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ACTA DEL PLE GENERAL REALITZAT EL  DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013 
 
 
 

 
ASSISTENTS: 

 
 
Alcalde:     Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:   Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 
  Sr. Santiago Raimi i Fortuny 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. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU 
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC 
Sr. Carles Fernández i Pérez 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  
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 
Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E 

 
 
A la Roca del Vallès, essent les 20 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, la secretària accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 
procedeix, amb l’assistència de La interventora accidental, Anna Moreno Castells, a la 
realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint 
hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència del Sr. Albert Gil i Gutiérrez, el qual havia, 
prèviament, excusat la seva assistència 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 plenària ordinària realitzada el 25 de 
juliol de 2013 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1. Aprovació del reglament d’ús dels serveis de la biblioteca municipal de la Roca del 
Vallès 
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B-2. Adjudicació de la contractació de la gestió del servei públic integral de la fracció 
rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès.  
 
B-3. Declaració com a deserta de la licitació de la gestió i explotació de les zones 
esportives municipals -CEM- 
 
B-4. Aprovació de les festes locals de l’any 2014. 
 
B-5. Moció presentada pel grup municipal del P.P. per condemnar l’agressió del Centre 
Cultural Blanquerna.  
 
C) Control Gestió municipal 
 
C.1. Resolucions d’alcaldia 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, comencem la sessió quan són les 8 hores del vespre. Excusem la 
presència del Sr. Albert Gil del grup municipal d’Esquerra Republicana que per motius 
laborals no ens pot acompanyar i m’ha demanat expressament que l’excusi davant dels 
regidors i regidores i davant del pública assistent.  

 
B) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 25 de 
juliol de 2013 
 
Sr. Alcalde.- Comencem el primer punt de l’ordre del dia bloc A d’assumptes de tràmit 
amb un únic punt que és l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària 
ordinària del 25 de juliol de 2013. Algun comentari sobre l’acta ? 
 
Sí, Sr. Carles Fernández?. 
 
Sr. Fernández.- Sí, donat que avui surt un punt de l’ordre del dia en què vam fer una 
pregunta al final del ple passat, m’he revisat l’acta i no tinc la certesa que s’hagi fet la 
transcripció literal, literal.  Tinc algun dubte. Llavors, hi ha alguns punts suspensius, no sé si 
és que no es va gravar bé o què, però a la pregunta que si s’havia presentat alguna 
empresa pel tema de la gestió de l’empresa pel tema de la gestió de la zona esportiva no 
tinc clar que la transcripció sigui estrictament literal. Tinc algun dubte. És la pàgina 61 de 
l’acta. Llavors independentment que s’aprovi o no s’aprovi, m’agradaria poder-la sentir. 
Suposo que això és possible.  
 
Sr. Alcalde.- Això serà possible, però en aquest moment lògicament. 
 
Sr. Fernández.- Entenc, no li demano ara en aquest moment. En les respostes, no en la 
meva intervenció, sinó en les respostes. 
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És un dubte, tampoc tinc una certesa. Fa 2 mesos d’això i, per tant, hi ha un matís que no 
tinc clar. És a dir, no tinc clar si es va dir que s’havia presentat algú o no i, per tant, davant 
del dubte i com hi ha punts suspensius, com si quedés algo, potser perquè no se sentia bé 
o per alguna raó, no poso en dubte cap mala fe, sinó senzillament, m’agradaria poder-la 
sentir i en aquest sentit, nosaltres ens abstindríem. El que demanaríem és saber si es pot fer 
això de sentir-la i veure el què per un altre moment. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, en tot cas Sr. Fernández trobo que està molt clar, en tot cas, ens 
emplacem per algun dia de la setmana entrant per escoltar aquest tram de les 
gravacions i veure, realment, si en aquest moment hi ha algun punt que no ha estat prou 
intel�ligible com perquè hagi estat transferit per les administratives que normalment fan 
aquesta feina. Sí, Sra. Secretària? 
 
Sra. Secretària.- ... 
 
Sr. Fernández.- Hi ha una resposta del Sr. César Alcalá a la meva pregunta i que acaba en 
uns punts suspensius. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, en tot cas, Sra. Secretària, jo crec que és millor que fem aquesta sessió de 
posar l’àudio perquè puguem recuperar aquesta sessió i veure exactament què diu.  
 
Sr. Fernández.- Normalment no, aquesta vegada com sortia un punt. Jo tenia una 
impressió i dic deixa’m comprovar. Llavors, quan he vist això, he dit deixa’m comprovar-
ho. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, els emplaçarem i farem aquesta audició conjuntament.  
 
Passem a votació. 
 
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol a votació, aquesta 
resta aprovada per 9 vots favorables, manifestades pels regidors dels grups municipals de 
CIU, d’ERC, d’ICV-EUIA i del P.P i 7 abstencions, manifestades pels regidors del grup 
municipal del PSC. 
 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1. Aprovació del reglament d’ús dels serveis de la biblioteca municipal de la Roca del 
Vallès 
 
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o mocions 
resolutòries amb 5 punts de l’ordre del dia, el primer dels quals tracta de l’aprovació del 
reglament d’ús dels serveis de la biblioteca municipal de la Roca del Vallès. 
 
Sr. Ametller.- Gràcies, Sr. Alcalde. El que es proposa per presentar a aquest ple és aprovar 
la normativa reguladora de l’ús dels serveis de la biblioteca municipal a la Roca del Vallès 
per a l’obtenció del carnet i a l’ús de carnets associats. La Diputació de Barcelona va 
aprovar un reglament que no existia fins aleshores i nosaltres, com a municipi, no som 
biblioteca de la Diputació, sí som biblioteca adherida a la xarxa de la Diputació com a 
reglament marc, però de l’altra volíem incorporar-hi determinades accions que des de 
biblioteca ens suggerien i que vam estar analitzant, per tant, el document que crec que 
es va fer arribar a tots vostès, al menys això és el que se m’ha facilitat a mi, en tinc 
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constància, facilitar aquesta normativa d’ús, que d’altra banda ja s’anava duent a terme, 
però ara si més no la direcció de la biblioteca té una norma reglamentària com per 
exemple: que no es pot entrar amb menjar a la biblioteca, que no s’accepten animals, 
excepte, naturalment, els gossos pigall, que no es pot parlar pel mòbil, és a dir, que hi ha 
un reglament que, per tant, tot usuari, si no es comporta respectuosament, el servei de 
biblioteca i qualsevol persona li pot exigir perquè té unes normes al darrera que el 
defensen, per tant, això és el que portem avui a aprovació. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Montserrat Ametller. Algun comentari?  
 
Passem a votació?  
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova el dictamen, per unanimitat, el qual literalment 
diu:  
 

“Atès que La Biblioteca de la Roca del Vallès és un servei de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès que es gestiona en conveni amb la Diputació de Barcelona, formant 
part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que 
disposa la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i 
el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 
2/2003, art. 67b) i l’article 39 de la Llei 4/1993, de 18 de març del Sistema Bibliotecari 
de Catalunya on s’estableix l’obligatorietat de servei de lectura pública als municipis 
de més de cinc mil habitants. 
 
Tanmateix, la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de 
l’Estat i el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (Decret 
Legislatiu 2/2003, art. 92.1) estableixen la competència funcional de les diputacions 
respecte dels serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses 
d’assistència i cooperació. 
 
Atès que la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona està 
integrada pel conjunt de les biblioteques públiques de titularitat municipal que es 
gestionen concertadament amb els ajuntaments de la província de Barcelona, cas 
de la Biblioteca Municipal la Roca del Vallès. 
 
Atès que la  Diputació de Barcelona assessora i dóna suport als ajuntaments en el 
desenvolupament dels serveis bibliotecaris i vetlla per la coordinació, l’equilibri 
territorial i la qualitat del servei en matèria bibliotecària d’acord a les funcions 
definides a les diputacions provincials al Decret 124/1999, del 4 de maig, sobre els 
serveis i el personal del Sistema de la Lectura Pública de Catalunya. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió data 20 de desembre de 
2012 va aprovar, de forma definitiva,  la normativa reguladora per a l’obtenció del 
carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i 
l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats aplicable al conjunt de biblioteques públiques 
que integren la xarxa. 
 
Atès que l’Ajuntament vol regular l’ús dels serveis bibliotecaris al municipi per tal 
d’establir  els criteris bàsics de respecte i  bon ús entre tots els seus usuaris, regulant 
unes normes bàsiques d’ús del servei per part del usuaris i sistematitzant un protocol 
d’actuació comú entre els treballadors del servei.  
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Atès que la direcció de la biblioteca municipal ha elaborat una normativa 
reguladora que integra la normativa aprovada per la Diputació de Barcelona, 
afegint la regulació d’unes normes bàsiques d’ús del servei per part dels usuaris. I que 
aquesta proposta de normativa ha estat consensuada i conformada per la Direcció 
de l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones (àrea a la que pertany el servei de 
biblioteca) i per la Regidoria responsable del servei. 
 
Vist l’informe de la directora de la Biblioteca 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, 
l'adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Aprovar la Normativa Reguladora d’us del servei públic de Biblioteca 
Municipal de a Roca del Vallès i per a l’obtenció del carnet i l’ús dels serveis 
associats. 
 
SEGON.- Publicar i sotmetre a informació pública aquest acord i el text íntegre de la 
Normativa Reguladora d’us del servei públic de Biblioteca Municipal de La Roca del 
Vallès per a l’obtenció del carnet i l’ús dels serveis associats pel termini de trenta dies 
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al�legacions, reclamacions o suggeriments, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província 
(BOP), al web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials esmentades. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’àrea de Serveis Personals. 
 
QUART.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per al 
desplegament i execució dels presents acords.” 

 
 
B-2. Adjudicació de la contractació de la gestió del servei públic integral de la fracció 
rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès.  
 
Sr. Alcalde.- Passem al segon punt de l’ordre del dia d’aquest bloc que tracta de la gestió 
del servei públic integral de la fracció rebuig, orgànica i voluminosos de la Roca del Vallès. 
Té la paraula el regidor de medi ambient el Sr. Santi Raimí. 
 
Sr. Raimí.- Bona nit a  tothom. En data 24 de juliol de 2013, es va celebrar la mesa de 
contractació per la ponderació dels criteris valorables, mitjançant judici de valors, 
l’aplicació dels criteris avaluables de forma automàtica i la classificació de les ofertes i la 
proposta d’adjudicació del contracte. En aquesta mesa de contractació, es valoraven 2 
criteris sobretot, per un costat la proposta tècnica de les empreses, desglossada amb una 
organització del sistema i en millores del sistema i la proposta econòmica. El pes específic 
de cadascuna de les 2 partides és molt similar, s’obria primer o s’avaluava primer la 
proposta tècnica i en segon lloc la proposta econòmica en un acte públic i amb un 
programa informàtic. Es van presentar 3 empreses: Bisbal Casacoberta, SA, l’Arca del 
Maresme empresa d’inserció i gestió de residus Cirera. A la proposta tècnica, les 
valoracions de les respectives empreses van ser les següents:  
 
Bisbal Casacoberta : 50,50 punts, Arca del Maresme empresa d’Inserció 63 i gestió de 
residus Cirera 75,50. En el plec de clàusules administratives particulars es deia que si una 
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empresa en la seva proposta tècnica no sobrepassava els 60 punts, automàticament 
quedava descartada per fer-ne la valoració de la seva proposta econòmica. En aquest 
sentit, com que Bisbal Casacoberta només va obtenir 50,50 punts, va quedar descartada i 
en l’obertura de la proposta econòmica es va fer obertura de les 2 empreses restants: 
Arca del Maresme empresa d’Inserció i Gestió de Residus Cirera. Les puntuacions de la 
proposta econòmica de les respectives empreses van ser les següents: 
 
Arca del Maresme empresa d’Inserció 90,96 punts i Gestió de Residus Cirera 97,90 punts.  
En definitiva, fent la ponderació dels 2 criteris valorables i la puntuació obtinguda per 
cadascuna de les empreses, el resultat final seria el següent:  
 
L’Arca del Maresme empresa d’inserció, SA 81,40 punts i Gestió de residus Cirera 86,92 
punts, per tant llegiré l’acord número segon que és el que resumeix tot aquest procés. 
Acordem: 
 

“Declarar vàlida la licitació i adjudicar  el contracte per a la gestió indirecta i sota la 
modalitat de concessió, del servei públic de gestió integral de les fraccions rebuig, 
orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès a favor de GESTIÓ DE 
RESIDUS CIRERA, SL, amb CIF núm. B59802611 per l’import anual de 464.317,91 euros 
de pressupost base més 46.431,79 euros corresponents a l’Impost del Valor Afegit 
(Total:  510.749,71 euros), i amb una durada de quatre anys, amb estricta subjecció al 
Plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i a la seva 
oferta.” 

 
D’entrada res més. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.-  Moltes gràcies, Sr. Santi Raimí. Algun comentari? 
 
Passem a votació?  
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat, el qual literalment 
diu:  
 

“El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada en data 30 de maig de 2013, va 
aprovar iniciar l’expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la 
modalitat de concessió, del servei públic de gestió inegral de les fraccions rebuit, 
orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès, per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 468.995,89 euros anuals, IVA no 
inclòs i quatre anys de durada. 
 
L’anunci de licitació es va publicar en el tauler d’edictes i en el perfil del contractant 
municipals en data 13 de juny de 2013; en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 18 de juny de 2013 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de 21 de juny de 2013.  
 
S’han celebrat les Meses de contractació per a la qualificació de la documentació 
administrativa i per a l’obertura de la documentació continguda en el sobre número 
2.  
 
En data 24 de juliol de 2013 es va celebrar la Mesa de contractació per la 
ponderació dels criteris valorables mitjançant judici de valor, l’aplicació dels criteris 
avaluables de forma automàtica, la classificació de les ofertes i la proposta 
d’adjudicació, l’acta de la qual es transcriu tot seguit, en la seva part necessària: 
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“...A continuació es dóna lectura de l’informe de ponderació aplicada a l’oferta, 
conforme els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor que  
s’estableixen a la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars 
d’aplicació, quin contingut és el següent: 
 
“...Es reprodueixen a continuació els criteris de valoració, i s’argumenten a 
continuació de forma resumida les valoracions de les ofertes i les puntuacions 
atorgades: 
 

1. Pla d’organització: s’ha de presentar el Pla d’organització o programa de treballs al 
qual l’adjudicatari ha de presentar la seva proposta d’organització diària per tot 
l’àmbit objecte del contracte. La valoració ha estat la següent (fins a 15 punts): 
 

Bisbal Casacuberta, SL Presenta quadre general de resum del servei. 
No aporta plànols de recorreguts. Presenta 
relacions generals de mitjans humans i 
materials. Presenta els establiments on s’han 
de gestionar/tractar els residus. Acredita 
solvència tècnia i capacitat per la correcta 
execució dels treballs 

L’Arca del Maresme , 
EI, SLL 

Presenta quadre general de resum del servei. 
Aporta plànols de recorreguts. Presenta 
relacions generals de mitjans humans i 
materials. Presenta els establiments on s’han 
de gestionar/tractar els residus. El licitador 
planteja no realitzar el buidat de tots els 
contenidors tot i que al PPT s’indica que la 
recollida de rebuig s’ha de realitzar un mínim 
de 6 cops a la setmana, especificant rutes 
variables en funció del dia a la setmana. 

Gestió de Residus 
Cirera, SL 

Presenta quadres generals de resum del 
servei i parcials específics. Aporta plànols de 
recorreguts. Presenta relacions generals de 
mitjans humans i materials. Presenta base de 
dades dels contenidors. Presenta els 
establiments on s’han de gestionar/tractar els 
residus. Acredita solvència tècnia i capacitar 
per la correcta execució els teballs, 

 
Les puntuacions atorgades han estat les següents: 
 

NOM FINS 15 PUNTS
Bisbal Casacuberta SL 7,5
L'Arca del Maresme, EI, SLL 4,5
Gestió de Residus Cirera, SL 12  

 
 

2. Millores respecte les característiques del parc de contenidors. Es valoraran aquelles 
millores a les característiques dels nous contenidors que s’instal�laran a la via pública 
per les fraccions rebuig i orgànica respecte els mínims establerts al PPT. Tanmateix es 
valorarà el seu desplegament total dins del període contractual així com la millora la 
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delimitació i senyalització horitzontal de les àrees d’aportació així com el abalisament 
de les mateixes. Es valorarà la solvència tècnica de les solucions presentades així com 
la seva definició i presentació. Es valorarà l’establiment per part de l’adjudicatari d’una 
assegurança que cobreixi els contenidors municipals per actes de vandalisme o 
accidents, permeten la renovació dels mateixos sense cap cost per l’Ajuntament. (fins 
a 25 punts). 

 

Bisbal Casacuberta SL

L'Arca del Maresme, EI, SLL

Gestió de Residus Cirera, SL

Es realitza una descripció correcta dels contenidors. S'aporten 20 contenidors adicionals 
per residu verd, 3 de rebuig i 20 d'orgànica. El desplegament es fa en dos mesos i la 
reparació en un màxim de 12 hores. Es proposa la senyalització horitzontal de les zones 
d'aportació. S'aporten 26 balisaments de contenidors. Els contenidors proposats tenen 
una capacitat de 1045 litres.

No s'aporten croquis dels contenidors. No es fa referència al sistema d'apertura amb peu. 
Per actes festius s'indica que es destinaran 3 contenidors. Els contenidors que no es 
canviïn es repararan.

S'aporten croquis dels contenidors. Es fa referència al sistema d'apertura amb peu. 
S'"aporten" "ferros" de protecció i balisament. Es fa referència a l'assegurança pels 
contenidors.

 
 
Les puntuacions atorgades han estat les següents: 
 

NOM FINS 25 PUNTS
Bisbal Casacuberta SL 12,5
L'Arca del Maresme, EI, SLL 15
Gestió de Residus Cirera, SL 20  

 
3. Millores respecte les característiques bàsiques del servei: Es valoraran aquells 

increments relacionats amb les freqüències o altres característiques dels serveis objecte 
del present contracte relacionats a l’apartat 3 de l’annex nº1 del PPT. s’haurà de definir 
la maquinària i els mitjans auxiliars que es posaran de forma addicional al servei de 
l'Ajuntament de La Roca del Vallès, d’acord amb els criteris establerts a la memòria i 
als annexos del Plec de prescripcions tècniques, sense cap cost addicional per 
l’Ajuntament. Tanmateix es valoraran aquells serveis addicionals no establerts al PPT 
que es posaran a disposició de el Responsable del Contracte sense cap cost afegit, 
indicant-se les seves característiques, els mitjans materials, humans i la maquinària 
que es faran servir així com la seva disponibilitat estacional i el número d’hores/any 
que s’oferiran (fins a 25 punts). 
 

Bisbal Casacuberta SL

L'Arca del Maresme, EI, SLL

Gestió de Residus Cirera, SL

S'incrementen els contenidors per festes a cinc unitats addicionals i el preu dels 
addicionals es redueix en 50 cèntims.S'aporten 10 hores/any per recollida de contenidors 
de festes. S'incrementen les recollides de Parpers i la Pineda un cop per setmana més. Es 
planteja un recorregut específic de voluminosos i la neteja dels guals dels rius. Es 
proposen 3 jornades de 8 hores addicionals de recollida de voluminosos. Es proposen 
dues jornades de neteja interna i 3 de neteja externa addicionals

S'aporta equip de neteja de graffitis (sense limitació), GPS als vehicles, informes semanals 
i telèfons d'atenció 24 h/365 dies.

Es proposa realitzar un dia més de recollida de FO i incrementar les netejes internes a 
freqüència 15 dies i les externes 30 dies. Es plantegen els serveis de recollida de piles, 
fluorescents, roba, sabates i oli sense cost.
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Les puntuacions atorgades han estat les següents: 
 

NOM FINS 25 PUNTS
Bisbal Casacuberta SL 12,5
L'Arca del Maresme, EI, SLL 22,5
Gestió de Residus Cirera, SL 17,5  

 
 

4. Millores respecte la neteja d’abocaments incontrolats:Es valorarà la retirada, sense 
cap cost addicional per l’Ajuntament d’abocaments incontrolats en sol no urbanitzable 
sempre i quan la natura dels residus, a priori, no sigui de tipus perillós, tòxic o subjectes a 
tractaments especials i sigui de natura inert o assimilable a residus de tipus urbà. Es 
relacionaran els mitjans que es posaran a disposició de el Responsable del Contracte 
indicant-se les seves característiques, els mitjans materials, humans i la maquinària 
que es faran servir així com la seva disponibilitat estacional i el número d’hores/any 
que s’oferiran així com el preu per hora a facturar(fins a 25 punts). 
 
 

Bisbal Casacuberta SL

L'Arca del Maresme, EI, SLL

Gestió de Residus Cirera, SL

No s'espliciten el número d'hores (es parla de termini màxim). S'indica la relació de la 
maquinària. No s'aporten preus (oferta econòmica).

Es posen a disposició 48 hores.No s'aporten preus (oferta econòmica).

Es posen a disposició 30 hores de xofer, 30 hores d'operari i 25 tones de tractament. 
S'annexa quadre de preus.

 
 
Les puntuacions atorgades han estat les següents: 
 

NOM FINS 25 PUNTS
Bisbal Casacuberta SL 10
L'Arca del Maresme, EI, SLL 15
Gestió de Residus Cirera, SL 20  

 
 

5. Millores respecte la disposició de contenidors i retirada de residus a disposició de 
l’Ajuntament. Es valoraran el número de tones anuals de residus voluminosos, runes i 
residu verd procedents dels treballs municipals gestionats directament per l’Àrea de 
Serveis Urbans que l’adjudicatari transportarà i gestionarà (eliminació inclosa) sense 
cap cost per l’Ajuntament(fins a 10 punts). 
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Bisbal Casacuberta SL

L'Arca del Maresme, EI, SLL

Gestió de Residus Cirera, SL Es posarà a disposició  20 tones de runes i 15,6 de voluminosos. (addicionals i sense cost)

Es posarà a disposició 50 tones anuals de residu verd, 54 tones de runes i dues de 
voluminosos (addicionals i sense cost). Poc equilibri en la disposició.

Es posarà a disposició  18 tones de runes i 18 de voluminosos (addicionals i sense cost)

 
Les puntuacions atorgades han estat les següents: 
 
 

NOM FINS 10 PUNTS
Bisbal Casacuberta SL 8
L'Arca del Maresme, EI, SLL 6
Gestió de Residus Cirera, SL 6 ” 
 
 
Per tant, la puntuació total obtinguda en la valoració dels criteris avaluables 
mitjançant judici de valor és la següent: 
 

LICITADOR PUNTUACIÓ 
TOTAL 

 
. BISBAL-CASACUBERTA, SL 

 

 
50,500 

 
 

L’ARCA DEL MARESME EMPRESA 
INSERCIÓ, SLL 

 
63,000 

 
GESTIO DE RESIDUS CIRERA, SL 

 
75,500 

 
A continuació, en acte públic, per la Presidència es dona compte del resultat de 
l’aplicació de la ponderació dels criteris d’adjudicació referenciats, invitant als 
licitadors presents que expressin els dubtes que tinguin o demanin les explicacions 
que estimin convenients. 
 
La clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars, en l’apartat relatiu a 
l’oferta tècnica, estableix que es valorarà de 0 a 100 punts, i no es prendran en 
consideració per al càlcul de l’oferta més avantatjosa les ofertes amb qualitat 
tècnica inacceptable, considerant-se com a tals les que tinguin una puntuació 
inferior a 60 punts. Per tant, de conformitat amb la citada clàusula, l’oberta 
presentada per BISBAL-CASACUBERTA, SL, que ha obtingut una puntuació de 50,500, 
inferior als 60 punts mínims exigits a l’oferta tècnica, no es prendrà en consideració 
per al càlcul de l’oferta més avantatjosa. 
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La Mesa de contractació acorda que NO es procedeixi a l’obertura del sobre 3 
presentat per Bisbal-Casacuberta, SL pels motius exposats en el paràgraf precedent. 
 
Pel President s’ordena l’obertura del Sobre 3 (Criteris avaluables de forma 
automàtica) de les proposicions presentades i admeses, per l’ordre en que 
apareixen numerades, i s’apliquen els criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica, amb el resultat següent: 
 
 

 
 
Pel que, sumada la ponderació obtinguda pels criteris avaluables mitjançant judici 
de valor i els criteris avaluables de forma automàtica, la puntuació resultant és la 
següent: 
 

ORDR
E 

LICITADO
R 

PUNTUACI
Ó SOBRE 2 

PUNTUACI
Ó SOBRE 3 

PUNTUACI
Ó TOTAL 

1 
 

BISBAL-
CASACUB
ERTA, SL 

 

50,500 ------------ ------------ 

2 
 

L’ARCA 
DEL 

MARESME 
EMPRESA 
INSERCIÓ, 

SLL 
 

63,000 99,096 81,409 

3 
 

GESTIO 
DE 

RESIDUS 
CIRERA, 

SL 
 

75,500 97,904 86,926 

 
 

Així mateix, la classificació final dels licitadors presentats és la següent: 
 
ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ 

SOBRE 2 
PUNTUACIÓ 
SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

  75,500 97,904 86,926 

LICITADOR CONTINGUT SOBRE 3 PUNTUACI
Ó 
OBTINGUD
A 

 
L’ARCA DEL MARESME 
EMPRESA INSERCIÓ, SLL 

 

 
Oferta econòmica 

 
99,096 

 
GESTIO DE RESIDUS 

CIRERA, SL 

 
Oferta econòmica 

 
97,904 
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1 
 

GESTIO DE 
RESIDUS 

CIRERA, SL 
 

 
2 
 

 
L’ARCA DEL 
MARESME 
EMPRESA 
INSERCIÓ, 

SLL 
 

63,000 99,096 81,409 

 
Per tant, pel President es realitza proposta d’adjudicació a favor de l’empresa 
GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, SL, licitador que ha obtingut major puntuació. 
 

Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, SL  
 

- Vots a favor: 6 
- Vots en contra: 0 
- Abstencions: 0 

 
En conseqüència, la Mesa de contractació, per unanimitat, acorda proposar a 
l’òrgan de contractació competent que efectuï adjudicació del contracte  per a la 
gestió del servei públic de gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i 
voluminosos del municipi de la Roca del Vallès a favor de GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, 
SL, amb CIF núm. B59802611, per l’import anual de 464.317,91 euros de pressupost 
base més 46.431,79 euros corresponents a l’Impost del Valor Afegit (Total:  510.749,71 
euros).” 
 
Vist el que estableix l’art. 138 en relació a l’art. 160 i 161 i concordants del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre de 2011.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de 
conformitat amb la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li 
han estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 
convenient, l'adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 

Primer.- Ratificar el requeriment de documentació efectuat per Resolució d’Alcaldia 
de 6 de setembre de 2013. 
 
Segon.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar  el contracte per a la gestió indirecta i 
sota la modalitat de concessió, del servei públic de gestió integral de les fraccions 
rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès a favor de GESTIÓ 
DE RESIDUS CIRERA, SL, amb CIF núm. B59802611 per l’import anual de 464.317,91 
euros de pressupost base més 46.431,79 euros corresponents a l’Impost del Valor 
Afegit (Total:  510.749,71 euros), i amb una durada de quatre anys, amb estricta 
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subjecció al Plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i 
a la seva oferta. 
 
Tercer.- Disposar a favor de l’adjudicatari la quantia corresponent a l’import 
d’adjudicació de l’anualitat 2013, a càrrec de la partida pressupostària 11 162 22713 
– Escombraries municipals, del pressupost municipal aprovat per la present anualitat. 
 
L’adjudicació per a la resta d’anualitats quedarà sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions 
derivades del contracte. 
 
Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de conòrrer a formalitzar el contracte 
quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del 
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la notificació del present acord. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant d’aquest 
Ajuntament, als efectes previstos en l’article 151.4 del TRLCSP.  

 
Sisè.-  Comunciar les dades relatives a l’adjudicació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contracte de la Junta Consultiva de Contractació administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu el TRLCSP. 
 
Setè.- Posar l’expedient instruït a disposició dels altres licitadors ofertants als efectes 
de donar compliment a allò que preveu l’article 89.3, en concordança amb l’article 
54.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú. 
 
Vuitè.- Facultar a l’Alcalde-Presidente per a la firma de quants documents públics i 
privats fossin necessaris per a l’execució dels acords que antecedeixen. 
 

Novè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i als licitadors presentats, 
a la Intervenció, i a l’àrea de Territori i Sostenibilitat.” 

 
 
B-3. Declaració com a deserta de la licitació de la gestió i explotació de les zones 
esportives municipals -CEM- 
 
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt de l’ordre del dia que tracta de la declaració com a 
deserta de la licitació de la gestió i explotació de les zones esportives municipals. Té la 
paraula el Sr. César Alcalà. 
 
Sr.  Alcalà.- Bona nit. Gràcies, Sr. Alcalde. El 30 de maig de 2013, l’ajuntament va aprovar 
iniciar l’expedient de la gestió indirecta per tal de convocar a les empreses que es 
volguessin presentar per fer-se càrrec del CEM, del centre esportiu municipal. Quan va 
acabar tota la presentació no s’havia presentat cap empresa i els acords que portem 
avui a ple és:  
 

“Primer.- DECLARAR DESERT el procediment de contractació, mitjançant 
procediment obert, oferta més avantatjosa i varis criteris d’adjudicació, 
contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la modalitat de concessió 
administrativa, de la gestió i explotació de les zones esportives municipals de la 
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Roca, de la Torreta i de Santa Agnès, del municipi de la Roca del Vallès, per 
manca de licitadors. 
 
Segon.- CANCEL�LAR l’autorització de la despesa efectuada per acord plenari 
de data 30 de maig de 2013 relativa a la present licitació. “ 
 

Que eren els 300.000 € que havíem acordat que seria el màxim que pagaria 
l’Ajuntament que eren els 143.396,94 IVA no inclòs i la resta que quedaven, que eren 
els 173.389,18 ja amb l’IVA fins als 200.000, que eren 30.093, era la part, eren amb les 2 
parts que es desglossaven els 200.000 €. 

 
“Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant municipal i en el 
Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona, als efectes oportuns i pel seu 
coneixement general.   
 
Quart.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de 
Serveis i Atenció a les Persones.” 
 

Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari?  
 
Sr. Carles Fernández, en nom del PSC de la Roca?  
 
Sr. Fernández.- Sí, justament per això miràvem l’acta per aquest punt perquè jo 
recordava que, però puc estar equivocat, que s’havia comentat com si algú 
s’hagués presentat, però com que l’acta no ho diu, per tant, en tot cas, quan 
comprovem l’acta, quan comprovem al sentir-ho. Tot i així, home, el dia 16 de juliol 
acabava el termini. El dia 23 s’havia de convocar la mesa de contractació i el dia 25 
teníem el ple.  
  
Si ens van dir i comprovem en el ple, ho deixo, que s’havia presentat algú, doncs 
home, quedaria lleig, però com no estic segur, quedaria i, per tant, però malgrat això 
el dia 25 se sabia que no s’havia presentat ningú i no ens ho van dir. Queda lleig 
igualment, queda lleig, Sr. César Alcalá i queda lleig per 2 raons, si vostè el dia 25 
sabia que no s’havia presentat ningú quan el dia 16 s’acabava el termini i el dia 23 hi 
havia el termini de presentació, malament perquè no fa la seva feina i igual el Sr. 
Alcalde que és el que presideix la mesa de contractació i si ho sabia i no ens va dir la 
veritat, pitjor encara, per tant, Sr. César Alcalá i Sr. Alcalde, aquell dia no van estar a 
l’alçada. És una cosa que no té més transcendència, però home, crec que si estem 
aquí és per dir les coses clares, no per marejar la perdiu i enredar-nos els uns als altres i 
em baso i ho dic exclusivament sobre el que diem l’acta que van dir i el que diu 
l’acta que van dir és que s’han interessat un parell d’empreses. Si el dia 25 de juny, 9 
dies després que acabés el termini de presentació i 2 dies després que s’hagués de 
convocar la mesa de contractació, vostè l’única resposta que podien donar era 
aquesta. Vostès 2, o no fan la seva feina o ho sabien i ens van voler enredar. No hi ha 
una altra explicació, per tant, a part d’això en aquest tema també hem demanat, 
per instància, que ens facilitessin quin era el Pla de Gestió econòmica que hi havia en 
el plec de condicions. Encara ho estem esperant. Es va demanar, per part de 
l’Ajuntament, un aclariment del que demanàvem exactament. Es va fer aquest 
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aclariment i encara estem esperant rebre aquesta informació, per tant, en aquest 
tema, crec que no estan a l’alçada. Tant de bo s’hagués presentat una empresa, 
però crec, sincerament, que en el ple de juliol no van estar a l’alçada. Això que ha 
passat, doncs, en tot cas sap greu, ni ens alegrem ni no ens alegrem, però això 
demostra que les coses no s’estan fent. Ja no es va fer bé la rescició del contracte i 
tot el procés, pel mig hi ha hagut problemes de gestió. Aquest any la piscina s’ha 
obert més tard del previst... Sr. César Alcalá li dic que si perquè com a usuari ara s’ha 
obert després del previst. I no em digui que no perquè vaig anar a apuntar als meus 
fills i em van dir que la piscina tanca el dia 3 i el dia 12 s’obre i s’ha obert, s’havia 
d’obrir dilluns, després quan van obrir els nens el dijous no es va obrir, li van dir dilluns, 
dilluns no estava oberta i hi van tornar dimarts, per tant, alguna cosa no s’està fent bé. 
Els errors que hi va haver amb la piscina, alguna cosa no està funcionant en aquest 
tema, per tant, qui té la responsabilitat és el govern, per tant, mirin-s’ho una mica.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari, Sr. César Alcalá, per 
al�lusions?  
 
Bé, doncs jo estava repassant l’acta a la part de la pàgina 61, 62 que és la que ens 
preocupa, ho dic perquè poder val la pena explicar les coses bé, no?  i aquí es va 
demanar el que surt aquí, se li contesta:  
 
“ Sobre la contractació, a dia d’avui, s’han interessat diverses empreses. Jo sé que la 
setmana que ve tenint obertura de sobres, sé que, de moment, s’han interessat 2” 
 
 
Sr. Fernández.- ... la setmana anterior... l’obertura de sobres... 
 
Sr. Alcalde.- Em sembla que està vostè equivocat  
 
Sr. Alcalá.- ...el dia de Sant Jaume ... un dia d’aquests  
 
Sr. Alcalde.- Per tant, diguem les coses bé. Fins i tot aquí es va dir que poder hi havia 
un dia, ho vaig dir jo personalment que crec que acabava el dia 28, si no recordo 
malament, però també vaig dir que parlo de memòria i que no volia assegurar-ho. 
Llavors sembla ser que ho van mirar al Perfil del Contractant i no veig que continuï 
perquè es passa a una altra pregunta . 
 
Sr. Fernández.- Més endavant en l’acta apareixen les dates que va dir el Sr. Estapé del 
Perfil del contractant, de que el 16 acabava el termini de presentació 
 
Sr. Alcalde.-  El 16 de juliol, efectivament aquí darrera  
 
Sr. Fernández.-  i el 23 era l’obertura de pliques 
 
Sr. Alcalde.- i l’obertura de pliques el 23 de juliol. L’obertura de pliques deu ser la part  
del sobre 1, la part administrativa. 
 
Sr. Fernández.- La part que sigui 
 
Sr. Alcalde.- La part administrativa, no la reunió de la mesa de contractació. 
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Sr. Fernández.- Sí, però si s’obra i no es presenta ningú? 
 
Sr. Alcalde.- Exactament, si no hi ha sobres, no hi ha obertura de sobres, és molt 
evident. 
 
Sr. Fernández.- I, per tant, això no se’ls hi explica a vostès? 
 
Sr. Alcalde.- Doncs això se’ns deu explicar algun dia, però probablement... 
 
Sr. Fernández.- Home, el dia de l’obertura perquè vostès el dia de la mesa hi ha de 
ser-hi. 
 
Sr. Alcalde.- El dia, jo recordo una convocatòria meva personalment, i puc mirar la 
meva agenda, per la setmana següent al ple. Això ho recordo perfectament. Per 
tant, compte amb el què diem i com ho diem. 
 
Sr. Fernández.- No, no, no perdoni, perdoni. Compte amb el què diem tots. Vostè 
també. 
 
Sr. Alcalde.- Jo ho he dit en general. Jo he dit compte amb el què diem i com ho 
diem. 
 
Sr. Fernández.- Jo el que dic és que la primera obertura de pliques,és el dia 23, per fer 
una obertura de pliques, ni que sigui el sobre administratiu, s’ha de convocar la mesa 
de contractació, si no es convoca, alguna cosa no s’està fent bé. 
 
Sr. Estapé.- I tant 
 
Sr. Alcalde.- Les meses de contractació, i aquest mes en vam tenir vàries, es 
convoquen algunes de forma automàtica i es convoquen seguint un procediment i 
tenen, depenent de la naturalesa del contracte, tenen uns dies de terminis 
automàtics i, per tant, una no pot passar per davant del dies que pertoquen entre 
una mesa i la següent i això és així i és així perquè està escrit en la Llei de contractes 
d’administracions públiques i, per tant, la persona jurista que porta aquest temes és  
molt estricte i fa aquestes convocatòries, per tant, de tant en tant, a les nostres 
agendes apareixen una sèrie de dies fixats que dius mira la setmana que ve tinc 2 
obertures i la següent una altra i moltes vegades acaben coincidint amb un consell 
plenari, amb no sé què tal i coses que s’han de coordinar i que són molt difícils de 
coordinar perquè són terminis automàtics que depenen de dies que s’han de posar 
entre una mesa i la següent i això és així. Jo ho recordo perfectament i ho recordo 
perquè m’havia d’organitzar les vacances i que tenia fixada per la darrera setmana 
de juliol i primera d’agost tenia fixada la mesa, concretament del centre esportiu 
municipal, en el moment que no hi ha presentació de pliques aquesta mesa queda 
desconvocada,  com és lògic i natural. En tot cas, si el dia 25 de juliol, que és quan es 
va celebrar el ple, no teníem tota aquesta informació, no se’ls hi va poder donar i no 
se’ls va donar. Jo crec que no dóna més de sí el tema. No sé on volen que arribem.  
 
Sr. Fernández.- No, Sr. Ros, senzillament arribar a que les coses una de dos o se saben i 
s’expliquen o no se saben perquè no es fa la feina i punto i ja està. 
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Sr. Alcalde.- Miri el que estem tractant és una declaració de deserta d’una licitació, 
per tant, el que toca debatre en aquest punt, en aquest cas, és com cal continuar en 
aquest moment. Com cal continuar? Doncs amb la gestió directa que estàvem fent i 
que està donant un bon funcionament de les instal�lacions esportives municipals i 
aquesta és la realitat que s’està començant a donar uns números importants, 
interessants, tant en número de socis com en gestió econòmica. Crec que vostè ha 
fet algunes consideracions, no estava molt atent, és veritat, perquè estava consultant 
aquesta acta, però crec que ha fet algunes consideracions sobre les dates 
d’obertura i alguns problemes tècnics i de funcionament, que d’altra banda són 
habituals i normals en una instal�lació d’aquest tipus i que s’han solucionat i que està 
funcionant a ple rendiment i que, precisament, aquest estiu ha tingut uns èxits de 
participació importants que val la pensa conèixer i que val la pena compartir i jo crec 
que això seria el que podríem parlar en aquesta situació. 
 
A partir d’ara, des de l’equip de govern ens estem plantejant si continuar amb aquest 
model de gestió directa que està funcionant o si passem a la següent fase d’un 
procediment d’aquest tipus que seria un procediment negociat convidant a 3 
empreses especialistes del sector per veure si continuem amb la voluntat 
d’externalitzar el servei com havia funcionat fins un any i mig abans de la data d’avui 
o si aquest model ens funciona, per tant, estem davant d’aquesta conjuntura, estem 
davant d’aquest dubte i aquest és el dubte que sorgeix conforme es declara deserta. 
És cert que tenim una dificultat a l’hora de licitar aquesta gestió esportiva i és que de 
les instal�lacions que tenim al municipi, 4 que són els 3 camps de futbol i el pavelló 
poliesportiu estan ocupats en les franges que en podríem dir prime time per les entitats 
esportives municipals i, per tant, són instal�lacions que difícilment poden tenir un 
rendiment i un interès per les empreses de gestió esportiva i a les empreses de gestió 
esportiva només els interessa la gestió de la piscina coberta, com a molt l’afegit de la 
piscina d’estiu de Santa Agnès i les 2 sales de fitness i de músculació que és on pot 
haver-hi  el moviment de socis i és on pot haver-hi volum de negoci. Aquí és on es 
poden moure aquestes empreses. Un altre model seria separar el que seria 
pròpiament la gestió que va de cara a les entitats esportives del que seria pròpiament 
allà on l’Ajuntament podria, fins i tot, ingressar un cànon d’explotació que és en 
aquestes piscines. Tenim les instal�lacions que tenim.  Evidentment, estem lluny dels 
municipis del voltant que estan fent unes ofertes molts millors als seus ciutadans i, 
evidentment, ens hem de plantejar situacions d’ampliació i de millora d’oferta per 
poder ser competitius en l’àmbit territorial geogràfic en el qual ens ubiquem. Aquesta 
és una mica la conclusió de la gestió amb l’anterior empresa de gestió esportiva, amb 
la qual vam haver de pactar una sortida un any abans de finalitzar el contracte 
perquè no estaven fent la feina com calia ni estaven portant les instal�lacions al punt 
de servei que ens interessava com a ajuntament als ciutadans del nostre municipi i 
aquest és el tema. Si volen debatre alguna cosa sobre això i si no, doncs... 
 
Sr. Estapé.- Si em permet?  
 
Sr. Alcalde.- Normalment, utilitzen només un portaveu per grup. Estava intervenint el 
Sr. Carles Fernández. 
 
Sr. Estapé.- Sí, però aquest és el tema de la instància que vaig presentar jo 
personalment i  m’ho conec una mica millor. Si em permet, li faré un comentari només 
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de la instància, no entraré en altres detalls, tot i que hi ha molt per dir. Només recordar 
que el 30 de maig de 2013 vaig presentar una instància associada que en el ple 
d’aquelles dates es va aprovar l’inici d’aquesta licitació i vaig presentar una instància 
demanant un informe de gestió. El dia 5 de juny se’m va demanar un aclariment 
sobre què volia dir això d’un informe sobre la gestió de la piscina municipal i jo 
entenia que si es vol treure la licitació d’un servei, doncs s’adjuntaria al procés de 
licitació un informe de gestió, com a mínim dels darrers 2 anys, en especial del darrer 
any, perquè dels anys anteriors ja hi ha informes de gestió de l’empresa que ho 
portava. Sobretot era del darrer any en què l’Ajuntament ha portat la gestió directa. 
Se’m va demanar que es desglossés i ho vaig desglossar, vaig demanar que se’m 
concretés l’informació dels números d’abonats per les diferents tipologies d’abonats, 
perquè no tots paguen igual, per entendre’ns, l’evolució dels abonats, com a mínim 
durant aquest darrer any, els ingressos desglossats també pels diferents conceptes, els 
números d’usuaris de la piscina, els números d’usuaris del pàdel, les hores utilitzades 
per les entitats i aquest informe de manteniment de les instal�lacions.  Això és el que 
enteníem nosaltres, que hi havia d’haver un informe de gestió que hauria d’haver 
associat a aquesta licitació i que en la documentació penjada en el Perfil del 
Contractant no hi era. Entenem que aquesta és una informació important per 
aquesta licitació i vam fer aquesta instància i des del 30 de maig no hem rebut 
resposta i ens agradaria poder tenir aquesta informació al nostre abast perquè creiem 
que hi tenim dret i que és un tema que està associat directament a un tema del ple i 
per tant, els funcionaris municipals tenen l’obligació de facilitar-nos aquesta 
informació, amb o sense autorització política. Amb o sense autorització política, ho 
repeteixo.  
 
Sr. Alcalde.- Bé, si això és així, que ho desconec en aquet moment, ho recuperarem i 
si aquesta informació existeix i se li pot facilitar se li facilitarà una resposta que li dirà 
quina és la informació de la que disposem i la que se li farà arribar. D’acord?  
 
Passem a votació  
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots a favor, manifestats pels 
regidors dels grups municipals de CIU, d’ICV-EUIA i del P.P. i 7 abstencions, manifestades 
dels regidors del grup municipal del PSC, el qual, literalment, diu: 
 

“El Ple municipal, en sessió de 30 de maig de 2013, va acordar: 
 

A) iniciar l’expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la 
modalitat de concessió administrativa, de la gestió i explotació de les zones 
esportives municipals de la Roca, de la Torreta i de Santa Agnès, del municipi de 
la Roca del Vallès, per un import a abonar per l’Ajuntament per tots els 
conceptes (base imponible, IVA i subvencions) fixat com a màxim de 200.000 
euros per cada anualitat i cinc anys de durada, distribuït d’acord amb el 
següent detall: 
 

• Pel que fa referència al cost de reserva d’horaris, el preu màxim fixat queda 
determinat en 143.296,84€ (IVA no inclòs). L’IVA corresponent a aquest concepte 
és del 21% i ascendeix a un total màxim de 30.092,34€, essent l’import total de 
173.389,18€ anual. 
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• Pel que fa referència a la retribució fixa a la gestió, el preu màxim fixat és 
de 26.610,82€ (exempts d’IVA) anual. 
 

B) Aprovar el Plec de clàusules econòmico-administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que havien de regir la contractació d’aquest servei públic, 
per procediment obert, oferta més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació i es 
van sotmetre a informació pública pel termini de vint dies, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina 
web municipal. 
 

C) Convocar licitació, per procediment obert, tramitació ordinària, per a 
l’adjudicació del contracte a que s’ha fet esment i, a aquests efectes, publicar 
l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant municipal 
(www.laroca.cat) perquè en el termini de vint dies naturals des del dia següent a 
l’últim anunci publicat, els interessats puguin presentar les proposicions que 
considerin pertinents. 
 
L’anunci de licitació i d’informació pública dels plecs es va publicar al Perfil del 
contractant i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 12 de juny de 2013; al 
Diari Oficial de la Generalitat en data 18 de juny de 2013 i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 25 de juny de 2013. 
 
L’esmentat anunci de licitació establia que els interessats podien presentar 
proposicions en el termini de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent 
de la publicació de l’últim anunci de licitació publicat. Per tant, el termini per a 
la presentació de proposicions va finalitzar el dia 16 de juliol de 2013 a les 14.00 
hores. 
 
En aquesta corporació no consta que s’hagi presentat cap proposició a la 
licitació convocada.  
 
L’òrgan competent per a la vàlida adopció d’aquest acord, en tant que òrgan 
de contractació en aquest expedient, és el Ple de la corporació, de conformitat 
amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, 
l'adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DECLARAR DESERT el procediment de contractació, mitjançant 
procediment obert, oferta més avantatjosa i varis criteris d’adjudicació, 
contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la modalitat de concessió 
administrativa, de la gestió i explotació de les zones esportives municipals de la 
Roca, de la Torreta i de Santa Agnès, del municipi de la Roca del Vallès, per 
manca de licitadors. 
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Segon.- CANCEL�LAR l’autorització de la despesa efectuada per acord plenari 
de data 30 de maig de 2013 relativa a la present licitació.  
 
Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant municipal i en el 
Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona, als efectes oportuns i pel seu 
coneixement general.   
 
Quart.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de 
Serveis i Atenció a les Persones.” 

 
 
B-4. Aprovació de les festes locals de l’any 2014. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt B-4 que tracta de 
l’aprovació de les festes locals de l’any 2014.  Se’ls ha facilitat un dictamen corregit 
perquè hi havia 2 errades, una la de l’any, que fixava l’any 2013 i és  l’any 2014 i les dates 
correctes són les festes que es proposen en l’àmbit local a afegir les que ha determinat la 
Generalitat de Catalunya. 
 
A la Roca, el divendres 12 de setembre, tenint en compte que el dijous 11 és festiu, és la 
diada i seran dies de festa major i el divendres 28 de novembre, tenint en compte que 
Sant Sadurní és el dia 29 que cau en dissabte. 
 
A la Torreta el divendres  2 de maig, tenint en compte que l’1 de maig és festiu també i el 
divendres 18 de juliol. 
 
A Santa Agnès, el dilluns 20 de gener i el dilluns 25 d’agost.  
 
Algun comentari?  
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat, el qual literalment 
diu:  
 

“El Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis Territorials a Barcelona de la 
Generalitat de Catalunya  ha començat a preparar l’Ordre de Festes Locals a 
Catalunya per l’any 2014, a fi de que fixi les festes locals del municipi per l’any 2014. 
 
L’òrgan competent per a la fixació de les festes locals és el Ple de la Corporació, de 
conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 juliol, en relació amb 
l’article 22.2q) de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, 
l'adopció dels següents acords: 
 
ACORDS : 
 
PRIMER.- Designar les següents dates com dies de festa local per a l’any 2014 :  
 
- La Roca : 
Divendres, 12 de setembre 
Divendres,  28 de novembre 
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- La Torreta : 

Divendres,  2 de maig 
Divendres, 18 de juliol 
 

- Santa Agnès : 
Dilluns, 20 de gener 
Dilluns, 25 d’agost 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de 
Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de Catalunya.” 

 
B-5. Moció presentada pel grup municipal del P.P. per condemnar l’agressió del Centre 
Cultural Blanquerna.  
 
Sr. Alcalde.- Passem al cinquè punt de l’ordre del dia, que és una moció presentada pel 
grup municipal del P.P. per condemnar l’agressió del Centre Cultural Blanquerna. 
 
Té la paraula el Sr. César Alcalá. 
 
Sr. Alcalá.- Gràcies, Sr. Alcalde. Llegeixo els antecedents: 
 
 

“Ates que el passat 11 de setembre es va celebrar la Diada Nacional de Catalunya 
amb una normalitat que hom pot definir de modèlica. 
 
Ates que aquest mateix acte es va fer a la seu de la Generalitat de Catalunya a 
Madrid, al Centre Cultural Blanquerna, i un grup d’activistes d’ultradreta van agredir 
diputats i van llançar gas pebre, obligant a desallotjar la sala, on es trobaven també 
diplomàtics i empresaris. 
 
El Partit Popular de la Roca del Vallès, proposa al ple, l’adopció dels següents acord:  
 
Proposa 
 
1.- Condemnar aquest atac fet per activistes d’ultradreta perquè, en democràcia, 
no son acceptables actuacions com aquestes. 
 
2.- Condemnar qualsevol tipus de violència que ataqui la llibertat de les persones a 
expressar-se. 
 
3.- Que aquesta moció sigui presentada a aquelles institucions que el ple consideri 
oportunes, tant en l’àmbit català com nacional.” 

 
Aquí es podria fer una rectificació i posar que aquesta moció pot ser presentada al 
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari? Sr. Miquel Estapé? 
 
Sr. Estapé.- En tot cas, felicitar la iniciativa del Sr. César Alcalá, a la qual, nosaltres, 
lògicament, votarem a favor. 
 



 22 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Miquel Estapé. En tot cas, nosaltres també votarem a favor 
com a grup municipal de CIU, però amb aquesta esmena que comentava el Sr. César 
Alcalá, però que el punt tercer sigui més concret, que no tingui aquesta ambigüitat i 
seguint el peu que hem utilitzat habitualment, doncs ho faríem rebre, ho faríem palès al 
Parlament  de Catalunya o al Congrés del Diputats de Madrid. Si els sembla, farem aquest 
canvi i amb aquest format passem a votació. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el 
qual, després d’esmenar-lo queda de la següent manera:  
 

“Antecedents  
 

Atès que el passat 11 de setembre es va celebrar la Diada Nacional de Catalunya 
amb una normalitat que hom pot definir de modèlica. 
 
Atès que aquest mateix acte es va fer a la seu de la Generalitat de Catalunya a 
Madrid, al Centre Cultural Blanquerna, i un grup d’activistes d’ultradreta van agredir 
diputats i van llançar gas pebre, obligant a desallotjar la sala, on es trobaven també 
diplomàtics i empresaris. 
 
El Partit Popular de la Roca del Vallès. Proposa al ple, l’adopció dels següents 
acords: 

 
Proposa 
 
1.- Condemnar aquest atac fet per activistes d’ultradreta perquè, en democràcia, 
no són acceptables actuacions com aquestes. 
2.- Condemnar qualsevol tipus de violència que ataqui la llibertat de les persones a 
expressar-se.  
3.- Que aquesta moció sigui presentada al Parlament de Catalunya i al Congrés dels 
Diputats. “ 

 
 
C) Control Gestió municipal 
 
C.1. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal   
 
Sr. Alcalde.- Acabem així el segon bloc de l’ordre del dia i passem al tercer a l’apartat C, 
de control de la gestió municipal. El punt C-1 de resolucions d’Alcaldia en matèria de 
personal i té una única resolució que fa referència a deixar sense efecte la reducció de 
jornada del 50 % de la tècnica d’Administració General de l’Ajuntament, la Sra. Almudena 
Naranjo Milrado en data 1 d’agost de 2013 i que, per tant, passa a fer les seves funcions, 
no en dedicació parcial, sinó en jornada completa al 100 % .  
 
Algun comentari?  
 
 
C.2. Resolucions d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C-2 de resolucions d’alcaldia. Alguna qüestió? Alguna 
pregunta sobre les resolucions d’alcaldia? Cap? Molt bé 
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C.3 Informes d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- A l’apartat C-3 d’informes d’alcaldia, els faré un comentari més que res com 
a president del Parc Serralada Litoral que dilluns vam signar amb l’alcalde d’Alella la 
cessió de la Masia de Can Magarola com a seu del parc. Això vol dir que el parc 
s’estalviarà el lloguer de la seu actual a Cabrera de Mar que és el Sindicat Agrícola de 
Cabrera. Això es fa amb una aportació extraordinària dels municipis que hem fet aquest 
any i que ja està pressupostat en els diferents ajuntaments i que ja ha estat finançat i això 
vol dir que a l’any següent, en els propers exercicis això serà un estalvi. La Diputació de 
Barcelona ens havia aportat el 50 % de les quotes i d’aquest 50 % la meitat és el que s’ha 
destinat a aquesta inversió, per tant, aquest any hem pagat el 75 % de les quotes 
habituals, és a dir, el 50 quota ordinària i el 25 quota destinada a la inversió del parc. 
Aquesta inversió en aquesta masia que bàsicament és d’instal�lacions, temes elèctrics, 
una caldera de biomassa i temes de radiadors, perquè es pugui posar en servei, és una 
inversió petita de 85.000 €, l’hem assumit els 14 municipis del parc i aquest 25 % de quota 
que s’ha destinat a això, l’any que ve serà estalvi i serà estalvi també el lloguer de la seu 
de Cabrera. La cessió és per 20 anys i, per tant, això és una bona notícia pels diferents 
ajuntaments i concretament en el que estem, l’Ajuntament de la Roca que ens permetrà, 
evidentment, treballar amb una quota la meitat del que havíem treballat fins ara i gràcies 
a l’aportació de la Diputació. Si volen algun comentari sobre això? 
 
La Sra. Montserrat Ametller, la regidora de Benestar Social, ens farà també una explicació i 
uns comentaris sobre un tema candent en el poble sobre una persona que està dormint 
en un banc o que està en una situació una miqueta estranya, però que des dels serveis 
socials s’ha fet una gran feina sobres aquesta persona i es continua treballant i convé que 
abans que s’escampin rumors o informacions tergiversades es conegui bé com està 
aquesta situació, evidentment, molt breument, però la regidora ens ho explicarà. Montse?  
 
Sra. Ametller.- Bé, gràcies alcalde. Bé només era fer un comentari al respecte per tots 
aquells que en fi, ens feu arribar la vostra preocupació, potser algú de la sala no ho 
coneixia. Només informar-vos que des del servei de Benestar Social s’està fent tot el que 
cal per solucionar la problemàtica d’aquesta persona que la gent ens faci confiança, per 
tant, transmetre-ho a qui correspongui que s’està treballant al màxim en recursos humans i 
amb els que facin falta i  per tant, això, que se’ns faci confiança, que se’ns deixi treballar. 
Hi ha de vegades comentaris de desconfiança com és natural quan veus algú i penses, 
potser ningú està fent res. S’està fent tot el que cal i això és el que voldria doncs que si a 
algú dels presents li arriba aquesta informació ho pugui transmetre. Era només aquest 
comentari que ens ajudeu a deixar la feina que correspon en aquells que els han donat la 
responsabilitat que ajudin a la problemàtica de les persones sense sostre i un altre 
comentari, d’una altra regidoria en aquest cas, aprofitant l’avinentesa. El servei de la 
biblioteca, aquesta any ha modificat el seu horari d’estiu i era només comunicar que les 2 
setmanes que estigués tancada la biblioteca. No hem tingut cap queixa ni cap comentari 
ni escrit ni verbal respecte que no anés bé o que hi hagués suggeriments de modificació 
d’horari, per tant, doncs, considerem que ha estat una valoració positiva que potser hem 
ensopegat els dies de tancament i això sentarà un precedent per poder resoldre 
situacions de personal que a l’estiu ens complica la vida i l’atenció que podíem donar als 
usuaris. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Montse. Sr. Carles Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Nosaltres vam fer una petició d’informació i una comunicació d’aquest 
tema a la regidora i ens va respondre ràpidament per correu electrònic i després ens ho 
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va explicar i, per tant, plena confiança amb el que estan fent els serveis socials i ple suport 
al que estan fent després del que ens ha explicat la regidora. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Moltes gràcies al PSC perquè realment 
s’està treballant molt i bé des dels Serveis Socials. 
 

 
C.4 Mocions de Control 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al apartat C-4 de mocions de control que no se n’ha presentat 
cap i, per tant, anem directament al punt C-5 de precs i preguntes. 
 
C.5 Precs i preguntes 
 
Sr. Alcalde.- Algun prec ? alguna pregunta? Sr. Francesc García Lorenzana?  Sr. Manel?  
 
Sr. Fernández.- I jo també 
 
Sr. Alcalde.- Molt bé. Doncs, comencem. 
 
Sr. García.- Bé, més que un prec, una pregunta, és una proposta. Fa uns dies va sortir 
publicat la concessió de les beques de menjador del Consell Comarcal i ens felicitem que 
ens hagin donat a les famílies del municipi 75 beques de menjador, però també és cert 
que hi ha 16 famílies que s’han quedat sense aquesta beca. Llavors, la proposta que 
llancen aquí la regidoria de Serveis Socials és que tal com està proposant altres municipis i 
ja que tenim pressupost de serveis socials és que s’estudiï la possibilitat de donar una beca, 
diguem-ne municipal, a aquestes famílies que han quedat fora del repartiment del Consell 
Comarcal, suposo que també per manca de pressupost del Consell i després també 
transmetre a la regidora de serveis socials en aquest tema, una preocupació que m’han 
fet arribar des de les escoles i és que, no sé si és el cas d’aquest any, perquè ha passat en 
anys anteriors que algunes d’aquestes famílies que hi ha un atac contra el regidor de ... 
 
Sr. Alcalde.- Crec que és inofensiu. 
 
Sr. García.- Bé, el que anava dient i és que algunes de les concessions d’aquestes beques 
de menjador que donen mitja beca, una miqueta més o una miqueta menys. Doncs que 
algunes famílies han de renunciar perquè fins i tot pagar mig menú, els resulta molt onerós 
i llavors no deixen els nens al menjador. Llavors també que des de Serveis Socials, fins i tot 
aquestes persones que ja tenen aquesta beca o mitja beca o un quart de beca, doncs 
que se’ls faci un seguiment que realment els nanos es quedin al menjador. Si necessita 
qualsevol tipus de col�laboració evidentment tant jo com el nostre grup estem a la seva 
disposició. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Manuel Cortés? 
 
Sr. Cortés.- si la meva pregunta va relacionada amb una moció sobre unes actuacions 
que faria l’Ajuntament amb els bancs en cas que hi haguessin desnonaments. Ens 
agradaria saber, al nostre grup, què s’ha fet del que nosaltres demanàvem en aquella 
moció i com està el tema . 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manuel Cortés, Sr. Carles Fernández? 
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Sr. Fernández.- Una primera fa referència a que uns veïns del municipi que s’han posat en 
contacte amb nosaltres. S’està procedent al cobrament dels guals. Llavors, exactament 
aquí hi ha algun veïns que ens han comunicat que no tenen, que s’han posat en 
contacte amb l’Ajuntament, que tenen una antiga entrada de gual que no s’està 
utilitzant en aquests moments, que algunes famílies estan en una situació econòmica 
bastant complicada i que la resposta per part de l’ajuntament no ha estat lo sensible que 
ells esperaven. No és fàcil aquests temes, però evidentment el gual és un dret de pas 
sobre vorera, si algú no l’utilitza i està la vorera feta perquè es va fer en el seu moment 
quan es va urbanitzar el carrer. Hi ha gent que en aquests moments fer-li canviar això és 
un cost que, possiblement, no és el millor moment per fer-ho. Igual que fer-li pagar per una 
cosa que no estan fent servir en aquests moments, és una situació complicada, però que 
crec que cal tenir la sensibilitat pe part de l’Ajuntament com a administració de tots en 
aquests casos per no, diguem-ne, no anar més enllà del que toca perquè si realment no 
s’està fent servir el dret de pas, cobrar per una cosa que no s’està fent servir, no es gaire 
justificable en tot cas i, per tant, el que demanem és que es tingui aquesta sensibilitat en 
aquests casos. A nosaltres ens ha arribat algun dels casos que han vingut aquí a 
l’Ajuntament a comentar-ho i no s’ha vist aquesta sensibilitat i per una altra banda també, 
nosaltres la moció que vam presentar del tema dels horts, que en el passat ple el Sr. Raimí 
ens va comentar, preguntar-li si hi ha alguna novetat i si podem quedar un dia per anar-
ho a veure perquè ens va dir més o menys el  lloc que era, però li demanen si és possible 
que quedem un dia de la setmana que ve o l’altra per poder-ho anar a veure in situ i bé, 
allò que ens va presentar poder-ho veure en detall a veure què representa exactament. 
 
Sr. Alcalde.- Sra. Carmen las Heras?  
 
Sra. las Heras.- El nostre gruo municipal volia saber com ha estat l’inici del curs escolar en 
els 3 centres educatius, especialment, en l’escola bressol de la Torreta que és 
l’equipament que ha començat a funcionar ara al setembre. Res més. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? 
 
Doncs comencem a contestar, la Sra. Montserrat Ametller contesta al Sr. Francesc García 
Lorenzana comenta el tema  de les beques de menjador. 
 
Sra. Ametller.- Sí, gràcies Alcalde.  És cert que hem rebut recentment el document del 
Consell Comarcal que ens adjudica les 75 beques del menjador escolar i és cert que 16 les 
desestima. En aquest moment, l’Ajuntament sempre ha complementat, no ja aquest any, 
sinó anteriorment ha complementat les beques de menjador escolar del Consell 
Comarcal i el que no li puc dir en aquest moment és si al 100 % d’aquests 16 són les que 
complementem o si en aquest moment n’hi ha alguna que no correspon perquè s’hagi 
tirat enrere o pel que sigui, però que el nostre compromís és de complementar-les al 
màxim, si no totes , és així, per tant, ja tenim dotació pressupostària i es farà en aquest 
moment en el 100 % dels casos, tot i que avui és un dia que he despatxat, 
lamentablement, 2 de les persones de Serveis Socials estaven indisposades i no hem pogut 
tocar aquest tema que era el que teníem avui pendent de parlar i contesto al Sr. Cortés? 
 
Sr. Alcalde.- El tema dels bancs? Sí, sí 
 
Sr. Ametller.- Perquè era també d’un programa de Benestar Social, com ell ha recordat. El 
que sí que li puc dir és que és notícia d’avui diguéssim, que la referent de Serveis Socials, 
que en aquest cas és Inés, ja té el programa d’habitatge tancat, per dir-ho així, per tant, 
hem de despatxar aquest assumpte la setmana que ve i el tindré informat dels passos que 
anirem seguint, però vull dir ara ja hi ha hagut temps com per fer el programa i, per tant, 
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ara tenim el despatx la setmana que ve i l’informaré per mail en el moment en què hagi 
despatxat amb ella. 
 
Sr. Alcalde.- Contesta el tema dels guals del Sr. Carles Fernández? El regidor de Seguretat 
Viària, el Sr. Jordi Fortí.  
 
Sr. Fortí.- Sí, gràcies, Sr. Alcalde. És cert que ara es comencen a rebre a les diferents cases  
la taxa de gual i el que sí que demano des d’aquí que després d’estar aproximadament 9 
o 10 anys és que sobretot qualsevol incidència que hi hagi en l’àmbit municipal de 
qualsevol veí que trobi que no utilitza el gual, que té algun desperfecte o algun problema, 
se’ns adreci a nosaltres i evidentment, la sensibilitat que el Sr. Fernández lògicament ens 
demana, jo crec que amb les respostes que hem tingut fins ara amb les instàncies que 
hem rebut, s’han intentat tenir, tot i que de vegades, plasmar-les per escrit és difícil, de 
vegades, és més pràctic o és més fàcil cara a cara i la visita o la trobada, però que bé tot 
i així, ho seguirem intentant. Lògicament, entenem la situació de les diferents famílies del 
municipi, però a la vegada també hem d’entendre que tenim una vía pública, que tenim 
un dret de pas, que tenim un estat de la via pública i que hem d’intentar mantenir-la i 
solucionar tots els indrets que estan en pitjor estat i que tots els municipis en general estan 
utilitzant aquest sistema i és l’únic que podem dir. La sensibilitat la buscarem i jo crec que 
l’hem tingut des de bon principi i més que ara després de tants anys, lògicament entenem 
que a la gent li vingui de nou i es pugui entendre aquesta situació. Tot i així ja dic que 
tema per tema, per sona per persona, s’estan valorant i responent adequadament per la 
nostra part. Tot i així, encara hi estarem més al damunt  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Jordi Fortí. El Sr. Santi Raimí, regidor de medi ambient, 
contesta al Sr. Carles Fernández el tema dels horts urbans. 
 
Sr. Raimí.- Sí, tal i com ens vam comprometre, la intenció és quedar amb vosaltres. La 
setmana que ve no pot ser perquè és complicada per motius professionals, però sí que 
serà la setmana que mirarem agendes. Carles, si et sembla et trucaré a tu mateix i 
buscarem un dia per quedar i mentrestant, des de medi ambient, com que entrem en 
l’últim trimestre de l’any, com que hi ha la voluntat de fer això dels horts, estem acabant 
de definir encara més el pressupost aproximat que us vam ensenyar per veure si de cara a 
finals d’any ho podem tancar, per tant, quedem que jo la setmana que ve quedarem 
Carles i quedarem per la següent. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Santi Raimí. La regidora d’ensenyament, la Sra. Marta Pujol, 
contesta a la Sra. Carmen las Heras. 
 
Sra. Pujol.- ... educació obligatòria que serien les escoles bressol municipal de les Orenetes 
ha començat amb tota normalitat amb 70 alumnes inscrits, 8 de P-0, 13 en una aula de P-1 
i 12 en una altra, 13 sobre 13 i 12 sobre 13 de les dues aules, i de les dues aules que hi ha 
de P-2 que tenen capacitat per 20 alumnes cadascuna, en una n’hi ha 18 i en l’altra n’hi 
ha 19. Avui he estat precisament al Consell Escolar de l’Escola Bressol. Estan contentes 
perquè només tenen una aula de P-0, que l’aula de P-0 econòmicament és la més 
costosa perquè és la que, per ràtio, necessiten més personal per nen.  Hi ha una davallada 
important del menjador, cosa que és normal, però que a principi de curs també és 
habitual perquè són nens que no han anat mai a l’escola que comencen amb les tres 
hores del matí i després van allargant i al final, gairebé diguem que el primer trimestre és 
així i després van allargant i al final, gairebé diguem que el primer trimestre és així i després 
ja comencem amb l’escolarització de l’horari complert. A l’escola bressol de la Torreta, 
que com ja sabeu s’ha iniciat aquest any, actualment tenen 18 alumnes matriculats, amb 
alguna previsió que a primer d’octubre n’hi pugui anar un altre o dos. En principi, són tot 
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alumnes de P-1 i P-2, no n’hi cap de P-0, la qual cosa també fa que el cos de l’escola sigui 
més elevat i en principi, estem acabant d’ajustar temes, però un bon inici de curs. Pel que 
fa a les escoles d’infantil i primària, si comencem per l’escola Mogent que és la que té 
més alumnes, els primers dies de curs amb l’adaptació vam tenir algun petit 
desajustament amb el conserge perquè havia de cobrir un tema de Santa Agnès, però de 
seguida es va solucionar i com no sé si sabeu hi ha hagut un canvi massiu de les mestres 
d’educació infantil. Hi ha hagut un canvi massiu de les mestre d’educació infantil, hi ha 
hagut una gran part de la plantilla que ha marxat de l’escola, moltes han demanat 
trasllat. 
 
Pel que fa a l’escola Mogent, això és tot. Llavors, a l’escola de Pilar Mestres en principi, 
l’inici ha començat bé amb alguns problemes de manteniment. Tenim problemes amb les 
lames que fan de persianes de l’edifici d’educació infantil que són, que nosaltres no 
sabem, això ho haurien de valorar els tècnics si és a causa d’una qualitat baixa i 
pràcticament no es poden reparar i han demanat pressupost per veure si es poden 
reparar i si és un tema que ens toca a l’Ajuntament o si és un tema del Departament. 
També ens queda algun “fleco” del tema de l’alarma que a causa dels robatoris de l’any 
passat, s’està treballant per posar-la en marxa un altre cop que encara no ho hem fet i pel 
que fa a l’escola en el funcionament docent no hi ha cap problema. A l’escola de la 
Torreta, s’ha iniciat el curs en l’àmbit docent bé, i en l’àmbit d’infraestructura encara 
tenim pendent que s’acabin les obres dels patis i de la sala polivalent i que es faci 
l’entrega de l’obra a l’Ajuntament per part del Departament d’Ensenyament. Aquest és 
un tema molt delicat perquè sí que ens hauria agradat per part de la regidoria i per part 
de l’equip de govern  que això ja hagués estat entregat abans que comencés el curs, 
però hi ha algunes deficiències que s’han de solucionar i les ha de solucionar el 
Departament perquè un cop tinguem nosaltres l’obra recepcionada, aleshores és molt 
difícil que ho facin ells i ens tocarà fer-ho a nosaltres. Llavors també tenim un tema de la 
biblioteca, però són temes que encara estem treballant perquè s’acabin o es resolguin en 
el mínim temps possible. Pel que fa a l’escola de Santa Agnès, el curs que jo tingui 
coneixement, ha començat bé amb un bon ritme i amb una bona quantitat d’alumnes i 
aquest any hem començat l’experiència que un cop a la setmana els nens més grans 
faran educació física a la pista de bàsquet que hi ha al costat i algunes hores de pati 
també els nens més grans les faran allà perquè el pati els queda un pèl petit i ja són nanos 
que els agrada jugar a pilota i llavors podríem fer mal als nens més petits. Des de la 
regidoria, es va demanar explícitament a la direcció de l’escola que demanessin 
autorització al Departament per poder fer el desplaçament de l’escola a la instal�lació 
municipal per estalviar-nos disgustos. Nosaltres entenem que sortir fora de l’escola ha 
d’estar reglat perquè si hi hagués algun accident, ja amb la desgràcia de l’accident, 
nosaltres no voldríem cap responsabilitat que no ens pertoqués. Aquesta autorització es va 
concedir i ho tenim per escrit, per tant ara no tenim cap problema. Pel que fa a l’institut, 
també ha començat el curs amb la baixa del Josam, el director, per problemes de salut, 
però per la resta els nanos del projecte futur de 4t d’ESO ja estan anant al centre a fer les 
seves pràctiques i en principi, bon ambient, ja s’han realitzat obres durant l’estiu de 
condicionament d’algunes aules més i en principi bon ritme i llavors, tant pel que fa a la 
presó de joves com de la presó de quatre camins, en pressupost reduït, amb projectes i 
ganes de fer coses amb l’Ajuntament  des de que, bé es va fer un concert a finals de curs 
amb l’escola de joves amb alumnes de l’escola municipal de música que a  més a més, 
també fan una activitat de música a l’institut i va ser una experiència molt enriquidora, 
amb ganes de repetir-la.  
 
Informar-vos que avui s’ha fet la presentació del curs per preparació a l’examen d’accés 
al grau mitjà. Aquest curs ja es va fer l’any passat. L’any passat van tenir un 
començament, com tots els començaments, una mica atropellat. Vam tenir poquets 
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alumnes, però l’alumne que es va presentar a l’examen ha tret un 8 i mig. Avui ha vingut a 
explicar la seva experiència els 8 alumnes que estan inscrits per aquest any. Hi havia 2 més 
que no estan inscrits, però que també s’han vingut a informar. Ha vingut la Marta Massana 
i el Jaume Viñamata, que són els docents i la veritat, amb ganes de que aquesta gent 
que pensen que han perdut una oportunitat, que la puguin atrapar i això és tot. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol.  S’han contestat totes les preguntes i, per 
tant, aixequem la sessió quan són les 9 en punt del vespre i donem pas al torn de precs i 
preguntes del públic assistent  
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21 
hores del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe. 

El president     La secretària 

 

 

 

Rafael Ros Penedo     Dolors Melero Guirao 

 

 
 
 


