple si  vostès volen. De totes maneres, com he fet abans, faré un 
comentari  sobre  la  proposta  d’acord:  el  punt  número  5  m’encanta,  se’l 
podrien posar com a tema de capçalera i abans d’anar a dormir  cada dia 
llegir-ho per fer el que haurien de fer, gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari  més, Sra. Cati 
Palma?
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Sra. Palma.- Sí,  gràcies. Bé, entenc que l’han pogut debatre, el  que no 
entenc  és  que  no  els  interessi  o  que  no  tinguin...és  que  no  trobaré  la 
paraula. El que no entenc és que no estiguin disposats a garantir aquests 
drets que crec que la Constitució i tot garanteixen. En fi, és la seva forma de 
fer política.  Sr.  Álvarez no respon al  que vostè comenta.  Aquesta moció, 
respon a un munt de documentació que tinc aquí i que crec que val la pena 
que la comentem. D’entrada entre els diferents fets que s’han produït, un 
dels  darrers  i  que crec que és molt  greu per  la  resposta  donada a  una 
persona  que  no  està  en  la  primera  línia  política  és  una  carta  resposta 
signada  per  un  regidor  d’aquest  Ajuntament  que  llegiré  textualment  el 
darrer paràgraf que cita: 

“Finalitzo  comentant  que  aviat  la  seva  empresa  podrà  participar  en  2 
licitacions d’obra pública en obert,  on podrà demostrar la seva capacitat  
empresarial, de resultar adjudicatària potser podria recuperar el qualificatiu 
dels darrers 12 anys, on alguns ciutadans anomenaven a la seva empresa “  
los  lampistas  del  Ayuntamiento”  ,  en  aquella  època  no  eren  això  
adjudicacions ha dit, Sra. Maltas? “

Això  ha  sortit  publicat  en  la  premsa  comarcal,  el  primer  dia  va  ser  el 
divendres  dia  8  de  maig.  Això  està  signat  per  un  regidor  d’aquest 
Ajuntament. El paràgraf que acabo de llegir conté greus acusacions a través 
de les quals no aporta vostè cap prova. El que no entenc és o el que crec 
que hauria d’haver fet vostè és tenir molt clar que això que està dient és 
cert i poder-ho demostrar  i ho ha de demostrar perquè és un càrrec electe i 
tots els polítics tenim la responsabilitat abans d’emetre opinions d’aquest 
tipus de tenir  la documentació que ho pugui demostrar. De totes maneres, 
fa una altra afirmació que també em resulta una mica estranya que és la 
que es desprèn a través del paràgraf i és que si aquesta empresa a la qual 
està vinculada aquesta persona es presentés al concurs d’aquestes dues 
licitacions que vostès fan pel sistema de concurs lliure i guanyessin, doncs 
de resultar  adjudicatària  potser podrien recuperar  el  qualificatiu de “ los 
lampistas del  Ayuntamiento”, és a dir,  entenc que segurament les altres 
vegades també ha estat així, si no, no té massa sentit. Aquest és un dels 
textos que han aparegut darrerament en la premsa comarcal, la difusió de 
la qual és a l’abast de tota la comarca i crec que qualsevol càrrec públic té 
l’obligació de saber què diu i tenir les proves que ho demostrin. Tot això ve 
d’una llarga història d’acusacions i d’insults als quals hem estat exposats en 
aquests darrers 2 anys que vam començar de forma greu el 20 del 6 del 
2008, quan l’Alcalde  va publicar un article d’opinió en el nou 9 en el qual 
explicava el resum del seu primer any de mandat, cosa que és molt lícita i 
està molt bé. En el text d’aquest article d’opinió que signava l’Alcalde Ros, 
que és l’alcalde de totes les persones que vivim en aquest municipi, per 
tant, també l’alcalde dels regidors socialistes, després de fer tota la seva 
exposició deia:

“  Tota  aquesta feina s’està fent malgrat els dubtes que intenta sembrar  
una oposició poc respectuosa, innoble i desubicada que mai no ha entès el  
sentit de les paraules tan clares com democràcia, participació, alternança, 
noves idees respecte als altres, etc. Amb absoluta deslleialtat institucional i  
manca d’ètica política, lluny de presentar un projecte alternatiu critiquen tot  
el que es fa i perquè es fa i el que no es fa perquè no, sense justificació i  
sense  dades  enganyen  als  seus  mateixos  militants  i  simpatitzants  tot 
aportant  xifres  inventades,  que  no  existeixen  en  cap  comptabilitat 
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municipal, també es detecta que no tenen un projecte alternatiu que no  
sigui afavorir interessos immobiliaris o familiars, però això ja ho sabíem “

Això,  Sr.  Alcalde,  ho  va  signar  vostè   i  jo  espero  que  tingui  proves  de 
cadascuna de les coses que ens diu, perquè és molt greu que l’alcalde d’un 
municipi tracti d’aquesta manera als membres de l’oposició i és molt greu 
que sembri dubtes, que sembri desconfiança i que això ho va publicar fa un 
any i fins ara no ha aportat cap prova que demostri res, per tant, crec que 
és absolutament justificada la urgència de la moció, tenint en compte que, 
contínuament,  en aquesta  sala  de plens i  en el  butlletí  municipal  estem 
sotmesos  a  rebre  continus  atacs.  Esquerra,  que  forma  part  del  Govern, 
parlava de construir en positiu un altre model del municipi i situava en un 
banda a Convergència i a Esquerra que deia que tenien l’obligació de crear 
espais  de  treball  efectius  on  es  poguessin  vehicular  el  debats 
adequadament i de l’altra banda situava al PSC i ens deia que havíem de fer 
un paper d’oposició que a la vegada ens exigia lleialtat institucional i que 
féssim un ús ponderat, mesurat i respectuós de la crítica al Govern.

Miri, Srs. d’Esquerra està molt bé, però no hi ha 3 bàndols i ha 2 bàndols, 
nosaltres des de l’oposició hem de fer la crítica quan creiem que l’hem de 
fer i sempre fem una crítica sobre la feina feta o sobre els projectes que hi 
ha  al  damunt  de  la  taula,  intentant  ser  respectuosos  i  quan  se’ns  perd 
aquest  respecte,  que  també  ens  mereixem,  evidentment  que  també 
contestem.  L’espai  de  debat  que  vostès  proposaven,  jo  crec  que  és 
obligació que l’Equip de Govern el creï, crec que és obligació de l’Equip de 
Govern trencar aquest clima de crispació que s’ha instal·lat el municipi i que 
no ajuda en res a evolucionar i a tirar cap endavant. 

Per  acabar...bé  no,  primer  vull  fer  un  altre  comentari  també,  al  darrer 
butlletí municipal una altra perla de Convergència que és l’altre partit polític 
que governa al nostre municipi , al paràgraf final ens deien: 

“ A l’hora de tornar a les urnes cal recordar qui treballa en positiu i no és el  
cas  del  PSC  que  ho  fa  en  negatiu  per  afany  de  poder  i  per  un  munt  
d’interessos inconfessables”

Doncs, els podem confessar tots, si vostès en saben alguns altres, si us plau 
posin quins interessos tenim. Bé, acabaré amb un fet singular, no sé com 
anomenar-lo. Fa uns dies vam rebre un correu electrònic, signat pel Sr. Rafa 
Barbero Pujadas que ens enviava al Partit Socialista de la Roca, a l’Alcalde 
d’aquest  municipi  i  al  regidor  d’Esquerra  Republicana.  Aquest  correu 
electrònic, com que anava adreçat a nosaltres i hi som part implicada, el 
podem fer  públic,  datat  del  dia  4  de maig de 2009 fa referència a  una 
persona que no estava avui a la sala perquè no vull que es pensi que està 
sense defensa, però que en qualsevol cas no és necessari, tenint en compte 
el contingut d’aquest correu. En aquest correu, el Sr. Rafa Barbero ens envia 
un  correu  que  havia  rebut  ell,  en  el  qual  hi  ha  uns  textos  que  llegiré 
textualment, el primer: 

“  Al Boadella, a tu i a tots els gossos fatigosos que són com vosaltres no  
mereixeu ni l’aire que respireu, sou uns grandíssims fills de la gran puta.  
Rata covard i nazi deus ser tu, que publiques els missatges privats. Vaja 
ètica que tens desgraciat. Què et penses que m’afecta el que diu un gos 
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ejpanyol que no coneix ni a la mare que et va parir?. Au va, vés a dormir a  
la gossera que t’està esperant la gossa de ta mare”

Aquest missatge...bé, continua en el correu que ens envien i posa: 

 “Maria  Llerda  Jané,  46  anys,  Presidenta  de  la  secció  local  d’Esquerra  
Republicana  de  la  Roca  del  vallès.  Esto  es  lo  que  entiende  Esquerra 
Republicana por política? Mensajes privados i curiosos enviados a través de  
facebook sin que yo, en ningún momento, me haya dirigido a su persona.  
No consentiré ninguna amenaza ni ningún insulto más, si vuelve a tener la  
desvergüenza de insultar a mi madre, seré yo personalmente el que toque a 
su  puerta  para  pedir  explicaciones.  Espero  que  los  responsables  de  su 
ayuntamiento tomen nota de su comportamiento, siento vergüenza ajena 
por usted”

Continua el correu amb la resposta de la Sra. Maria Llerda

Sr. Alcalde.- Sra. Cati Palma, jo espero i confio que no ens llegeixi tots els 
foros  de  tots  els  diaris  digitals  que  es  publiquen  a  internet.  Ho  espero 
perquè tenim un temps limitat.

Sra. Palma.- No, estic llegint un correu que vam rebre i que va rebre vostè. 
La part que em falta és molt important crec d’entrada. Dic la part que em 
falta i després li contesto. La part que em falta és: 

“ Rafa no he fet més que contestar als teus insults i  provocacions,  si  el  
llenguatge no és l’apropiat em disculpo. Maria Llerda”

Volia acabar que s’entengués el que era. El que estic llegint és un correu 
electrònic  que  vam  rebre  a  la  nostra  adreça  de  la  Roca  del  Vallès, 
@socialistes.cat  que  també  està  adreçat  a  Alcalde@laroca.cat,  a 
cultura@laroca.cat,i a participaciociutadana@laroca.cat. 

Bé,  respecte  aquest  fet  que  jo  no  sé  qualificar,  no  tinc  capacitat  de 
qualificar, però que ens fa arribar una persona que en qualsevol cas, entenc 
que se sent agredida per uns comentaris  que li  van fer.  Crec que és un 
motiu més per demanar que tots els partits polítics que estem assentats en 
aquesta taula tinguem clar d’una vegada quin són els nostres drets i les 
nostres  responsabilitats.  Aquesta  persona  ens  va  enviar  aquest  correu, 
nosaltres li vam contestar i voldríem saber que van fer vostès, ja que tenim 
constància que vostès també van rebre aquest correu en el mateix moment 
que  nosaltres i què pensen d’aquest fet? I dels altres que els he comentat. 
Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Cati Palma. 

Sr.  Font.- Sr.  Ros,  jo  lamento  interrompre’l,  però  haig  de  marxar  a 
treballar.

Sr. Alcalde.- Molt bé, Sr. Jordi Font, la Sra. Marta Pujol també se’n va. Sr. 
Albert Gil? 
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Essent  les  22:24 hores  s’absenten de la  sessió  plenària  la  regidora  Sra. 
Marta Pujol i el regidor Sr. Jordi Font per motius laborals.

Sr.  Gil.-  Bé,  jo  suposo  que  el  primer  que  van  fer  vostès  és  com que 
coneixen a  aquesta  persona,  perquè  segur  que  han parlat  amb ell,  han 
tractat amb ell, els ha de ser fàcil parlar amb ell, ha de ser proper poder 
preguntar-li  què  ha  passat,  com  ha  sigut  aquest  incident,  no  ho  sé 
qualifiqui’l vostè. Jo estic segur que això ja ho han fet, igual que també estic 
segur que no ho han fet amb la Senyora que no està aquí, la Maria Llerdà, 
que vostès saben qui és, que saben on trobar-la. Jo estic convençut que 
vostès no han anat a parlar amb ella, és més si no han parlat amb ella deu 
ser que no l’han vist, segur que no se l’han trobat a cap acte, perquè jo 
estic convençut que jo he vist en un mateix acte membres del seu partit i no 
han anat a parlar amb ella, no li han anat a demanar l’opinió, oi? Vostès 
saben que en el facebook, vostès poden fer uns insults i esborrar-los, ho 
saben? Ah, i poden demostrar que aquesta persona no ha insultat perquè 
ella contesta literalment, li diu: “ La rata nazi deus ser tu” . Qui ha dit rata 
nazi? Ell en cap moment ha negat que hagi dit rata nazi, no s’hi ha fixat en 
aquest petit detall? Què he de fer jo? Ah, Jo m’he de creure una persona, 
que escriu des d’on escrigui, que dóna la seva opinió. També li he de dir, jo 
sé  positivament  que  vostès  es  van  encarregar  de  difondre  aquest  mail 
abans d’anar a parlar amb aquestes persones. Parlo que sé positivament, li 
repeteixo, que vostès es van encarregar d’enviar aquest mail. Aquest mail 
l’han rebut...perquè aquest mail ha corregut...

Sr. Alcalde.- Sr. Benito Redondo, por favor, está en uso de la palabra el 
Regidor de Cultura, por favor. Gracias.

Sr. Gil.-  Sincerament, vostè creu que nosaltres hem fet això? No, no, bé, 
seguirem, molt bé, entenc que vostès donen tota la credibilitat a aquesta 
persona. Doncs jo els dic que coneixent a la Maria pot ser molt dura en les 
seves afirmacions, però mai ha insultat a ningú. Vostè ha tingut ...bé, doncs 
jo també els he de dir que, en principi, quan em van explicar això jo vaig dir: 
no, no es veritat, però m’ho van poder demostrar. Després hi ha una altre 
correu, en el qual he pogut llegir que aquest senyor és socialista, ell mateix 
s’afirma així, s’afirma com a socialista, segur que a vostè també li ha dit, si 
ha contestat a altres persones, però és igual vostès han optat la versió de 
creure’s aquesta persona. Sí, sí, miri, miri ara no em vingui amb què ha fet 
una pregunta, s’ha dedicat a llegir una cosa que n’hi ha comprovat, ni ha 
contrastat, no han tingut la decència ni de fer això, molt bé perfecte ja està, 
tota la credibilitat la té una persona, ja està, quan ens venen demanant el 
que  ens  havia  demanat  abans  molt  bé,  el  que  ens  havia  demanat  a 
nosaltres amb l’escrit, nosaltres i jo els ho dic, he estat sempre intentant no 
entrar amb enganxades que molt bé, vostès les enumeren totes de part 
de...vostè  reconeixerà,  no?  Que  a  vegades  no  són  ni  ètics,  que  fan 
afirmacions molt a la lleugera, sí, sí, sí.

Sr. Estapé.- Posa els exemples

Sr. Gil.- No, no exemples . No, no jo no entro, és que li dic de veritat, em 
sembla...suposo que a la Maria no la podien localitzar, però a mi tampoc. Els 
ho agraeixo, però no esperin,  bé, suposo que això, la decisió s’haurà de 
prendre en assemblea, però sincerament, no esperin després d’això que han 
fet sense haver parlat amb nosaltres, sincerament, eh, no esperin gaire cosa 
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més de mi, eh? Els ho dic de veritat, eh?. Vull dir, intentar de dir, molt bé 
parlem,  fem  intentem,  escolti’m  jo  hagués  esperat  que  quan  els  ha 
interessat algunes coses o ens han volgut...hòstia, t’estan prenent el pèl i 
Convergència t’està fotent la punyalada i tu ni te’n has assabentat , per això 
sí que m’han trucat, però per això altre no. Gràcies.

Sr.  Alcalde.- Gràcies,  Sr.  Albert  Gil  demana  la  paraula  el  regidor  de 
seguretat ciutadana.

Sr. Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde. La carta, el sotasignant el regidor sóc jo, 
Jordi Fortí. La carta ve en resposta d’una antiga regidora d’aquest consistori, 
en la qual expressava el seu malestar, atès que...ho semblava per la carta o 
pel  redactat  que  hi  havia  dificultats  perquè  les  empreses  del  municipi 
poguessin accedir a les obres del Fons Estatal d’Inversió Local, arran d’això i 
atès que aquesta informació no era prou clara i evident i com que altres 
vegades quan he tingut que resoldre alguna cosa, dins de la coherència que 
creia en aquell moment que fos la més normal, sense entrar a debatre ni 
amb  insults  ni  amb acusacions.  A  veure,  això  es  pot  tractar  de  moltes 
maneres  ,  en  cap  cas...és  a  dir,  jo  m’he  regit  sobre  l’article  20   de  la 
Constitució Espanyola que parla de drets a expressar i difondre lliurement 
els pensaments, idees i opinions dins d’un respecte i un ordre. Llavors, a 
partir d’aquí podem entendre el que vulguem, el que jo crec, que es podria 
haver resolt abans, és que aquest tema de difondre una carta on realment 
la informació no era prou clara i prou evident sobre un tema que coneixia 
prou com és les obres del FEIL, perquè jo crec que en cap cas s’ha fet un 
tracte com a l’actual, en el qual a totes les empreses del municipi han tingut 
la  possibilitat  de licitar  ,  se’ls  ha enviat  una carta  signada per  l’Alcalde 
d’aquí  d’aquest Ajuntament, se’ls ha explicat  en què consistien aquestes 
obres, se’ls ha donat els terminis per poder presentar tota la documentació i 
no crec que hi hagués res com per deixar-ho en evidència en aquesta carta 
que va sortir en el seu moment. Jo repeteixo que podia haver-se tractat de 
resoldre  d’una  altra  manera  sense  necessitat  de  signar  un  document  i 
presentar-lo a la premsa. Res més a afegir.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Jordi Fortí . Jo per acabar el debat d’aquest punt, 
vull dir que em sembla absolutament inacceptable que un partit polític d’un 
Consistori presenti en un estat democràtic una moció com aquesta. Ho he 
dit abans de debatre les 3 mocions, jo entenc la política des de l’òptica de la 
seriositat i aquí estem jugant...Sr. Estapé, estic en ús de la paraula. Vostès 
actuen des de l’òptica que els va portar al poder l’any 1995, quan atacaven 
sense escrúpols amb guerra bruta i sense esperar resposta de ningú perquè 
un equip desgastat per 12 anys de govern no els va respondre mai ,  no 
esperin que no contestem els seus escrits, ho fem sempre des del respecte i 
des  de  l’educació.  Vostès  tiren  la  pedra  i  amaguen la  mà i  no  esperen 
resposta i la resposta és educada. Li ha dit al regidor d’hisenda i portaveu 
del  Grup Municipal  de Convergència  i  Unió que li  encantava  l’apartat  5, 
circumscriure el debat polític dins del respecte a l’honestedat i l’honor de 
les  persones.  Això  és  el  que  esperaríem  del  grup  Municipal  del  PSC, 
lamentablement no ho trobem. Potser a vostès, si els ha molestat alguna 
resposta de totes les que ha llegit, haurien de millorar la dialèctica a l’hora 
de  contestar  i  cenyir-se  en  aquest  camp.  M’ha  semblat  d’un  mal  gust 
extraordinari, d’un baix nivell moral i de molt poca ètica política el tema del 
facebook. Jo vaig rebre el correu i no li vaig donar cap importància cap ni 
una,  manipulacions n’hi  poden haver moltes,  vostè ho ha tret  en un Ple 
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seriós d’un Consistori. Vostè ha tret un tema que no té res a veure amb el 
que s’ha de debatre  aquí,  res  a veure,  que pot  estar  manipulat  per mil 
costats, llegeixi, entri  vostè en els fòrums, internet està ple d’escombraries, 
ple,  ple,ple i  molt propers a nosaltres,  cap credibilitat  a tot  aquest tipus 
d’acusacions,  vostès  ...és  un  correu,  en  rebo  moltíssims,  no  s’ho  pot  ni 
imaginar el que arribo a rebre i de tota mena, si hem de donar credibilitat a 
cada cosa d’aquest estil i d’això venir a fer política en una sessió plenària, 
em sembla de molt baix nivell. 

Votarem la urgència

Conclòs  el  debat,  per  l’Alcaldia  es  fa  avinent  que  si  no  hi  ha  res  més, 
passem a votació de la urgència de la  moció presentada , la qual queda 
desestimada amb el resultat de sis vots en contra manifestats pels regidors 
del  grup municipal  CIU i  el  regidor del  grup d’ERC i  cinc vots favorables 
manifestats pels regidors del Grup Municipal de PSC-PM.

C) Control Gestió municipal

Sr. Alcalde.- Passaríem al següent bloc de l’ordre del dia, l’apartat C de 
gestió municipal. 

Essent les 22:37 hores s’absenta de la sessió el Sr. Parra, reincorporant-se a 
les 22:39 hores.

C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria 
de personal.

Sr.  Alcalde.- En  primer  lloc  donar  compte  de  les  resolucions  d’alcaldia 
dictades en matèria de personal. En tenim una que tracte de la incorporació 
de  la  Sra.  Anna Moreno  Castells  com a  tècnica  dels  serveis  econòmics, 
Tècnica  d’Administració  Econòmica  del  grup  A1,  classificació  CD  24, 
subescala d’administració general classe funcionària interina que ocupa la 
vacant que teníem a la plantilla. Algun comentari?

C.2 Resolucions d’alcaldia

Sr. Alcalde.- Passaríem al següent apartat que tracta de les resolucions 
d’alcaldia. Si tenen alguna consulta.

Sr. Estapé.- Sí, volia preguntar sobre diverses resolucions, però abans de 
res felicitar o donar la benvinguda a la Sra. Moreno Castells, eh? Li volíem 
preguntar  sobre  la  resolució  número  420  que  és  la  contractació  de 
l’empresa focalitza,  assistència comercial  i  màrqueting per  un import  de 
10.450 €, el motiu és l’estudi de desenvolupament i comerç i ens agradaria 
que  ens  concretés  quines  activitats  portarà  a  terme  aquesta  empresa. 
També volíem comentar la resolució 631 en la qual s’incorpora 109.146 €, 
s’incorporen  romanents  del  pressupost  del  2008  per  aquest  valor  per 
actuacions  de  planificació  urbanística  i  ens  agradaria  que  ens  concretés 
quines  actuacions  de  planificació  urbanística  es  pensen  finançar  amb 
aquests 109.000 € . També voldria fer esment a la resolució 360 que diu que 
la  situació  actual  de  l’Ajuntament  de  la  Roca  presenta  uns  excedents 
temporals de 3 milions d’euros, la resolució número 360 i es concerta una 
operació per ficar aquests diners, que són recursos que té l’Ajuntament amb 
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una operació de crèdit per treure’n rendibilitat, em sembla molt bé, l’import 
de l’operació, segons diu aquí és de 3.500.000 €. Bé, em sembla que la salut 
econòmica, almenys de la tresoreria municipal no està malament. Dic això 
perquè  darrerament   corren  alguns  comentaris  pel  municipi  que 
l’Ajuntament està molt malament perquè com que li costa tant i tant i tant i 
s’ha de pregar i s’ha d’insistir perquè tornin els avals de llicències d’obres i 
d’algunes obres, en casos de 4, 5 mesos i no sé si de més, però alguns dels 
casos que ens han arribat són d’aquest ordre de magnitud i m’estranya que 
disposant  de  tots  aquests  diners  no  retornin  aquests  avals.  La  nostra 
pregunta és perquè els avals s’estan retornant amb tant de retard.

Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, això ho farà en el torn de precs i preguntes? 

Sr. Estapé.-  Perdó?

Sr. Alcalde.- Les preguntes les  farà en el torn de precs i preguntes? 

Sr. Estapé.- Sí

Sr. Alcalde.- Li recordo que estem en resolució d’alcaldia.

Sr. Estapé.- Sí  i  jo  li  demano,  tinc aquest interès.  Li  faig una pregunta 
sobre la resolució.

Sr. Alcalde.- Sí, però ha demanat una resolució que no parla de cap aval, 
què té a veure l’aval amb la resolució? 

Sr. Estapé.- Està relacionada.

Sr. Alcalde.- Vostè creu?

Sr. Estapé.- Però si vol la trasllado al torn de precs i preguntes.

Sr. Alcalde.- Traslladi-la si us plau.

Sr. Estapé.- Sí, ho prefereix? En tot cas, si em permet expliqui’m si la salut 
econòmica  de  l’Ajuntament  és  bona  o  no  és  bona,  eh?  Amb  aquests 
3.500.000 € d’operació de crèdit que aquí es concentra.

Sr. Alcalde.- Contesta el regidor d’hisenda ...

Sr. Estapé.- Perdó, no he acabat.

Sr. Alcalde.- Ah, no ha acabat?

Sr. Estapé.- I  després també li  volia comentar que a  la resolució 286, 
perquè està feta a mà, es dóna una subvenció a diferents associacions de 
veïns  del  municipi,  benvingudes  siguin   aquestes  subvencions  per  a 
aquestes associacions. Una és per l’associació de veïns del mirador de la 
Roca  ,  de  Can  Colet  que  tenim  aquí  a  la  seva  presidenta  i  l’altra  és 
l’associació  de  veïns  de  Santa  Agnès  de Malanyanes,  que  si  no  recordo 
malament és de cada any pel conjunt d’activitats que durant l’any, activitats 
culturals.  A  l’associació  de  veïns  del  mirador  de  la  Roca,  de  Can  Colet, 
entenc que és per la festa de barri, encara que ells li diuen festa major. Atès 
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que hi  ha altres  festes de barri  que també fan festes  de barri,  que fan 
activitats  per  la  canalla,  ens  agradaria  saber  quin  és  el  criteri  que  se 
segueix a l’hora de  donar subvencions  a  aquestes associacions, és a dir, 
em sembla molt bé que se li doni a Can Colet, però a les altres associacions 
que fan activitats  també se’ls  donarà  subvenció?.  També se’ls  va donar 
subvenció altres anys quan també ha rebut la de Can Colet i no han rebut 
les altres? Bé, voldríem saber quin és el criteri que utilitzen i si totes les 
associacions o festes de barri que facin activitats o festes de barri també 
rebran aquest ajut. Finalment voldria fer un altre comentari al Sr. Fortí, una 
altra pregunta al Sr. Fortí referent a què hi ha una pila de resolucions, que 
no les comentaré, relatives a multes  i hi ha un bon grapat, no una ni dues, 
en les quals s’estima la reclamació del  ciutadà,  és a dir,  que es treu la 
multa, parlant clar, és a dir, això pot passar una vegada o dues, però quan 
passa 5, 6, 7 , 8 o 10 com és el cas hi ha alguna cosa que falla: o bé no hi ha 
criteris polítics a l’hora de posar multes i ara s’han de treure o bé tenim una 
policia local que no fa bé la seva feina; o falla els elements polítics que no 
defineix bé els criteris o fallen els tècnics. M’agradaria que em respongués 
on està el problema.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Comença responen el regidor d’hisenda la 
420.

Sr. Álvarez.- La 420 que és la contractació de focalitza és per la redacció 
d’un estudi de desenvolupament i comerç. Des de la regidoria de comerç 
s’ha considerat oportú fer un estudi i contractar a aquesta empresa després 
de parlar amb Diputació i obtenir una bona subvenció per finançar aquest 
estudi. Aquest estudi entra dins de l’estratègia que porta aquest Equip de 
Govern de potenciar en l’àmbit turístic, de comerç, de promoció econòmica 
en general  al  nostre  municipi,  és  un estudi  que ens ha de proporcionar 
informació  que  després  ens  ha  de  servir  per  detectar  aquells  motors 
econòmics que hem d’explotar  i  que a partir de ja mateix comencem a 
treure profit de coses que fins ara no s’havien fet, és una decisió de l’Àrea 
de Comerç  i  en  principi,  ja  li  dic  que té  una subvenció  important  de la 
Diputació. Respecte a la 360...

Sr. Alcalde.- 360 

Sr. Álvarez.-  La 360, sí és cert tenim una punta de tresoreria de 3.500.000 
€ , sinó recordo malament, però això ja hauria de saber vostè que no és 
garantia que l’economia de l’Ajuntament vagi bé. Una cosa és la tresoreria 
puntual i un altre cosa és com estem financerament, no? Aquesta punta de 
tresoreria coincideix amb el rebut de l’IBI, sinó recordo malament i el que li 
puc avançar és que l’economia de l’Ajuntament és la que ja li hem dit en 
algunes ocasions i que avui li tornaré a recordar, ja que hem fa la pregunta. 
Tenim un deute elevadíssim que arriba a gairebé al 110%, estem al límit de 
l’endeutament, tenim més de 10 milions d’euros de deute, tenim un forat 
econòmic d’uns 4 milions d’euros gràcies a la seva gestió econòmica. Li haig 
de recordar una altra vegada, ja que vostè insisteix en preguntar aquest 
tipus  de  coses,  que  la  seva  mala  gestió  va  fer  que  aquest  Ajuntament 
hagués de contractar uns crèdits amb bancs per tapar un forat que vostès 
havien deixat. Vostès es van gastar diners que no tenien i respecte a la 361, 
la veritat és que no tinc el detall aquí, en tot cas ja li farem arribar, és una 
potestat de l’Equip de Govern gastar els diners en allò que en l’àmbit polític 
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és consideri oportú. Aquests projectes seran necessaris pel futur del nostre 
municipi i, per tant, estan a disposició de gastar-los en aquest concepte.

Sr. Alcalde.- Jo faré un comentari sobre de la 286 sobre les 2 associacions 
de veïns que han rebut subvencions que són les 2 úniques associacions que 
les han demanat, no hi ha més criteri, no hi ha cap altra associació que les 
hagi  demanat...sí,  ho  saben,  ho  saben.  Aleshores,  si  no  les  han 
demanat...crec que fa 2 o 3 anys que aquestes associacions les demanen i 
l’any passat crec que també n’hi va haver un altre que ho va demanar i la 
va rebre. Li volia fer un comentari també sobre la punta de tresoreria i és 
que és molt trist que vostè intenti donar informació tergiversada. És a dir, 
que l’Ajuntament tingui  una punta de tresoreria perquè s’ha ingressat  el 
primer pagament de l’IBI  i  perquè ,  a més a més,  tenim consignats uns 
diners d’un crèdit per afrontar una eventualitat d’un litigi  judicial important, 
això  no  vol  dir  que  tinguem  diners  ,  això  vol  dir  que  els  tenim   ben 
endreçats,  que els tenim situats per afrontar totes les contingències que 
puguin succeir , però això no vol dir que tinguem un pressupost per fer salts 
d’alegria i de pas li contesto que quan vostè parla d’avals bancaris que no 
es tornen, els avals bancaris no són tresoreria, són avals, quan els ciutadans 
complimenten la documentació que els fa falta per recuperar aquest avals, 
se’ls  retorna...hi  ha pocs  ciutadans  que els  posen en metàl·lic,  n’hi  ha i 
llavors  se’ls  retorna  els  diners,  ens  en  fem un  fart,  cada  setmana  se’n 
retornen un munt, de tota mena d’expedients, n’hi ha que van amb més 
endarreriment  i  n’hi  ha  que  van  en  menys,  depèn  de  la  circumstància 
concreta de cada cas.

Sr.  Estapé.- Aquí  jo  tinc  una  resolució  d’alcaldia  d’un  aval.  Vol  que  li 
detalli?

Sr.  Alcade.- Sí,  m’ho  vol  detallar,  m’ho  detalla,  però  entrarem en  una 
dinàmica ..és que en retornem centenars d’avals. Llavors, pot ser que algun 
vingui en retard, però analitzi l’expedient no enganyi al ciutadans. Analitzi 
l’expedient,  potser  se li  ha requerit  documentació  i  ha trigat  2  mesos  a 
portar-la o pot ser s’ha quedat a la taula, no ho sé, jo tampoc ho sé, no 
enganyi als ciutadans, si us plau.

Sr. Fortí.-  En resposta al Sr. Estapé respecte al tema de les multes del 387 
al 392, m’imagino que deu ser el tema d’estimar les al·legacions de multes 
de trànsit. 

Sr. Estapé.- Repeteixo la 386, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 
392...

Sr. Fortí.-  Bé, en tot cas, Sr. Estapé com pot imaginar-se vostè dins del 
que  és  estimar  o  desestimar  al·legacions  que  també  n’hi  ha  aquí. 
Evidentment,  deixar  clar  que  en l’àmbit  polític  no  ha canviat  el  criteri  i 
deixar clar que el criteri és un criteri dels  tècnics que es basen en què si no 
hi ha defecte de forma i si la denúncia és correcte no té perquè haver cap 
problema per poder tirar-la endavant i a partir d’aquí esperar que si hi ha 
alguna  reclamació  per  part  dels  afectats  amb  aquesta  denúncia,  amb 
aquesta  multa  presenten  al·legacions,  lògicament  s’ha  de  respondre  a 
aquestes al·legacions, res més que això. 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr, Jordi Fortí. 
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C.3 Informes d’alcaldia

Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C-3 d’informes d’alcaldia, simplement per 
recordar-los que aquest cap de setmana a la Torreta hi ha la marxa de la 
Creu  i  estan  tots  convidats  a  participar-hi,  també  tenim  actuacions 
esportives que ens ho detalla el regidor d’esports.

Sr.  Parra.-  Tenim  el  cap  de  setmana  aquest  el  campionat  estatal  de 
handbol del sector femení, la marxa de la creu a les 9 h el diumenge, tenim 
el diumenge  a les 4:30 h també la promoció que fa el futbol de la Torreta si 
guanya també farà la promoció per pujar a primera regional que mai no 
havia pujat un equip aquí al municipi.

Sr.  Alcalde.- I  diumenge  a  les  12  h  comença  el  cicle  de  filharmonia 
d’enguany amb l’espectacle infantil anomenat “wemoweh”.

C.4 Mocions de Control

Sr. Alcalde.- En l’apartat C-4 de mocions de control no tenim cap 
presentada.

C.5 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Passem al punt C-5 de precs i preguntes. Algun prec o alguna 
pregunta.

Sra.  De  las  Heras  .- Sí,  jo  tenia  unes  preguntes  per  a  la  regidora 
d’educació, però...

Sr. Alcalde.- Les pot fer igualment, si podem les contestarem i si no les 
contestarem per escrit.

Sra.  De  las  Heras  .- Voldríem  demanar  a  la  regidora  d’educació  o  a 
l’Alcalde mateix si  ens podia informar de com s’estan desenvolupant els 
projectes  educatius  de  l’escola  a  peu,  de  l’educació  d’adults  i  de  poble 
educador  i  en  quina  fase  d’implementació  es  troba  cadascun  d’ells. 
D’aquest tema ja vam parlar al ple del 29 de gener, però ja han passat 6 
mesos que en temps escolar és gairebé mig curs, no?. Parlant de projectes 
educatius i segons el pacte de govern que vau signar CIU i Esquerra figura 
realitzar  un Pla  Educatiu  d’entorn.  Aquest  projecte,  jo entenc que és un 
projecte molt complex que comporta l’implicació i el treball  en xarxa del 
departament d’Educació de l’Ajuntament, de les escoles, de les AMPAS, de 
les associacions del municipi, però portem mitja legislatura i jo no he sentit 
parlar  mai  d’aquest  projecte  ni  en  aquest  plenari  ni  el  consell  escolar 
municipal,  no sé si  el  proper dilluns la regidora té la intenció d’informar 
d’això. Llavors, la meva pregunta seria quan teniu previst informar d’això. 
Llavors, la meva pregunta és quan teniu previst iniciar aquest projecte si és 
que el penseu tirar endavant. 

Respecte al CEIP la Torreta, ja sabem que el projecte bàsic està fet, però 
volíem saber  si s’ha informat a la Generalitat d’aquest projecte bàsic i en 
quin moment està el projecte d’execució del projecte executiu i per suposat 
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quan penseu que començaran les obres del CEIP Mogent i també de l’escola 
bressol de  la Torreta i respecte al CEIP  Mogent, segons va dir la regidora 
seria per setmana santa quan pensàveu fer el trasllat al nou edifici. Això 
sembla que no s’ha pogut  fer,  suposo que es farà a final  de curs,  però 
l’escola jo entenc que no està acabada perquè falta una part molt important 
que és el gimnàs, no sé si teniu previst construir-lo, però espero i desitjo 
que sí, però m’agradaria saber quan hi ha la intenció de començar.

I per acabar,  nomenar al CEIP de Santa Agnès...en l’últim ple, el ple del 19 
de març, l’Alcalde va dir que estàveu treballant per tal que aquesta escola 
fos una realitat  al  més aviat  possible,  concretament,  va dir que aquesta 
escola ja tenia un codi de centre assignat pel Departament d’Educació i que 
no volíeu perdre aquesta oportunitat. Jo directament voldria saber si teniu 
pensat que aquesta escola podria funcionar al setembre del 2009.

Sr. Alcalde.- Alguna pregunta més?

Sra. Palma.- Sí, jo. Jo li voldria preguntar al regidor de cultura que vam 
poder comprovar en el pressupost aprovat ara en el darrer ple que hi havia 
un rebaixa important en el pressupost de cultura respecte als diners gastats 
l’any anterior. Volíem saber com s’ha repercutit aquesta rebaixa de diners i 
quines són les partides que queden afectades.

Sr. Caña.-Sí,  voldria saber si  aquest any el casal  d’avis disposarà d’aire 
condicionat i si teniu previst de fer-ho al més aviat possible.

Sr. Alcalde.- Gràcies, alguna altra pregunta?

Sr.  Fernández.-  Sí,  la  meva pregunta  és:  avui  comença  la  campanya 
electoral per les eleccions europees i l’Ajuntament no ha proposat als grups 
polítics existents al municipi una proposta d’espais electorals com s’havia 
fet en altres eleccions, independentment de si després els utilitzarem més o 
menys, crec que és obligació de l’Ajuntament posar a disposició dels grups 
polítics o, com a mínim, fer una trucada preguntant posareu o no posareu 
coses, com ho fem. Una gestió d’aquest tipus no s’ha fet, no sé si és que no 
se’ls ha acudit, però vaja...habitualment en totes les campanyes electorals 
és una cosa que s’ha fet,  es va fer a les passades eleccions.  En tot cas 
expliqui’m quina previsió s’ha fet, independentment que després els partits 
ho utilitzin o no ho utilitzin.

La segona  qüestió és que ens ha arribat unes informacions que en tot cas, 
per si vostès tenen el cas i per si aquestes informacions són certes si podien 
afectar als serveis que hi ha alguns problemes amb alguna de les empreses 
que ofereixen serveis en l’àmbit de Benestar  Social  i  alguns treballadors 
d’aquestes empreses en el cobrament dels salaris. La preocupació sobretot 
pels efectes que això podria arribar a tenir, esperem que no en la qualitat 
del servei, si estaven al cas i si des de l’Ajuntament s’ha pres alguna elecció 
amb aquesta empresa, si això és cert . En tot cas, a nosaltres ens ha arribat 
per una part i fem aquesta pregunta a vostès.

I Després, bé, quan el Sr. Fortí feia aquelles afirmacions en aquesta carta de 
contractacions a dit i sense contracte i això. Home jo si volen els puc fer un 
resum dels penso que són 13 o 14 informes negatius d’intervenció en el 
pagament de factures que hi ha en l’any 2008. Del 2009, de moment n’hem 
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vist un, però del 2008 n’hi ha 13 o 14 d’informes negatius sobre empreses 
que no tenen contracte. Vostès no han previst la nova contractació i durant 
tot  un  any,  tot  un  seguit  d’empreses  que  tenen  informes  d’intervenció 
desfavorables  pràcticament  en  totes  elles  per  la  manca  de  contracte, 
entenc que és perquè la feina els desborda i  no arriben a més i  també 
d’això en podríem parlar d’aquelles coses que es paguen en contractacions 
a dit, també podríem fer el mateix símil. Crec que és una preocupació que hi 
hagi en un any 13 o 14 informes desfavorables, penso que això no s’havia 
produït fins ara amb aquesta extensió i per tant, alguna cosa en la seva 
brillant gestió econòmica Sr. Álvarez no està funcionant i en principi, com 
tampoc està funcionant la seva brillant gestió econòmica el fet que a data 
d’avui  21  de  maig  de  2009,  encara  no  s’hagi  presentat  a  aprovació  el 
compte general de 2007. Tot just el dimarts quan jo estava a Madrid, em 
trucava la policia perquè m’havien d’entregar i era molt urgent entregar-me 
perquè sinó era fora de termini, segons la policia la convocatòria per una 
reunió pel dia 8 part de la Comissió especial de Comptes per informar del 
Compte General del 2007, amb un any de retard, quan el que tocaria ara és 
informar del Compte General  de 2008, no del  2007 i  aquesta és la seva 
brillant gestió econòmica: 14 informes desfavorables d’intervenció, un any 
tard  el  Compte  General  de  2007  i  veurem amb  quin  retard  el  Compte 
General de 2008. Nosaltres ja ho sé que ho hem fet fatal i que hem ensorrat 
l’Ajuntament i així, però la seva brillant gestió com a gestor econòmic és per 
felicitar-lo. 

Sr. Fernández.- Gràcies, Sr. Carles Fernández . Alguna pregunta més? 

Sr. Estapé.- Sí, algunes preguntes ràpides. Podria insistir amb el que ha 
comentat el meu company d’aquestes 25 factures amb un import superior a 
250.000€  que  s’han  pagat  sense  tenir  el  contracte  corresponent,  s’han 
pagat irregularment ens agradaria que el regidor d’hisenda ens expliqués 
què s’ha de fer perquè no hi hagi més irregularitats en aquest Ajuntament. 

Respecte al tren d’alta velocitat  vam aprovar fa 8 o 9 mesos crear una 
Comissió  de  seguiment  perquè  és  una  obra  de  gran  impacte  que  està 
afectant a molt veïns i que hauríem d’unificar esforços entra tots per mitigar 
aquestes obres. No s’ha mitigat des d’aleshores i li demanem saber quan té 
previst convocar aquesta comissió amb l’esperit que vostès traslladen de 
fomentar la participació ciutadana. Recordo que en aquesta comissió s’hi 
convidava a tots els propietaris afectats i entitats veïnals.

Respecte  a  la  recepció  d’algunes  obres  d’urbanització  i  m’agradaria  fer 
esment al sector del Solell del qual tenim fotos, però bé avui tampoc les 
podem veure,  ens trobem en una situació  una mica  peculiar,  hi  ha una 
primera fase, en la qual totes les obres d’urbanització estan acabades i en 
principi  vam veure l’expedient   ara fa  un temps i  no hi  vam veure cap 
mancança, en aquesta primera fase, s’ha signat un conveni per un tros de 
carrer que s’ha d’urbanitzar , etc, etc, però l’Ajuntament no es fa càrrec de 
les zones verdes públiques. L’ Ajuntament no es fa càrrec del manteniment 
de les zones verdes públiques, clar això és molt dur perquè aquest veïns 
tenen els mateixos drets que la resta de veïns del municipi. Ens agradaria 
saber perquè l’Ajuntament no es fa càrrec de les zones verdes públiques en 
aquesta primera fase i per escrit, en l’expedient consta que l’empresa diu 
que tampoc se’n pensa fer càrrec que ja ha passat el període que considera 
correcte i que no queda res pendent per fer. 
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Al mateix temps, ens agradaria saber com està la recepció de la segona 
fase. Aquí, en aquest  punt ens ha arribat la preocupació d’alguns veïns en 
relació amb la convivència amb les obres i la vida quotidiana. L’empresa 
que  havia  d’urbanitzar  aquella  segona  fase  s’està  endarrerint 
excessivament,  per  sobre  dels  terminis  legalment  establerts,  aquesta 
convivència pot ser raonable durant un període curt de temps, però no quan 
això s’allarga durant anys i, per tant, aquí el que pertoca és una actuació 
decidida per l’Alcalde i per l’Equip de Govern per tal que aquestes obres 
d’urbanització  finalitzin  o  es  prenguin  altres  mesures  de  pressió.  Ens 
agradaria saber quin és l’estat  d’urbanització i  de recepció de la segona 
fase del sector del Solell. 

Respecte a la parcel·la de Can Font de la Parera,  que tots tenim aquí la 
nostra versió de la pel·lícula, és un problema que es va generar a la nostra 
etapa i que vostès es van trobar i que van resoldre mitjançant la rescissió 
del contracte i vostès van actuar, segurament precipitadament, i és cert que 
una part  d’aquest  diners  s’havien ja  invertit,  si  no recordo malament  al 
Centre Cultural i en el passatge de les escoles, obres que el ciutadà està 
gaudint  i  jo  el  que  li  voldria  preguntar  és  en  quin  estat  està  la  venda 
d’aquesta  parcel·la,  si  s’ha  avançat  o  no  s’ha  avançat  .  També  vam 
demanar  veure  l’expedient,  la  veritat  és  que  potser  no  vam  veure 
l’expedient adequat,  jo suposo que en lloc de demanar l’expedient de la 
venda de la parcel·la hauríem d’haver demanat expedient del contenciós, 
però en tot cas, com que no vam veure la informació que interessava li faig 
la pregunta.

Després 2 comentaris més, un que m’ha deixat el Jordi Font que és relatiu a 
la urbanització  del  sector  del  Molí  de Santa Agnès en el  qual  hi  ha una 
proposta  d’urbanització  amb els  carrers  diferents  que  no és  anacrònica, 
segons les seves paraules, però que està condicionada a tenir els informes 
favorables per cobrir el torrent de Can Nando, informes tant del Consorci del 
Besós com de l’Agència Catalana d’Aigua. Nosaltres la darrera vegada que 
vam veure aquest expedient, ja fa algunes setmanes, aquests informes no 
hi eren. Ens agradaria saber si han arribat o no han arribat a l’Ajuntament, 
com que  tampoc rebem,  tot  i  que  hi  tenim dret  ,el  registre  d’entrada i 
sortida del darrers 4 o 5 mesos, no podem saber si aquest informe ha entrat 
a l’Ajuntament o no i aquest és un tema molt important perquè una obra a 
Santa Agnès que havia de durar exactament un any, en porta 2 i no s’ha fet 
res i anem en camí, amb tots els canvis que vostè proposa que duri 3 o 4 
anys més, amb tot el que això comporta. Si es vol fer el canvi que es faci. Si 
la proposta  que vostè  fa de canvi  a nosaltres  ens sembla bé,  però està 
condicionada a una qüestió que fa uns anys enrere se’ns va dir que no. Si 
ara ha canviat el criteri l’ACA i el Consorci del Besós, perfecte és un benefici 
pel poble i podrem fer els carrers més ben ordenats i no quedarà cap carrer 
en  cul  de  sac,  però  faci-ho  amb  rapidesa,  el  que  no  podem  és  estar 
treballant el dia a dia molt veïns de Santa Agnès sense tenir la certesa que 
aquest projecte es podrà portar  a terme i també amb una altra qüestió: 
això acabarà costant més diners, ja veurem qui ho paga, però és lògic que 
tenir una empresa treballant un any o tenir-ne 3 o 4 que és al ritme que 
anem, no és el mateix cost..

I finalment, respecte a la Plaça de Can Torrents i aquí l’entorn, hi ha algunes 
actuacions que nosaltres ja vam dir que consideràvem necessàries, sobretot 
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plantar  els  arbres  i  posar  algunes  pilones  i  n’hi  ha  d’altres  que  ens 
desagraden  molt  i  ens  desagraden  per  un  tema  no  estètic,  sinó  de 
seguretat. Trobem que no és gens encertat posar aquestes boles que són 
del  mateix  color  del  terra  al  costat  de  la  carretera   i  que  si  un  nen 
s’entrebanca  va  directe  a  la  carretera,  segurament  hagués  estat  millor 
algun altre element que hagués trencat visualment la zona de la carretera 
amb la zona de la plaça. Aquests tipus de boles ja s’havien instal·lat a la 
plaça  de  l’església  i  les  van  acabar  retirant  totes  pels  problemes  que 
comportaven. Estem parlant de fa un anys, però no tants i després també 
trobem molt  desencertat  els  escocells  del  carrer Montseny,  també tenim 
fotos, en les quals es veu que aquests quatre o cinc dits que s’aixequen 
sobre el terra amb uns cantos que són vius, que estan una mica polits, però 
no massa, també entenem que són un perill i creiem que no ha estat una 
decisió encertada i que haurien de plantejar alguna alternativa. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Comença responent el regidor d’Hisenda.

Sr.  Álvarez.- Ja  han  rebut  la  convocatòria  per  la  Comissió  Especial  de 
Comptes, en la qual aprovarem el Compte General de 2007, ja la tenen i 
esperem que s’aprovi una vegada convocada. Una vegada estigui aprovada 
aquesta, portarem a aprovació la del 2008. 

A  veure  sobre  el  tema  dels  informes  d’intervenció,  miri  tot  i  que  hi  ha 
informes d’intervenció negatius perquè no hi havia contractes en algunes 
factures que hem pagat, nosaltres érem conscients que aquestes factures 
s’havien de pagar i eren serveis que nosaltres considerem serveis bàsics ...

Sr. Estapé.- Això no ho posa ningú en dubte...

Sr.  Alcalde.- Sr.  Estapé,  està en ús de la  paraula el  regidor  d’hisenda. 
Tingui el degut respecte democràtic que s’ha de tenir en una institució tan 
seriosa com és un Ajuntament. Gràcies.

Sr. Álvarez.- Nosaltres consideràvem que eren serveis bàsics, serveis que 
havíem de donar i continuem pensant igual i si cal ho tornarem a fer. 

Sr. Alcalde.- Sr. Fernández, ara vostè ? És que sembla que estiguem al pati 
del col·legi. Continuem?

Sr. Álvarez.- El fet que hi hagi un informe negatiu d’intervenció no vol dir 
que  el  pagament  d’una  factura  sigui  irregular,  el  que  vol  dir  és  que  la 
intervenció de l’Ajuntament informa que aquella factura no està recolzada 
per un contracte i res més. Hi ha responsabilitats que es poden agafar a 
nivell polític i és el que s’ha fet. És el mateix que passaria si s’acabés el 
contracte  que tenim amb Sorea,  que hauríem de fer  segons  vostès?  No 
donar el servei d’aigua? 

Sr. Fernández.- Doncs, fer la contractació a temps i fer-ho bé.

Sr.  Alcalde.- Fernández,  jo  entenc  que  és  tard,  que  vostès  han  fet  18 
preguntes que potser en volien fer 32 i no els ha sortit totes i que volen 
allargar  el  tema,  però  anem  a  respondre  a  aquestes  preguntes,  ens 
permetrà?  El regidor està en ús de la paraula, està responent a la pregunta. 
Intentem ser una miqueta àgils. Gràcies.
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Sr. Álvarez.- miri, la nostra gestió econòmica, potser no és brillant, però la 
de vostès no és que estigui caracteritzada per Mr. Proper. M’ha vingut així, 
eh? Vostès van deixar en aquest Ajuntament que van deixar tan bé i que no 
es van deixar de contractar cap dels contractes  de serveis externalitzats 
que tenien. És a dir, vostès van fer molt bé la seva feina, la van fer tan bé 
que 6 mesos abans d’una campanya electoral d’unes eleccions, vostè es va 
gastar  4  milions d’euros  que no tenia.  Vostè  ens  acusa a nosaltres  que 
tenim  irregularitats  en  contractes  i  resulta  que  no  assumeix  la  seva 
irregularitat gravíssima de gastar-se 4 milions d’euros que no tenia. Miri, de 
vegades un s’ha de mirar el melic i potser nosaltres no podem presumir 
d’això, eh? , però és que vostès ho van fer francament malament i sobre tot 
en la última època.  Vostès van intentar  guanyar unes eleccions gastant 
diners que no tenien i això sí que és greu. Vostès van vendre una parcel·la a 
una empresa que no tenia res i això sí que és greu. Vostès amb l’afany de 
fer  coses,  que  evidentment  després  s’aprofiten,  pels  ciutadans  es  van 
gastar diners que no tenien i això sí que és greu, això sí que és una greu 
irresponsabilitat. Hem pagat els servei del casal d’avis perquè hem volgut, 
perquè volem donar el servei i continuarem donant en servei i li agrairia que 
tal com jo l’he respectat en les seves intervencions, vostè fes el mateix..

Essent  les  23,15  hores  s’absenta  el  Sr.  Gil  de  la  sessió  plenària, 
reincorporant-se a les 23:18 hores.

Sr.  Álvarez.- Respecte  el  tema  de  la  parcel·la  de  Bellsolà,  que  és  la 
parcel·la  que vostès  van vendre malament,  sense saber  a qui  li  venien, 
sense demanar ni un trist informe econòmic d’aquella empresa que es va 
formar expressament per comprar una parcel·la, amb un capital social de 
3000 €, senyors meus, en quina situació està pregunten. Doncs està en la 
situació  que  vostès  van  provocar,  perquè  ara  diu  que  potser  ens  vam 
precipitar, però és que la memòria l’hem de tenir tots. Vostès van votar a 
favor de la rescissió del contracte. Va ser en un ple extraordinari i no van 
votar  en  contra.  Vostès  sabien  que  s’havien  equivocat,  era  la  nostra 
responsabilitat intentar solucionar un problema greu econòmic, molt greu, 
un problema que  ens  ha deixat  en  una situació  difícil  de  portar  perquè 
resulta que hi ha una crisi econòmica que ningú s’esperava, però que aquí 
la tenim i hem de pagar allò que vostès van fer per intentar guanyar unes 
eleccions  amb diners que no tenien i aquests diners que hem fet servir per 
pagar allò que vostès van fer malament ara no els podem invertir en coses 
que hem de fer per la seva brillant gestió econòmica, gestió Mr. Proper. No 
intentin si us plau, donar lliçons amb temes que no són mestres, si intenten 
explicar-nos com hem de fer aquesta feina en concret aquest Ajuntament va 
a la ruïna i sobre tot aquesta gestió pèssima econòmica, li vull recordar que 
va ser en la seva època de govern. Gràcies.

Sr. Estapé.- No ha respost la pregunta

Sr.  Alcalde.- Sr.  Estapé,  vostè  sap com funciona el  ple.  Vostès  fan les 
preguntes,  no  hem acabat  de  contestar,  queden  14  preguntes  i  alguna 
pegunta  de  les  4  que  ha  respost  el  regidor  d’hisenda  necessita  algun 
aclariment  que li  faré jo  personalment,  no es preocupi.  Té  la paraula la 
regidora de benestar  social,  referent a la pregunta número 10 sobre les 
empreses de serveis.
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Sra. Ametller.- Sí, ens ha arribat l’assabentat que hi havia un retard en el 
pagament de la nòmina , certament, i  la veritat és que no m’ha agradat 
gens, però també li diré que avui està resolt, em consta. Potser  perquè 
aquest  matí  teníem  reunió  amb  BB  Serveis,  però  en  qualsevol  cas 
afortunadament està resolt.

Sr. Alcalde.- El regidor d’esports  i delegat de la Torreta ha de respondre a 
la pregunta número 9 de l’aire condicionat del casal d’avis.

Sr. Parra.- Sí, en principi la data que tenim perquè ja han anat els tècnics i 
en principi aquest estiu els avis estaran amb aire condicionat. El que mai 
havíem fet eh?, però que en teníem ganes. N’hi havia d’altres que ho havien 
promès, però mai ho havien fet. Mira com canvia la cosa. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Gabriel Parra, té la paraula el regidor de Santa 
Agnès.  En  vols  contestar  alguna?  No?  Contesto  jo  doncs.  Bé,  abans  de 
contestar jo, li  passo la paraula al regidor de cultura que contestarà a la 
pregunta número 7 de la Sra. Cati Palma. Té la paraula el Sr. Albert Gil.

Sr. Gil.- Bé, és veritat que hem presentat una rebaixa molt important en el 
pressupost de cultura i sobretot és degut al tema de reducció en alguns 
àmbits com seria el tema de festa major, que pel tema infraestructures i i 
pel tema de contractació s’estan oferint les mateixes empreses que l’any 
passat ens portaven x espectacles a preus molt elevades aquest any estan 
fent unes ofertes que estem intentant aprofitar amb unes reduccions molt 
importants amb espectacles de la mateixa qualitat, amb algunes altres com 
per  exemple  seria  el  cicle  de  filharmonia,  també  hem fet  una  reducció 
important,  també  pel  tema  de  les  contractacions,  s’ha  reduït  un  dels 
concerts del cicle. Aquest any hem optat per seguir de l’orquestra del cicle, 
però els concerts  que fèiem a Granollers amb la filharmònica del  Vallès, 
aquest any hem optat per no contractar-la. N’hi ha d’altres que com ara 
estem parlant de memòria i  desconec imports així  ja miraria de fer-li  un 
informe i li enviaria.

S’absenta el Sr. Fernández a les 23:21 hores i es reincorpora a les 23:24 
hores.

S’absenta el Sr. Fortí a les 23:24 hores i es reincorpora a les 23:26 hores.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. A veure, sobre la primera pegunta de la 
Sra. Carmen Las Heras referent als projectes d’educació que coneix ella bé 
el tema i sap en quin estat el té, en aquest moment jo li puc respondre. Ja li 
remetrem la resposta. 

La segona pregunta li faré una pinzellada, un pla educatiu d’entorn és un 
pla que fa que tota la ciutat sigui educativa, que tot el poble sigui educatiu i 
això tot i que no ho estigui veient definit en un projecte, sí que són les línies 
de treball  que està portant  a  terme aquest  Equip  de Govern,  des  de la 
definició d’eixos cívics, des de viabilització de carrers, des de la plantació 
d’arbrat que després es pot anomenar, tot això forma part d’un entorn que 
ha de formar  part  de l’educació  del  ciutadà independentment de l’edat, 
independentment del nivell, independentment de tot i és una mica la línea 
en què s’està treballant. Referent al CEIP la Torreta, el projecte bàsic es 
troba aquí, a la casa  amb sol·licitud de llicència per part del Departament 
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d’Educació, tenen còpia a la delegació de Vallès-Maresme a Mataró i tenen 
còpia  a  Barcelona,  a  la  Delegació  Central.  El  projecte  educatiu,  el 
compromís dels arquitectes és lliurar-lo a finals del mes de maig i tan aviat 
el tinguem el lliurarem a la Generalitat: Quan comencen les obres del CEIP 
la Torreta? Com vostè bé sap depèn d’un acord de govern que decideixi 
executar  i  prioritzar  aquest  equipament,  un  acord  del  Govern  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  i  un  cop  la  Generalitat  faci  aquest  acord  de 
govern ha de licitar  les  obres que es licitaran  a través de GISA,  per un 
import  de 5.200.000  €,  si  no recordo malament.  Bé,  estem en mans del 
Departament  i  confiem amb  la  seva  paraula,  confiem  en  què  totes  les 
gestions que s’han fet són les adequades, en què els convenis que es van 
signar són els correctes per avançar  feina i  tot  això està seguint el  seu 
procés. Aleshores les obres de la Torreta , del CEIP la Torreta, començarien 
en el moment en què GISA comenci les obres, a partir d’aquí no podem fixar 
la data de les obres. Això vincula també les obres de l’escola Bressol que 
van en el solar del carrer Canàries on s’ha d’enderrocar l’edifici d’infantil del 
CEIP la Torreta. Respecte al CEIP Mogent es va produir una aturada d’obra 
per  part  de  l’empresa  AFI  que  treballa  per  GISA.  Es  veu  que  tenia  uns 
impagats  d’uns  certificats  d’obra,  d’una  altra  obra,  no  d’aquesta  van 
executar una mesura de pressió sobre GISA, el Departament d’Educació va 
tardar molt a assabentar-se’n, descoordinacions que hi ha a la Generalitat i 
finalment es van poder reprendre les obres. Això va fer que el termini de 
Setmana Santa  que era possibilista i estava ben fixat, s’ajornés. Ara hi ha 
fixada una data concreta el 3 de juny. El 3 de juny es fa l’acte de recepció 
del CEIP Mogent i a continuació es desmantellaran  els barracons, es trauran 
els fonaments dels barracons i s’aplanarà el que ha de ser la zona verda  i 
es completaran les obres d’urbanització del sector del Pla de les Hortes. El 
gimnàs el licitarem aviat, el gimnàs serà una obra municipal que es farà des 
de l’Ajuntament, tenim l’autorització i tenim la revisió del projecte ja fet i ja 
assegurat, llavors la licitació la traurem aviat. El CEIP Santa Agnès té codi de 
centre ja ho vam dir aquell dia i no l’hem retirat, per tant, el continua tenint. 
Vam fer un sondeig, una enquesta telefònica i presencial en alguns casos 
per tantejar les possibilitats dels alumnes. No tinc les dades ara aquí i la 
regidora ho sabria millor que jo. Sí que tinc unes dades que és important 
conèixer: la preinscripció per l’any que ve a P3 a CEIP Pilar Mestres és de 56 
alumnes,  per  tant,  n’hi  ha  6  més del  que pot  assumir  Pilar  Mestres.  La 
preinscripció al CEIP Mogent és de 52 alumnes i la preinscripció a la Torreta 
és de 22 alumnes, 28 menys dels que pot absorbir la Torreta, comptant amb 
els barracons  que es col·loquen aquest  any que ja  disposen de llicència 
d’obres. Ara es col·loca una altre mòdul de 2 i, per tant, passarem a tenir 4 
aules amb barracons que estan fent el desdoblament a 2 línies a tot el CEIP 
la  Torreta.  Què  vol  dir  això?  Doncs  que  tenim  una  situació  d’accés  de 
places, tot i que al centre de la Roca tenim  dèficit. Això dóna un escenari 
difícil, recordo que no tenim mapa escolar i, per tant, no està definit quins 
són els sectors del municipi i que el CEIP de la Torreta  pot arribar a absorbir 
places de Granollers que tenen problemes de saturació. Això què fa? Doncs 
que les  escoles  saturades  de la  Roca  centre  puguin  buidar-se   a  través 
d’habilitar el CEIP Santa Agnès i aquesta és l’estratègia del Departament 
d’Educació.  Sobre  la  campanya  electoral  s’han  definit,  si  no  recordo 
malament 4 espais electorals, la Secretària potser m’ajudarà, 3 o 4 espais 
electorals, els mateixos que les darreres eleccions europees. Si no se’ls ha 
comunicat corregirem aquest error demà mateix, vull dir que teòricament 
això se’ls hauria d’haver comunicat, però la Junta Electoral de Zona té les 
dades.
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Sr. Fernández.- Sí, però normalment l’Ajuntament ...

Sr. Alcalde.- És possible que ho féssim així, jo no ho recordo ara. Demà ho 
revisem i si  és així,  ho arreglarem de seguida. Demà mateix tindrem els 
locals perquè tothom en tingui coneixement. Jo volia fer un comentari sobre 
el  tema  dels  informes  d’intervenció  i  ja  ha  sortit  altres  vegades  i  amb 
documentació sobre la taula que en el passat i en el passat vol dir durant la 
seva gestió s’havien tingut molts contractes i vam treure un en concret que 
portava un retards enormes exhaurits i es seguien pagant les factures, però 
en aquell cas el més greu és que no hi havia informes d’intervenció. Ara hi 
ha informes d’intervenció, ara hi ha la màxima transparència i els tècnics 
poden  fer  la  seva  feina  amb independència  i  sense  pressions  i  això  és 
positiu i això és democràtic i, com li ha dit el regidor d’hisenda, assumim la 
responsabilitat  política si  un contracte  ha caducat  i  no ha estat  possible 
renovar-lo  en  el  temps  adequat  i  en  les  condicions  adequades  de  la 
conjuntura econòmica en la qual ens trobem. 

Respecte  al  TGV  és  una  obra  que  evidentment  afecta  a  zones  molt 
concretes  del  municipi,  la  zona  de  Can  Colet  és  la  més  afectada  per 
proximitat,  és  la  que  té  diguéssim  la  distància  més  curta  a  un  entorn 
habitat, la zona de Vallderiolf té un pas molt proper a 2 cases, amb viaducte 
que poden tenir algun problema de proximitat d’afectació i després hi ha 2 
masies a la zona de Santa Agnès que s’han vist afectades, però dins del 
volum i  la  dimensió   d’una  obra  d’aquest  estil,  és  una  obra  que  s’està 
portant a terme sense excessius problemes i si no hi gaires problemes jo 
crec  que  no  és  bo  generar-los.  En  aquest  moment  s’ha  instal·lat  en  el 
municipi l’oficina d’informació que ens va prometre ADIF i vénen un dijous 
cada 15 dies. Ara no estic segur si toca la setmana que ve o han vingut 
avui,  aleshores  hi  ha  una cadència  i  de  moment només han  tingut  una 
visita. Bé, evidentment, qui està afectat , qui té problemes més a prop els 
viu en pitjor situació, però en general com he dit abans no s’estan generant 
excessius  problemes  al  municipi  i  podem estar  contents  de  com  s’està 
avançant  aquesta obra  que crec  que a finals d’any és quan té fixat  els 
terminis  d’execució  del  que  és  la  plataforma,  després  vindran  obres 
d’ubicació de les vies amb la catenària i de la protecció acústica, tot això 
vindrà després. Respecte a la recepció de les obres d’urbanització del Solell, 
aquí  hi  ha  una  situació  difícil  i  em  sorprèn  que  demani  per  aquesta 
urbanització  en  concret,  però  bé  vostè  sabrà  perquè  ho  ha  fet  perquè 
resulta que hi ha un motiu espectacular per no recepcionar aquestes obres i 
és que els falta fer un carrer sencer.

Sr. Estapé.- Hi ha un conveni?

Sr. Alcalde.- hi ha un conveni signat des de fa 3 setmanes, en què aquests 
senyors avalen i garantitzen com pagar aquest carrer, aquests senyors han 
trencat reiteradament les negociacions, s’ha fet un pla de recepció, se’ls ha 
donat tota mena de facilitats.  Hem recepcionat 2 quadres elèctrics i  ens 
hem fet càrrec de l’enllumenat públic perquè pretenien apagar, hem passat 
a  segar  la  gespa  de  la  jardineria  insostenible  que  vostès  no  deurien 
redactar,  però  hi  deurien  encarregar   a  algú  que  ho va  redactar  i  hem 
passat a segar potser  2 vegades, perquè això creix i aquest pla de recepció 
pretenia que abans del creixement de la gespa, tinguéssim la jardineria ja 
recepcionada,  malgrat  el  cost  enorme que significarà  pel  municipi,  quan 
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aquí el que hagués pertocat és constituir una entitat de conservació i que 
aquesta entitat  constituïda pels  propietaris  es fes  càrrec de costos  i  ells 
mateixos  estan  disposats  a  fer-ho  perquè  si  no  haurem  de  canviar  de 
jardineria i anar cap a un model més sostenible que puguem assumir que no 
consumeixi l’aigua que consumeix ni els esforços de jardineria que significa 
aquell sector tan difícil i tan diferent de l’altre, de la resta del municipi.

El  dubte que li  ha quedat sobre la parcel·la de Can Font de la Parera li 
aclariré  molt  gustosament.  Vostè  ha  dit  que  aquells  diners  que  es  van 
gastar que no tenien que s’havien invertit en el centre cultural, en places, 
en no sé què... i en el Pla de les Hortes, en urbanitzar els carrers del Pla de 
les Hortes on vostè va votar els interessos del seu propi pare amb sentència 
i tot denegant aquell vot, no se’n recorda? És molt greu això. En quin estat 
està això? Doncs està em un bon estat. Hi ha una sentència favorable en 
primera instància, de la qual ja en té coneixement que condemna en costes 
al denunciat per via penal, no busqui un contenciós, busqui un expedient 
penal perquè això és molt greu el que ha passat en aquest Ajuntament, és 
molt  greu,  jo no sé  com està assentat  aquí  encara,  és  molt  greu i  això 
continua,  vostè  sap  que  els  processos  judicials  són  lents,  aviat  tindrem 
sentència.

Respecte a la UA-14, l’informe de l’ACA, jo no tinc coneixement de que hagi 
arribat  encara.  L’informe  de  l’ACA  serà  favorable,  els  acords  amb  el 
Consorci del Besós i amb l’ACA són favorables al cobriment del Torrent i no 
ens queda una plaça en forma de vall amb l’aigua al fons, ens queda una 
plaça  plana que  poden utilitzar  els  ciutadans  i  el  torrent  cobert  amb el 
vistiplau  de  l’ACA  i  del  Consorci  del  Besós.  Quan  el  projecte  estigui 
totalment definit l’ACA emetrà l’informe.

I per últim, la pregunta número 18, referent a la Plaça de Can Torrents, són 
els primers que es queixen de les boles al costat de la carretera i suposo 
que els ho deuen haver dit els que es paren a treure diners de “ La Caixa” 
que ara no poden parar, però nosaltres ho tenim molt clar que perquè la 
policia no hagi de fer una política repressiva, hem d’anar amb mesures de 
pacificació  del  trànsit  i  aquestes  boles  no són per  impedir  que els  nens 
sortint a la carretera, per això hem posat altres elements com el parterre 
longitudinal corregut i la bardissa que ja creixerà perquè els nens surtin a la 
carretera  que  és  molt  perillós.  Aquestes  boles  marquen  un  límit  i 
impedeixen que els  cotxes  pugin  pels  guals  per  persones  amb mobilitat 
reduïda i ocupin aquesta vorera com estava passant i referent als escocells 
del  carrer  Montseny tots  pensàvem que havien  de quedar   al  nivell  del 
paviment, s’han fet d’aquesta manera quan ho hem vist executat. Es veu 
que respon de l’estètica que havien trobat amb la resta de la plaça on ja hi 
havia aquests elements posats al voltant del parterre de la porxada i  de 
moment, jo els he tocat personalment, no tallen, no tenen punxes, vull dir 
que  estan  llimats  i  estan  tractats  d’una  manera  prudent  perquè  no 
provoquin  massa  danys.  Tenim  coneixement  d’un  parell  d’incidents, 
esperem que els ciutadans aprenguin a utilitzar-los i es pugui conviure. Si 
veiem que és necessari alguna actuació preventiva, evidentment la farem. 
Crec que amb això queda contestades totes les preguntes.

Sr. Estapé.- Podria fer un sol comentari Sr. Ros? 

Sr. Alcalde.- Sap que no pertoca, que les preguntes es fan i es contesten.
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Sr.  Estapé.- Sí,  sí  que  pertoca,  ho  hem fem altres  vegades.  No  penso 
respondre a cap dels seus comentaris

Sr. Alcalde.- Sr. Estapé a l’ordre...fa 10 anys que sóc regidor i en els 10 
anys que sóc regidor ...

Sr. Estapé.- ...Interventors municipals no feien els informes,  em sembla 
molt desafortunat, precisament va ser ...que en aquest Ajuntament va crear 
la plaça d’intervenció. El fet que faci acusacions sobre treballadors d’aquest 
Ajuntament  que  no  feien  la  seva  feina  quan  tenien  responsabilitats  és 
molt...

Sr. Alcalde.- Jo no he dit això, Sr. Estapé 

Sr. Estapé.-...que els tècnics municipals,  funcionaris de carrera que han 
treballat en aquest Ajuntament en la plaça d’intervenció, li demanaria que 
rectifiqui. En aquest Ajuntament en el passat, s’han fet informes negatius, 
és  cert,  no  som perfectes,  se  n’han  fet,  però  en  alguna  ocasió  puntual 
perquè algun contracte s’havia caducat i quedava potser un mes fins que no 
es feia el nou. El que no havia passat mai és que hi haguessin 25 factures i 
14 informes seguits un mes rere l’altre, això no havia passat mai.

Sr. Alcalde.- Li faré una llista.

Sr. Estapé.- Respecti la voluntat i la bona feina d’unes persones que no 
estan aquí per defensar-se i que tenien molta responsabilitat i vostè estava 
en  tot  cas  en  l’oposició  per  assegurar  que  tots  els  funcionaris  d’aquest 
Ajuntament feien la  seva feina perquè contenciosos  i  querelles  criminals 
vostè i persones afins a vostè n’han presentat a grapats.

Sr. Álvarez..- No 

Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, vostè sap el que ha arribat a dir.

Sr. Álvarez..- Si no sap ni el que ha dit.

Sr. Alcalde.- Aixequem la sessió i donem pas al torn de precs i preguntes 
del públic. Alguna pregunta per part del públic assistent?

I  no  havent-hi  més  assumptes  a  debatre,  acomplert  l’objecte  de  la 
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les 23 hores i 36 minuts 
del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe. 

EL PRESIDENT, LA SECRETÀRIA, 
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