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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 31 DE 
GENER DE 2013, Núm. 01/2013 
 
 
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. 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. 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 i minuts 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 l’interventor accidental, Antoni López Alonso, a la 
realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les 
vint hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 
dia indicats a la convocatòria: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 29 
de novembre de 2012 i l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent del 20 de 
desembre de 2012. 
 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1.  Nomenament jutge de pau substitut  
 
B-2. Acceptació subvenció escola bressol 2011-2012 i formalització conveni. 
 
B-3. Aprovació definitiva de l’ordenança de mercats setmanals. 
 
B-4. Aprovació de l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i l’Incasòl per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al solar de 
l’Ajuntament vell i al sector Pla de les Hortes. 
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B-5. Moció presentada pel PSC de la Roca en suport a l’escola catalana 
 
B-6. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya  
 
 
C) Control Gestió municipal 
 
C.1 Resolucions d’alcaldia 
 
C.2. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal 
 
C.3 Informes d’alcaldia 

 
C.4 Mocions de Control 
 
C.5 Precs i preguntes 
 
 
 
Sr. Alcalde.- Bona nit, comencem la sessió plenària de 31 de gener de 2013 , quan són 
les 20 hores del vespre i 4 minuts. 
 
A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 29 
de novembre de 2012 i l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent del 20 de 
desembre de 2012. 
 
Sr. Alcalde.- El primer punt de l’ordre del dia tracta de Aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 29 de novembre de 2012 i l’acta de 
la sessió plenària extraordinària i urgent del 20 de desembre de 2012. 
 
Algun comentari respecte de les actes?  
 
Bé, doncs les votem per separat.  Passem a votació l’acta de la sessió ordinària del 29 
de novembre de 2012. 
 
Sí, aprovada l’acta per unanimitat . 
 
Passem ara a votació l’acta de la sessió plenària extraordinària i urgent de 20 de 
desembre de 2012. 
 
Sí, aprovada també per unanimitat. 
 
 
Es sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 29 de 
novembre de 2012 a votació, la qual queda aprovada per unanimitat. 
 
Tot seguit, es sotmet a votació l’esborrany de l’acta del 20 de desembre de 2012 a 
votació, la qual també queda aprovada per unanimitat 
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B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al segon bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o 
mocions resolutòries amb 6 punts a l’ordre del dia.  
 
 
B-1.  Nomenament jutge de pau substitut  
 
Sr. Alcalde.- El primer punt tracta del nomenament del jutge de pau substitut. 
 
Bé, atès que es va presentar la renúncia del jutge de pau substitut, ha estat necessari 
convocar de nou la cobertura d’aquesta plaça. Hi ha hagut la presentació de 3 
candidatures i s’ha pres la decisió d’elegir com a jutgessa de pau substituta a Mª 
Àngels Mateo García.  
 

“PRIMER.- ELEGIR la Sra. Mª ÀNGELS MATEO GARCIA com a jutgessa de pau 
substituta del Jutjat de Pau de la Roca del Vallès, per un període de quatre (4) 
anys.  
 
SEGON.- CERTIFICAR que el candidat elegit no incorre en els motius 
d’incapacitació per càrrec previstos en l’article 303 de la LOPJ.  
 
TERCER.- ADJUNTAR certificat acreditatiu del quòrum del present acord, així com 
el currículum vitae i DNI de l’elegit i fotocòpia del BOPB on ha estat anunciada la 
vacant. 
  
QUART.- COMUNICAR el present acord al jutjat degà de Granollers i a la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè aquesta última 
procedeixi al nomenament de la persona escollida.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats, així com al Jutjat de Pau de 
la Roca del Vallès. “ 

 
 
Algun comentari, sobre aquest punt?  
 
Cap comentari? 
 
Passem a votació?  
 
Conclòs el debat per l’alcaldia,s’aprova el dictamen, per unanimitat, el text del qual, 
literalment, diu: 
 

“Vist que per acord de Ple de data 29/11/12 es va ratificar la resolució d’alcaldia 
número 1215 de data 02/11/12 per la que s’anunciava convocatòria pública per 
a l’elecció de jutge/essa de Pau substitut/a per al municipi de la Roca del Vallès.  
 
Vist que l’anunci ha estat publicat en el BOPB en data 16 de novembre de 2012.  
 
Vist que en data 22/11/12 amb NRGE 6847/12 la Sra. Mª Àngels Mateo Garcia ha 
presentat la seva candidatura per obtenir la plaça de jutge substitut del jutjat de 
Pau de la Roca del Vallès. 
 
Vist que en data 04/12/12 amb NRGE 7064/12 el Sr. Carles Campuzano Delgado 
ha presentat la seva candidatura per obtenir la plaça de jutge substitut del jutjat 
de Pau de la Roca del Vallès. 
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Vist que en data 11/12/12 amb NRGE 7178/12 la Sra. Montserrat Iglesias Lucía ha 
presentat la seva candidatura per obtenir la plaça de jutge substitut del jutjat de 
Pau de la Roca del Vallès. 
 
Vist que l’article 101 de la LOPJ estableix que els jutges de Pau i els seus substituts 
seran nomenats per un període de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia corresponent, i que el nomenament recaurà en les persones 
escollides pel respectiu ajuntament. 
 
Atès que els jutges de pau i els seus substituts han de ser escollits pel ple de 
l’ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, 
entre les persones que, reunint les condicions legals així ho sol�licitin, i en el cas 
que no hi haguessin el ple els escolliria lliurement.  
 
Vist que l’article 102 de la LOPJ preveu que podran ser nomenats jutges de pau, 
tant titular com substitut, els qui, no essent llicenciats en dret, reuneixin els requisits 
establerts a la llei per a l’ingrés en la carrera judicial, i no estiguin inclosos en cap 
de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes pel desenvolupament 
de les funcions judicials, llevat de l’exercici de les activitats professionals o 
mercantils. 
 
Dels aspirants que s’han presentat cal assenyalar que tots reuneixen els requisits 
per poder ser escollits jutge/essa de pau substitut/a, no obstant s’ha de procedir 
a l’elecció d’un d’ells.  
 
Analitzada la documentació dels tres candidats es considera que la Sra. Mª 
Àngels Mateo Garcia té el perfil més apropiat per ocupar la plaça de jutgessa de 
pau substituta.  
 
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.- ELEGIR la Sra. Mª ÀNGELS MATEO GARCIA com a jutgessa de pau 
substituta del Jutjat de Pau de la Roca del Vallès, per un període de quatre (4) 
anys.  
 
SEGON.- CERTIFICAR que el candidat elegit no incorre en els motius 
d’incapacitació per càrrec previstos en l’article 303 de la LOPJ.  
 
TERCER.- ADJUNTAR certificat acreditatiu del quòrum del present acord, així com 
el currículum vitae i DNI de l’elegit i fotocòpia del BOPB on ha estat anunciada la 
vacant. 
  
QUART.- COMUNICAR el present acord al jutjat degà de Granollers i a la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè aquesta última 
procedeixi al nomenament de la persona escollida.  
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats, així com al Jutjat de Pau de 
la Roca del Vallès. “ 
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B-2. Acceptació subvenció escola bressol 2011-2012 i formalització conveni. 
 
Sr. Alcalde.- El punt segon de l’ordre del dia tracta de l’acceptació de la subvenció 
de l’escola bressol 2011-2012 i la formalització conveni. Té la paraula la regidora 
d’Ensenyament, la Sra. Marta Pujol. 
 
Sra. Pujol.- Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Aquest és un punt que és de tràmit perquè el 
conveni obliga a presentar l’acord de ple en el qual s’accepta la subvenció. Com bé  
ha dit l’alcalde és la subvenció del curs anterior 2011-2012 i només que l’ajuntament ja 
va fer efectiu a l’escola bressol l’any passat i ara al tenir aquesta documentació, 
podrem fer efectiu la resta de l’import perquè encara nosaltres no l’hem cobrat. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari?  
 
Passem a votació 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen, per unanimitat, el text del qual, 
literalment, diu: 
 

“Atès que en data 21 de juny de 2012, aquest Ajuntament envia la 
documentació necessària requerida per a tramitar la subvenció referida 
mitjançant la plataforma EACAT amb número de registre S/000044-2012. 
 
Atès que en data 11 de gener de 2013, la Direcció General de Centres Públics de 
la Generalitat de Catalunya presenta en aquest Ajuntament ofici registrat amb 
número d’entrada 248, en el qual comunica que cal subscriure un conveni entre 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès per al sosteniment del funcionament de centres educatius 
de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012, 
per tal de formalitzar la subvenció atorgada per el sosteniment de places per a 
infants de zero a tres anys que per al curs 2011-2012 i d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries serà de 1.300 euros per alumne equivalent.  
 
Atès que la clàusula primera del citat conveni, en la qual detalla que el centre 
08065949 Escola Bressol Les Orenetes amb 82 alumnes equivalents del curs 2011-
2012 queda subvencionada per un import de 106.600 €. 
 
Atès que la clàusula tercera del citat conveni, en al qual es requereix que es 
presenti la documentació necessària per tal de poder fer-se efectiu el 
pagament, entre la qual hi ha la presentació de l’acord de ple de la Corporació 
Local pel qual s’accepta la subvenció. 
 
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.- Acceptar la subvenció de 106.600 euros, corresponent a 82 alumnes,  
atorgada a l’Escola Bressol de La Roca del Vallès pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, corresponent a la convocatòria 
de subvencions per al finançament de la despesa corrent ocasionada pel 
funcionament de les places de Llars d’Infants de titularitat dels Ajuntaments. 
 
SEGON.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle 
d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012. 
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TERCER..- Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i a la Intervenció Municipal.  
  
QUART.- Facultar a l’Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a 
l’execució del present acord.” 

 
B-3. Aprovació definitiva de l’ordenança de mercats setmanals. 
 
Sr. Alcalde.- El punt tercer de l’ordre del dia tracta de l’aprovació definitiva de 
l’ordenança de mercats setmanals. Té la paraula el regidor de promoció econòmica 
el Sr. César Alcalá. 
 
Sr. Alcalá.- Bona nit, bé, com en el darrer ple en què va quedar aquest punt sobre la 
taula i en definitiva, és el mateix que va passar per aquell ple. És a dir: 
 

“PRIMER.- DESESTIMAR les al�legacions presentades en data 03/09/12 amb NRGE 
5295/12 pel Sr. Josep Fradera en representació de la Associació de Comerciants 
de la Roca atenent l’indicat en la part expositiva.  
 
SEGON.- Aprovar definitivament l’Ordenança Reguladora dels Mercats Setmanals 
a La Roca del Vallès. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats en l’expedient.  

 
QUART.- PUBLICAR íntegrament l’ordenança al BOPB, en el taulell d’edictes i web 
municipal. “ 

 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari? Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- Vàrem preguntar també en la comissió informativa si en aquesta ocasió la 
direcció del COR estava informada i no només a títol personal i se’ns va comentar que 
sí i en aquest cas, ja havíem parlat que nosaltres, l’ordenança aquesta, la veiem 
correcta i el que sí que veiem és que no només és aquesta ordenança, sinó que ara 
s’haurà de fer la feina real que és treballar, sobretot amb els comerciants i amb els 
paradistes per veure com engeguem i com fem viable aquest mercat. La veritat sigui 
dita és que això sí que és una feina que ara córrer pressa perquè és crítica i ara també 
hauríem de veure les propostes que els paradistes feien en el seu moment quan 
s’apostava per fer un canvi de mercat fa un parell d’anys enrere a dissabtes  i els 
propis paradistes no ho veien bé i també es tancaven a la possible incorporació de 
noves parades. Ara és un fet que amb les parades que hi ha actualment i tal com està 
tot no és viable, doncs bé, ara posem-nos-hi ràpid, fem feina i a veure quina resposta 
rebem per part d’aquesta gent que en el seu dia, ells deien que si es mantenia en 
divendres i es potenciava, ells serien els primers fa un parell d’anys o tres enrere i els 
propis paradistes no ho veien correcte o no ho veien bé i també es tancaven a la 
possible incorporació de noves parades. Ara és un fet que amb les parades que hi ha 
actualment i amb les parades i tal com està tot no és viable, doncs bé ara posem-nos 
–hi ràpid, fem feina i a veure quina resposta rebem per part d’aquesta gent i 
endavant. 
 
Sr. Alcalde.- moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari més Sr. Carles Fernández. 
 
Sr. Fernández.- En primer lloc, nosaltres en el passat ple de novembre vam demanar 
que això quedés sobre la taula perquè les informacions que teníem és que per part de 
l’Associació de Comerciants del municipi no hi havia hagut la informació suficient. 
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Això, en aquesta moments, ens han comunicat que s’ha solucionat i, per tant, tant de 
bo s’hagués pogut fer en aquell moment i haguéssim pogut aprovar en aquell 
moment, aquest tema perquè no és tant l’aprovació d’avui, sinó la dinamització que 
farem després i jo, sí que volia aprofitar i preguntar al regidor si té, en aquests moments, 
algunes idees o algun pla per impulsar la dinamització del mercat, que és tal com deia 
el Sr. Gil, és el repte que tenim. El mercat s’està morint, és a dir, en el darrer any i pico hi 
ha hagut una fugida de paradistes important i ara tenim l’eina i el que volia preguntar 
al regidor és quines idees o quines línees de treball té per a aquesta dinamització.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Sr. César ALcalá? 
 
Sr. Alcalá.- Contestant a la pregunta, a veure paral�lelament a l’aprovació de 
l’ordenança, ja s’estan fent tots els plecs  perquè, en breu, tot el llistat que nosaltres 
tenim d’instàncies que hi havien la gent que volgués ho pugui presentar. 
Paral�lelament també demanarem a 2 representants de l’associació de representants 
A-2 del mercat i amb l’Ajuntament de començar a muntar quines són les parades que 
nosaltres hauríem de tenir aquí. Hem de tenir una cosa clara, és a dir, el que és 
fonamental és que si les parades dels divendres van tenint una rotació, és a dir, 
nosaltres demanaríem que la gent que vingués a la Roca, com a mínim, aguantés tres 
mesos, és a dir, que no es cansessin ràpidament perquè tot necessita un període 
d’adaptació i que la gent els conegui que comencin a guanyar diners i puguin 
aguantar, no? . 
 
De totes maneres, hauríem de tenir una bossa de persones esperant per poder 
substituir a les persones que puguin haver-hi. El màxim, jo crec que hauria d’estar en 30 
parades perquè estem parlant del mercat de la Roca, no ens podem assemblar ni a 
Granollers ni a Canovelles ni a Mollet ni a d’altres mercats. Amb 30 parades a la Roca, 
jo crec que hi hauria més que suficient per dinamitzar el mercat setmanal del 
divendres. A part de tot això, tal com reflexa l’ordenança, paral�lelament, hi hauria un 
mercat els dissabtes que podria ser un cop al mes d’entrada amb el qual també 
dinamitzaríem el comerç local de la Roca  i aquest mercat seria variable, és a dir, 
podria haver-hi, podria ser una fira de la cervesa, una fira de brocanters, mil i una 
coses que podrien venir un cop al mes i segons veiéssim nosaltres que pot haver-hi més 
moviment per part de la gent, això es podria ampliar a fer-ho un cop cada quinze dies,  
però d’entrada la idea seria un cop al mes. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari més ?  
 
Bé, doncs jo per cloure aquest punt, celebrar que aquesta bona sintonia aquesta 
bona decisió que es puguin tirar endavant que es pugui tirar endavant l’ordenança de 
mercats no sedentaris. Podem trigar un temps excessiu en poder disposar d’aquesta 
ordenança. S’ha debatut molt, se n’ha parlat molt. Hi ha hagut, fins i tot, algunes 
polèmiques, però en aquest moment creiem que tots podem estar d’acord en què fa 
falta un impuls, un impuls important per dinamitzar aquests mercats. No només és això, 
sinó que el mercat setmanal no sedentari pot ser una eina de dinamització important 
en l’àmbit econòmic pel comerç local i comptant amb aquesta dinamització, també 
és amb la línia que hem de treballar, per tant, repeteixo, celebrar que puguem tirar 
endavant aquesta ordenança, celebrar que el mercat dels divendres es comenci a 
adaptar als nou temps. A temps en què hi ha hagut canvis d’hàbits, canvis de 
tradicions, canvis de formes d’entendre el comerç i que han evolucionat molt respecte 
de l’origen d’aquests mercats. També, com ha dit el regidor de promoció econòmica i 
comerç, doncs que els caps de setmana, els dissabtes es pugui aportar al municipi de 
la Roca, alguna altra tipus d’activitat que ajudi a aquesta dinamització del comerç 
local i que millori l’oferta de serveis, l’oferta que puguin tenir els ciutadans i ciutadanes 
del municipi de la Roca.  
 
No sé si volies afegir alguna cosa? 
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Sr. Alcalá.- Sí, només una cosa que m’havia deixat. Sobre el tema aquest del consell 
assessor pel mercat, estem oberts a qualsevol aportació dels altres grups de 
l’Ajuntament, qualsevol idea que ens vulguin aportar per poder desenvolupar el 
mercat setmanal serà ben rebuda. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, moltes gràcies. Passem a votació . 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia,s’aprova el dictamen, per unanimitat, el text del qual, 
literalment, diu: 
 

“Vist que el ple de data 26/07/12 va aprovar inicialment l’ordenança reguladora 
dels mercats setmanals a la Roca del Vallès. 
 
Vist que s’ha sotmès a informació pública l’aprovació inicial. 
 
Vist que en data 03/09/12 amb NRGE 5295/12 el Sr. Josep Fradera en 
representació de la Associació de Comerciants de la Roca ha presentat unes 
al�legacions a l’aprovació inicial.  
 
Vist l’informe emès en data 01/10/12 per la Tècnica de Promoció Econòmica el 
qual diu en la seva literalitat:  
 
“En data 3 de setembre de 2012 amb NRGE Registre General d’Entrada 
2012/5295, l’Associació de Comerciants de la Roca va presentar un recurs per 
modificar uns punts a la nova Ordenança de Mercat Setmanal.  
 
Des del servei de Promoció Econòmica informem sobre cadascun dels diferents 
punts que es proposen 
 
En primer lloc, en quant el fet que s’informi i es consulti al comerç local sobre 
qualsevol canvi que es produeixi al mercat, queda ja recollit a l’article 23 de la 
nova ordenança. Aquest Article contempla la creació d’una comissió consultiva 
del mercat on s’inclou també la representació del comerç local, representat 
aquest una part per l’Associació de Comerciants de la Roca.  
 
Pel que fa a la petició del COR, que el comerç local ha de tenir un dret preferent 
d’assistir-hi i de tenir dret de poder sortir al carrer davant del seu comerç no es 
poden recollir ja que cal seguir la directiva de serveis de lliure concurrència 
marcada per la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, i seguir, tal 
com marca l’article 9 sobre el procediment per a la concessió de les 
autoritzacions per a la concessió de les autoritzacions i condicions de les 
mateixes.  
 
El darrer punt, on es demana que hi hagi un nombre suficient de corredors entre 
parades, punt 5.5 a l’article 5 de l’ordenança, sobre l’emplaçament de les 
parades i del mercat en general, preveu una separació mínima de 50 cm entre 
parades contigües.  
 
Per tal de permetre una bona circulació de vianants als comerços que puguin 
quedar darrera del mercat, en el moment de fer el projecte d’establiment de 
noves parades al mercat, s’estudiaran diferents possibilitats que seran 
consultades a la comissió de consultiva del mercat.” 
 
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: 
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PRIMER.- DESESTIMAR les al�legacions presentades en data 03/09/12 amb NRGE 
5295/12 pel Sr. Josep Fradera en representació de la Associació de Comerciants 
de la Roca atenent l’indicat en la part expositiva.  
 
SEGON.- Aprovar definitivament l’Ordenança Reguladora dels Mercats Setmanals 
a La Roca del Vallès. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats en l’expedient.  

 
QUART.- PUBLICAR íntegrament l’ordenança al BOPB, en el taulell d’edictes i web 
municipal. “ 

 
 
B-4. Aprovació de l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i l’Incasòl per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al solar de 
l’Ajuntament vell i al sector Pla de les Hortes. 
 
Sr. Alcalde.- El quart punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació de l’addenda al 
conveni subscrit entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’Incasòl per a la construcció 
d’habitatges amb protecció oficial al solar de l’Ajuntament vell i al sector Pla de les 
Hortes. 
 
Concretament, aquest punt ja va estar també en l’ordre del dia del ple del mes de 
novembre i no va poder prosperar. Concretament, el que es tracta en aquest sector, 
és d’aconseguir separar una part de la parcel�la d’habitatge social que en la 
reparcel�lació de l’any 2006, la qual va ser adjudicada a l’ajuntament i l’Ajuntament 
va fer sessió a l’Incasòl. És una parcel�la, on s’han de construir 60 habitatges de 
protecció oficial, que havia de construir l’Incasòl en base a un conveni. L’Incasòl no ha 
tingut capacitat econòmica i financera per tirar endavant la construcció d’aquests 
habitatges i la seva edificabilitat de 228 habitatges a 196. En aquest moment 
l’habitatge tindria un excés  d’adjudicació i, per tant, d’alguna manera, l’Ajuntament 
hauria de suportar un cost superior d’urbanització que, en aquests moments, és difícil 
d’afrontar. Amb la segregació d’una part d’aquesta parcel�la, l’Ajuntament no ha 
d’afrontar aquestes obligacions urbanitzadores, estem parlant d’un estalvi de l’ordre 
d’uns 300.000 €, però sí que hem de demanar un permís a l’Incasòl, per entendre’ns, 
que és aquesta addenda, de tal manera que puguem disposar d’una part d’aquesta 
parcel�la lliure per poder-la incorporar a la reparcel�lació i adjudicar-li a un dels 
propietaris del sector de les hortes, de tal manera que aquest propietari concret que 
rebia l’adjudicació pugui afrontar aquesta a la vora 300.000 € d’accés d’adjudicació 
de costos d’urbanització. Aquest és l’objecte d’aquesta addenda. Una addenda que 
desencalla i desbloqueja finalment tot el procés difícil i complicat de Pla de les Hortes, 
s’ha d’executar la part de zona verda, la part de verd públic que té una cost d’un 
milió i escaig d’euros i que, per tant, vol dir que vindria al municipi una inversió 
d’aquest ordre una inversió d’aquest ordre d’aquest 1.200.000 o 1.300.000. No recordo, 
exactament, el número, precisament ara de la reparcel�lació, però que seria, 
diguéssim, una bona oportunitat pel municipi i que durant l’any 2012 ha estat objecte 
d’un procés participatiu, de participació ciutadana, on s’han implicat diferents 
entitats, de manera que s’han definit un pla d’usos per aquest parc, per aquesta zona 
verda, de manera que puguin conviure en aquest espai de 3 hectàrees i mitja a la 
vora del riu Mogent, una sèrie d’activitats necessàries socialment en el municipi de la 
Roca i que seria molt important en el moment en què des del punt de vista i des de 
l’òptica de la inversió privada, es pugui dur a terme aquesta inversió de 650.000 € i que, 
per tant, entenem que s’ha portat sobradament molt més enllà del 10 % 
d’urbanització. Està de l’ordre del 20 % de l’anterior reparcel�lació i en aquest cas, si 
continuéssim amb aquesta adjudicació per sobre dels 800.000 € aniríem, realment, a 
un percentatge proper al 30 % d’aquest sector que entenem que no és el que ens 
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toca i que, precisament, hi ha promotors privats en aquest sector que, en tot cas, són 
els que han d’assumir aquestes obligacions urbanitzadores. La construcció 
d’habitatges socials està garantida, el Pla Parcial fixa aquesta parcel�la com de 
protecció oficial, són 60 habitatges i amb aquesta segregació 16 quedarien en mans 
de la promoció privada, que no podria fer habitatge lliure, que hauria de fer habitatge 
social en les diferents modalitats que contempla la legislació vigent i quedarien 44  que 
podria executar l’Incasòl si millora la seva situació econòmica i financera que, ara per 
ara, i en un termini immediat de temps és improbable, però en tot cas, aquests 44 
habitatges quedarien en mans de l’Incasòl i en mans del conveni signat de 
l’Ajuntament-Incasòl que en aquest moment, porta un temps d’incompliment perquè 
aquests habitatges no s’han pogut executar. 
 
Algun comentari per part dels grups?  
 
Sr. Dani Martín, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds?  
 
Sr. Martín.- Sí, buenas noches. Este tema, como bien has dicho, ya se discutió en su 
momento y nuestro voto fue negativo. Eso pasó el 29 del 11 del año pasado, con lo 
cual digamos que han pasado 2 meses y yo me pregunto o el otro día nos 
preguntábamos en Iniciativa, quá ha cambiado des del 9 del 11 hasta el día de hoy. 
Qué nueva información ? qué nuevas reuniones hemos tenido, que nueva trasnmisión 
de información hemos tenido que nos pueda hacer cambiar el sentido del voto y la 
respuesta a mis compañeros fue ninguna. Tuvimos una reunión en la comisión 
informativa del lunes día 28 y una reunión prévia, en la cual lo único que se nos viene a 
decir és por parte del privado el porque estaba dispuesto a asumir los costes de 
urbanización, pero nada más. Con lo qual todo aquello que a nosotros nos 
preocupaba tanto y que ya expresamos el día 29 del 11, sigue estando allí. Nosotros, 
en un momento, fuímos los promotores de este sector, junto con el PSC, con gobierno 
conjunto y fuímos los que, con ilusión, abarcamos la posibilidad de hacer esa vivienda 
social y vivienda dotacional en el terreno del antiguo ayuntamiento y seguimos con 
esa ilusión, por lo tanto, el hecho que se nos diga: es que si votamos que no, no habrá 
vivienda social, eso es una trampa, eso es un maniqueismo. Nosotros no estamos de 
acuerdo en que se segregue la parcel�la, no estamos de acuerdo en que se nos 
quiera ahora  a los grupos pequeños que asumamos una responsabilidad que tal vez 
no nos pertoca. Aquí, ha habido un equipo de gobierno hasta el año 2007 que hizo un 
proyecto en el Pla de les hortes. Luego hubo un equipo de gobierno CIU- Esquerra que 
tubo una actitud determinada en el Pla de les Hortes y ahora hay un equipo de 
gobierno CIU-PP que intenta desencallar este tema. Intenta desencallar-lo de una 
forma que a nosotros, particularmente, no nos gusta. El Sr. Alcalde ha dicho que 
desencallemos el tema y conseguimos un parque, una zona verde. Una zona verde 
que inicialmente tenía un presupuesto superior a más de 2 millones de euros i que 
ahora se nos habla de un millón y poco más de euros, pero es que después de la 
reunión del lunes, desde IC tampoco tenemos claro que se pueda llegar a hacer ese 
parque a día de hoy. Lo único que tenemos claro es que el ayuntamiento tiene un 
problema de 300.000 € a día de hoy, eso es lo que yo saqué en claro y mi pregunta es 
si nuestro problema es ese por qué hemos llegado a enero de 2013 sin la provisión de 
fondos de 300.000 € necesarios, frente a esas obligaciones, cuando el proyecto oficial 
de reparcelación fue hace tiempo, no es un proyecto de reparcelación de hace 2 
días. Eso quiere decir que tendría que haber habido, por parte del ayuntamiento una 
provisión.  
 
En definitiva, Iniciativa per Catalunya Verds lo que viene a decir es que no ha habido 
ningún argumento de peso que haga que iniciativa se tenga que replantear su voto, 
por lo tanto, nuestro voto seguirà siendo el mismo. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Algun comentari, Sr. Albert Gil? 
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Sr. Gil.- Sí, gràcies. Com ens passa a vegades, veiem les coses bastant similars, però bé, 
sempre hi ha matisos, no? Nosaltres, en el darrer ple, ens va passar exactament en 
mateix que comentava el Dani, Iniciativa tenia una manera de veure-ho, nosaltres en 
teníem una de diferent, però el per què era una pregunta nostra. En tot el debat, ho 
vam estar dient i el que ens faltava era un perquè, en la situació actual, venia un privat 
i acceptava quedar-se una part d’una parcel�la que l’ajuntament ara tenia després 
de la reparcel�lació definitiva de més metres i més espai, posats en l’habitatge social 
del Pla de les Hortes i el perquè ens feia dubtar molt. Dilluns vam tenir una reunió i el 
perquè ens va quedar molt clar, aquesta gent acceptaran això i haurien acceptat 
alguna altra cosa més d’aquest tipus perquè tenen una situació econòmica crítica. 
Una situació que els obliga a això per intentar desencallar un conveni amb 
l’Ajuntament que permeti que l’últim tràmit administratiu que li permeti a l’Ajuntament 
de fer, que és el que ja permetria la inscripció de registre d’aquestes parcel�les i que 
tot això quedi tancat, que li pertoca a l’Ajuntament, doncs que com l’Ajuntament no 
té aquests 300.000 €, com bé diu el Dani, que no s’han tingut a bé tenir previstos per la 
possibilitat que estiguessin inclosos en els nous pressupostos i hi hagués aquesta 
possibilitat, uns diners que tampoc ens hem d’enganyar, estem parlant de 
pressupostos, sabem el que està costant i no s’està arribant a tancar perquè no hi ha 
diners i hauríem de posar uns 300.000 €, que tampoc sabem d’on els trauríem ni, 
nosaltres els primers,  tampoc ho hem proposat d’on trauríem aquests 300.000 €. El que 
ens està portant és a una situació de dir tenim uns privats que quan comencen a 
treballar amb el govern socialista i d’Inciativa fan i entenen les coses o agafen la idea 
d’aquell govern amb el tema del Pla de les Hortes per desenvolupar-lo tal com aquell 
govern veia, amb una visió que, per a nosaltres, era equivocada que era quants més 
habitatges hi ha, més tant per cent d’habitatge social i per això fem créixer un sector. 
Un sector que no arribava a les 100 vivendes, acabava passant a més de 200 vivendes. 
Nosaltres, des d’Esquerra, sempre hi hem estat en contra. Sempre hem votat en contra 
d’aquest sector fins que quan estem al govern, després d’una sentència i de tot el que 
ja coneixem i del tràmit que pertocava tornar a fer, exigim que es baixi l’edificabilitat 
del sector baixar l’edificabilitat del sector vol dir que els privats que ja havien 
urbanitzat, perquè això no estem parlant d’una cosa que, sinó que estem parlant d’uns 
carrers i d’unes zones que tots utilitzem o que tots podem utilitzar i les podem trepitjar i 
les podem embrutar com ja fa molta gent, doncs aquest sector ja existeix, però tenim 
un problema, no es pot tirar endavant si no s’arriba a un acord, s’arriba a un acord 
que és disminució del nombre de vivendes per una cosa bàsica que per a nosaltres 
era, que no canviés la fisonomia de l’entrada del poble. Evidentment, que canviarà, 
però intentarem que el que ara ja és el col�legi, un col�legi que recordem està sobre 
una parcel�la, que aquesta gent del sector avancen perquè es pugui construir, doncs 
que es pugui seguir veient el nucli antic, l’església i probablement el castell fins i tot des 
d’alguna zona del municipi si s’edificava en aquesta situació. Nosaltres en aquell 
primer moment, ens vam veure obligats, moralment hauríem seguit votant que no, 
però en aquell moment ens vam veure obligats a abstenir-nos perquè això sí enteníem 
que era una cosa lògica i enteníem que els membres dels partits del govern anterior, 
en aquest cas Iniciativa no hi era, però crec que seguia en el mateix sentit, doncs 
mantenia la seva visió del que ells havien tirat endavant, no?. Més de 200 vivendes i la 
situació actual. En aquell moment, ens vam abstenir. Aquella abstenció no era 
esperant trobar-nos aquí un dia un conveni que ens digués que la situació l’arreglàvem 
estalviant-nos 300.000 € i que les vivendes se seguiran fent i que ens esperàvem ja, 
diguem-ne, un acord i una responsabilitat per part de qui en aquell moment 
governava  i havia tirat això endavant, però també per qui, en el seu dia, havia decidit 
que 98 vivendes no eren bones i que allà n’hi havia d’haver més de 200 perquè quan 
es governa, així ho entenem nosaltres i ho hem dit en més d’una ocasió, quan 
governes t’equivoques, si no governes, no t’equivoques, si no fas res segur que no 
t’equivocaràs, però un cop t’has equivocat o no, has pres una decisió, com a mínim el 
que seria un acte de responsabilitat és defensar allò que tu has fet. Utilitzacions 
polítiques, totes les que vulguem, però clar aquí també hem d’acabar pensat què ens 
comporta a nosaltres una reclamació patrimonial de 7 milions d’euros que faig la 
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consulta a un tècnic que comences explicar-li tota la situació i et diu: i això com és 
que encara no ha tirat endavant ? o això és o: teniu sort que la justícia és lenta perquè 
sinó una sentència així, clarament, aquesta gent la guanyen. Bé, tenim l’altra opció 
que és seguir mantenint-nos en el nostre vot que hauria de ser el no, sense esperar un 
acte responsable de que, en aquell moment, va tirar això endavant i que ens torna a 
posar als petits, com dic jo sempre,  al mig del fet d’haver de decidir si votem a favor, si 
votem a favor, si votem en contra o si ens abstenim. Si ens abstenim, amb una 
abstenció que igualment faci que això tiri endavant, però amb la responsabilitat de 
qui ho estigui desenvolupant i amb la responsabilitat de qui va tenir a bé engegar 
aquest sector. En aquest poble, han passat diverses coses, n’han passat diverses 
d’aquest tipus de sectors que s’han fet, probablement, mal fets o equivocats o que el 
temps, al final, ha canviat les coses, també ens passava amb un altre sector com era 
Can Planes, per tant, no hem sentit mai a ningú dir que ens hem equivocat amb coses. 
Nosaltres, probablement, ens haguéssim equivocat o ens hagués agradat no haver-
nos de posicionar en aquest sector i el que nosaltres demanem és que amb tota la 
sang que ens vulguem fer els uns i el altres, eh? perquè aquí, hem de tenir en compte 
una cosa, la culpa la tenim tots, nosaltres sempre reclamem que es parli, reclamem i 
exigim que hem d’asseure’ns a parlar entre tots.  
 
En el punt anterior, el darrer ple no es va aprovar i s’ha aprovat avui, pràcticament no 
hi ha hagut debat i l’única cosa que va fer que els grups ens plantegéssim o 
demanéssim que es deixés sobre la taula per no haver-hi de votar en contra era que 
no s’havia parlat o sí que s’havia parlat amb algú del COR, però no s’havia parlat amb 
tothom, doncs això que és una tonteria perquè al cap d’un ple es pot portar o 
arreglar.  
 
Aquí quan es parla de tecticismes polítics, tant PSC com Convergència, com Esquerra, 
com Iniciativa agafem les nostres tàctiques polítiques, posem per davant la realitat 
pura i dura política del nostre partit, dels nostres interessos i el poble que es foti perquè 
si no fos així, moltes de les coses que hauríem de parlar i hauríem d’arribar a acords no 
vol dir fer sempre el que em doni a mi la gana i si tu vols negociar amb mi, baixarà a on 
jo vull dir, sinó que arribar a acords vol dir cedir tothom i ens costa moltíssim cedir a 
nosaltres. A Esquerra ens costa molt, però creiem que no som els que ens costa més  i 
després veiem que per molt que ho diguem, arriba un moment que ens podem trobar 
amb una reclamació x o amb una reclamació per part d’un privat, que en aquest 
poble, en tenim més d’una i més de dues i que si veiem que el privat aquest no té raó, 
doncs escolta’m cap problema que l’Ajuntament segueixi defensant les seves 
obligacions i si ve un jutge i et diu que t’has equivocat i tu segueixes pensant que no, 
que l’Ajuntament tenia raó i que s’havia de defensar, doncs seguim, però que ens 
trobem que tothom reconeix que aquests privats que els hi poden anar malament les 
coses o no, ells van venir aquí a fer el negoci de la gallina dels ous d’or i al final faran el 
del Robert i les cabres, és igual. A mi, això m’ha de ser igual, el que passa és que sí 
l’empresa ho ha fet bé i tant el PSC com Convergència, que són els 2 que han manat, 
els altres érem un suport, els que heu manat, heu estat els que heu tingut 6 regidors i 
que això permetia fer una majoria. En cap cas, Iniciativa ha tingut 6 regidors o Esquerra 
ha tingut mai 6 regidors. Si els haguéssim tingut, nosaltres no haguéssim desenvolupat 
mai aquest sector, per tant, aquí el que hem fer és agafar la responsabilitat que a 
cadascú li pertoca, que són moltes, que són molt grans i que al final de tot, no ens 
obliguin a pensar si t’has d’abstenir o si directament has de fer aquest discurs que 
acabo de fer jo, aixecar-te i marxar i així no haver de votar perquè democràticament, 
nosaltres representem a una part del poble, molt petita al costat de la vostra, bé al 
costat de la d’ells no tant petita perquè és molt pròxima, però en relació a vosaltres, 
als dos grups grans, és molt gran la diferència, però al final, el que ens dóna moltes 
vegades és que nosaltres hem de pensar en el general, amb el vostres i els nostres i els 
d’ells i els dels altres, més que dels nostres. Més que dels nostres perquè els nostres, 
probablement,  si t’han votat amb un programa electoral que deia que això no 
s’havia de fer, t’han votat perquè això no es fes i en canvi, els que us han votat amb 
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un programa electoral que deia que això sí que s’havia de fer d’una manera o d’una 
altra, sou vosaltres els que teniu aquesta responsabilitat, per tant, jo el que demanaria 
és que si realment, veiem que aquest sector només li falta aquest tràmit, doncs que la 
responsabilitat, en aquest cas, només l’agafi el PSC perquè entenc que Convergència 
és qui està manant, una abstenció d’un o dos, ja n’hi hauria prou perquè vosaltres 
amb els vostres vots, agafeu la responsabilitat que us pertoca de manar i així, 
depenent de quanta gent s’abstingués podríem fer el que realment, ens pertocaria fer, 
que és votar en contra. 
 
Les coses no ho sé, intentem parlar i intentem resoldre les coses, però en aquest poble 
nosaltres ho hem dit moltes vegades, nosaltres això no ens passarà fins que hi hagi un 
canvi generacional. Un canvi generacional vol dir que si aconseguim no traspassar les 
rancúnies que ens porten en l’àmbit personal els nostres fills, poder seran els fills, sinó 
potser seran els néts, però és molt trist que haguem de pensar que fins d’aquí a un 
parell de generacions no podrem fer que s’avantposi el poble i l’interès del poble a 
interessos polítics. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari, Sr. César Alcalà. Sr. Manel Álvarez, 
en nom de Convergència i Unió?  
 
Sr. Álvarez.- A nosaltres, ens toca fer una cosa que tampoc ens agrada perquè no 
només va ser el grup d’Esquerra Republicana qui es va mostrar contrari a aquest sector 
tal com estava fent, sinó que nosaltres també ho vam fer. Passar de 78 vivendes a 233 
no era una cosa que ens agradés, però bé, en aquell moment, cadascú va fer el que 
va creure oportú que havia de fer i hi havia alguns que estaven governant i creien que 
ho estaven fent bé i hi havia d’altres que estàvem a l’oposició i que vam fer el que 
creiem que havíem de fer en aquell moment.  
 
La realitat ara és ala que és i és tossuda, com hem dit alguna vegada en aquest 
plenari. Tenim uns carrers que ja estan fets, tenim unes parcel�les que més o menys ja 
estan dibuixades, tenim uns diners que s’han gastat uns privats i tenim uns diners que 
ens hem gastat nosaltres som a administració i que no són pocs, uns 600.000 € com a 
recordat l’Alcalde, que és la part que ens tocava a nosaltres per tenir els carrers que 
tenim en el Pla de les Hortes. El jutge, al final, va donar la raó a una de les parts i va dir 
que allò  s’havia de fer una altra vegada i és el que estem fent, però amb una cosa 
que està consolidada... amb uns drets que tenen també la gent que ha pagat, que té 
també els ciutadans de la Roca que han col�laborat en aquesta urbanització i que no 
ens podem oblidar d’això. El que fem ara, com a equip de govern, és intentar trobar 
una solució a un problema greu que tenim sobre la taula, que no haguéssim tingut, 
segurament, si s’haguessin fet les coses d’una altra manera, però tenim el que tenim i 
hem d’intentar trobar la solució a aquest problema i fem coses que creiem que  són les 
adequades, que són les oportunes i que són les que es poden fer, tenim bàsicament 
dues opcions sobre la taula, una que l’Ajuntament posi 300.000 € més en aquest sector, 
300.000 € més perquè la tramitació pugui continuar i perquè s’aprovi una cosa que 
l’Ajuntament té l’obligació d’aprovar, que és la nova reparcel�lació del sector. Això és 
obligatori de fer, l’Ajuntament, l’administració té l’obligació d’aprovar la 
reparcel�lació. Això s’haurà de fer en algun moment. L’altre dia en la reunió que vam 
tenir amb el promotor majoritari del sector, en ho recordava, això s’haurà de fer en 
algun moment, ho farem ara, ho farem d’aquí a uns mesos o farem d’aquí a uns anys, 
ho farem quan toqui, quan algú tingui la majoria per poder fer-ho. Nosaltres confiem 
en què pugui a ser avui mateix, però això s’hauria de fer. Si això ho hem de fer perquè 
no tenim més opcions que fer-ho, trobem alternatives a aquests 300.000 € que ara 
mateix són difícils d’aconseguir i hem trobat una manera que igual ens hem d’esperar 
una mica més i avui surt una sorpresa i algú  fa una proposta diferent, no? però fins ara 
ningú ha fet cap altra proposta a part d’aquesta que és una bona alternativa, 
nosaltres creiem que és una bona solució que és acabar amb el sector sense perdre 
drets pel que fa a la vivenda de protecció oficial...la vivenda de protecció oficial es 
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farà si aprovem això que avui proposem, si aprovem la reparcel�lació, sinó no tindrem 
vivenda de protecció oficial fins que no aprovem reparcel�lació no tindrem vivenda 
de protecció oficial es farà si aprovem això que avui proposem, si aprovem la 
reparcel�lació, no tindrem vivenda de protecció oficial l’objectiu final és el mateix, 
aconseguirem el mateix, ens estalviem el mateix, ens estalviem 300.000 €, 300.000 € que 
tenim la sort que ens posa un privat perquè la seva situació econòmica és complicada 
i ara mateix s’agafa, a allò que, en aquesta reunió ens van dir a un clau roent, no 
tenim, més remei que fer el que ens esteu proposant i ho fem perquè és la manera que 
tenim com a propietaris majoritaris del sector per acabar d’una vegada amb això i ens 
agafem això tot i que no ho faríem en condicions normals i això que nosaltres 
proposem i que no és una idea dolenta que l’Incasòl ha acceptat i entenc que és una 
altra administració i que també es podria dir, si no li agradés la situació doncs que 
busquéssim una altra. És la manera d’estalviar-nos aquests 300.000 €, amb una situació 
econòmica molt complicada. Amb un any 2012 complicat que hem tingut i amb un 
any 2013 que encara probablement sigui més complicat del que hem tingut com a 
2012. Per tant, nosaltres assumirem la nostra responsabilitat. Què ha canviat del 29 de 
novembre em sembla que va ser quan ho vam portar aquí per primera vegada. Ens hi 
hem trobat alguna vegada, ho hem comentat, hem parlat d’aquest tema. L’altre dia 
va ser una reunió, jo crec que, aclaridora, és a dir, ningú amaga un interès especial o 
obscur darrera d’aquesta possible solució. No hi ha res d’això. El que hi ha és una 
solució a un problema que tenim i aquesta és la realitat. La realitat d’una cosa que 
està feta, que tothom pot trepitjar, que trepitgen diàriament moltes mares i pares quan 
porten als seus fills a l’escola. Això ja està fet i això s’ha de solucionar, per això ho 
portem una altra vegada perquè creiem que hi ha coses que, segurament, han pogut 
canviar i ningú ha proposat una altra solució, és la solució fins que no en trobem una 
altra és la solució. Respecta d’un comentari que ha fet el Sr. Dani, tenim un problema 
de 300.000 € que no estan previstos en el pressupost i és veritat tot i que estem 
treballant encara en el pressupost de 2013 i, per tant, si en algun moment si tothom es 
posa d’acord, doncs podem treure 300.000 € d’allà on sigui i mirar de dedicar 300.000 
€ per acabar un sector que es pot acabar d’una altra manera sense gastar-nos 
300.000 €. És una opció, però en part no els tenim perquè en el pressupost del 2007 no 
es va posar la partida pressupostària que s’havia de posar també, no tot és culpa 
nostra, tot i que, segurament,  en tenim molta perquè hem governat i fem les coses 
com les hem fet i hem d’assumir les nostres responsabilitats, però les assumim. A falta 
d’una altra solució, a falta d’una altra alternativa, la solució no és dolenta per a la 
Roca, que és una solució que ens permet fer vivenda social i a cost zero pel municipi, 
de manera que hauríem de fer el sector tal com està ara i hauríem de posar sobre la 
taula 300.000 €, 300.000 € que podríem dedicar a altres coses. A les coses que decidim 
entre tots, però no a posar 300.000 € més en un sector que no cal perquè el resultat 
final serà el mateix. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Sr. Carles Fernández, en nom del PSC de la 
Roca? 
 
Sr. Fernández.- S’han dit, en les tres intervencions anteriors, moltes coses. Jo no 
pensava fer una intervenció excessivament llarga, però sí que hi ha algunes coses que 
cal puntualitzar perquè al final, les coses cadascú les veu des del seu punt de vista i en 
la seva posició. Jo no diria tant en les seves tàctiques, sinó en el seu posicionament, 
però bé, coincidim bastant amb el Dani Martín. 
 
En primer lloc, el que vull manifestar és que hi ha  un govern que no té majoria per tirar 
endavant les coses. Un govern que no té majoria el que ha de fer és intentar negociar 
les coses si preveu que hi pot haver dificultats. Això es presenta en el ple de novembre, 
és un tema d’importància, d’envergadura, sense suficient treball previ amb la resta de 
grups i no s’aprova. Amb aquests dos mesos, la primera reunió formal per parlar 
d’aquest tema torna a ser en els papers de la convocatòria de la comissió informativa i 
previ a la reunió de la comissió informativa, se’ns informa que hi havia una reunió amb 
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el promotor. Dos mesos, en què tot el que es fa és això, formal, alguna conversa en 
alguna altra reunió potser sí que s’ha produït, però formal és això. Alguna conversa 
amb alguna altra reunió potser sí que s’ha produït, però formal és això. Home, coi, una 
mica més de preocupació i d’impuls per part del govern perquè, perquè surtin 
propostes i perquè hi hagi alternatives, cal també el coneixement de la situació i el 
coneixement de la situació no es dóna, per desgràcia, suficientment en una comissió 
informativa ni en un ple, on en general, coincideixo en part al que ha dit el Sr. Gil, on 
ens dediquem a buscar les culpes i buscar els responsables. I en aquest sentit, home, Sr. 
Álvarez, els diners no estaven en el pressupost de 2007, ni en el del 2008, 2009, 2010, 11 
ni 12, que són els anys en què ha governat vostè, per tant, no tiri tant enrere, no cal. És 
a dir, jo no vull tornar a entrar i és l’unic comentari que faré enrere i si que em sembla 
que cal, és a dir, al 2007, fa 6 anys ja que vam aplicar el pressupost del 2007 i, per tant, 
si parlem de pressupostos bans podem parlar el 2011, el 2012, el 2010 i després si cal el 
2007.  
 
Quan un té un govern amb majoria absoluta impulsa els projectes amb els quals s’ha 
presentat i si tira endavant els seus projectes i quan un no té un govern amb majoria, a 
més no havent guanyat les eleccions, el que ha d’intentar és buscar aquestes 
complicitats i en aquests moments, jo entenc que es fa incòmode per Esquerra trobar-
se sempre en aquesta posició i més en un govern entre Convergència i P.P, en un 
moment en què a Catalunya això és una situació complicada perquè Convergència 
ha trencat relacions amb el P.P., s’estan plantejant trencaments a molts llocs i això es 
fa encara més difícil i més complicat des d’un punt de vista, però aquí la situació és la 
que és i és la que és per uns fets determinats, per tant, jo puc entendre aquesta 
incomoditat, però al final acabem sent el resultat i acabem tenint les coses que una 
mica hem anat treballant, per tant, vostès podrien haver estat un element important 
perquè aquesta situació entre Convergència i PSC fos d’una altra manera. Ho van 
intentar i no se’n van sortir?. Bé, amb això poden haver-hi consideracions, però en 
aquests moments, això no es dóna en el municipi i per a nosaltres, això no és tant un 
problema de tacticisme, sinó que és un problema d’anàlisi. Nosaltres pensem que, 
primer aquí estem lligant temes diferents, per una banda hi ha la reparcel�lació que 
està aprovada inicialment des del, si no recordo malament, mes de maig de 2012. Ara 
ho contrastarem, però ens sembla que està aprovada, potser ens hem equivocat a 
l’hora de mirar-ho, però hem trobat una informació en el BOP. Doncs, llavors estàvem 
equivocats. En tot cas, farem una comprovació perquè ens ha semblat entendre per 
una publicació en el BOP que es referia a això i potser ho hem interpretat malament, 
per tant, gràcies per l’aclariment que això genera unes càrregues i uns beneficis pels 
propietaris i entre els propietaris del sector hi ha l’Ajuntament amb unes parcel�les i 
amb uns equipaments i amb uns vials i així i per una altra banda tenim un conveni amb 
l’Incasòl per l’edificació d’habitatge social i dotacional en les parcel�les del Pla de les 
Hortes i a l’Ajuntament vell, per tant, aquí hi ha dos coses que són diferenciades, 
evidentment, el projecte de reparcel�lació genera uns costos pels propietaris, també 
uns beneficis, però uns costos. Per l’Ajuntament els beneficis no són tals perquè la 
vocació dels solars que té el municipi és una vocació d’habitatge públic no és una 
vocació d’habitatge públic i, per tant, no és per treure’n benefici, sinó per revertir 
benefici per l’Ajuntament, sí pel municipi en habitatge social. Llavors, jo entenc que 
són coses diferenciades, entenc que els promotors d’aquest sector, estiguin 
preocupats en la mesura en què des de la sentència que es va produir a l’any 2008, si 
no recordo malament, la data aquesta pot ballar una mica, fins a gener de  2013, hi 
ha 5 anys pel mig i jo considero que estiguin preocupats per aquest tema i que hagin 
reclamat ja a l’Ajuntament, tal com diu el Sr. Gil, amb una demanda de responsabilitat 
patrimonial, però, bé, potser aquest tema s’hauria pogut iniciar una mica abans i no 
arribar a aquesta situació en el dia d’avui. Entenc que no és un tema senzill, no només 
pels desacords que això va produir en el ple municipal, sinó perquè tècnicament s’ha 
de recalcular tot, per tant, no és senzill, però sí que entenem que hi ha hagut 5 anys 
per impulsar i tirar això endavant i trobar una solució. Ara s’ajunta, una mica en la 
barreja i aquí també ho comentava abans el Sr. Gil i també ho ha comentat el Sr. 
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Álvarez, barreja una situació crítica per part del principal promotor d’aquest sector en 
què necessita que això, el projecte de reparcel�lació, estigui aprovat definitivament 
per poder tenir registrat això i poder operar amb aquestes propietats que ell té que en 
aquests moments no pot operar perquè en aquests moments formalment no són seves, 
això per una banda. 
 
Per una altra banda, amb aquests canvis, impulsats per l’equip de govern en la 
passada legislatura, legítims, igual que ho eren els anteriors, això genera un cost afegit 
a l’Ajuntament de 300.000 € amb el que ha explicat l’alcalde, em penso que també ho 
ha explicat l’alcalde de que baixant-lo dels privats, es genera una sobrepropietat per 
part de l’Ajuntament i això genera més cost perquè al final la distribució de càrregues i 
beneficis al projecte de reparcel�lació ve determinat per les propietats i el sostre 
edificable que té cadascú, però això són les conseqüències de les decisions que es 
prenen, legítimes, podríem discrepar amb això, però són legítimes i nosaltres no li 
qüestionarem aquestes decisions, però quan les prenem, hem de saber el que 
signifiquen i ara, per solucionar això, es planteja una possible solució.  
 
Una possible solució que passa quan el municipi renuncia a una dels 2 solars 
d’edificació d’habitatge públic i renuncia a un dels beneficis que obtenia el municipi 
de forma global diguem-ne social, d’habitatge social es manté perquè el criteri és 
seguir fent habitatge social, però sí un benefici que obtenia el municipi amb un local 
d’equipaments, que ara, si la previsió era que hi hagués un local sota els 2 edificis, ara 
només tocaria a l’Ajuntament un dels 2. Renunciem a això i la contrapartida és que 
deixem de pagar aquests tres cents i  pico mil euros, per tant, el municipi també ha 
perdut amb això.  
 
Clar, nosaltres entenem que, per una banda, nosaltres estem obligats a que s’aprovi el 
projecte de reparcel�lació i aquí vostè ens ve a dir que si no aprovem això, nosaltres no 
podem impulsar el projecte de reparcel�lació i aquí és on nosaltres discrepem, 
nosaltres pensem que es pot aprovar el projecte de reparcel�lació i seguir treballant 
solucions amb més temps i amb més tranquil�litat per aquest problema. Perquè al final, 
el que avui discutim aquí, no és el projecte de reparcel�lació, sinó el que discutim, 
perquè, a més a més, el projecte de reparcel�lació. Això pot generar una situació de 
que comptablement s’hagin de comptabilitzar uns recursos, però llavors, busquem 
solucions a això, però a nosaltres, vostès ens en presenten una i nosaltres no la tenim 
clara aquesta, no la tenim clara i volem estudiar-la amb més detall. Jo diria, separem 
les coses, aprovin vostès inicial i definitivament, si no ho han aprovat inicialment. Perdó, 
ens vam equivocar i era l’inici de l’expedient de reparcel�lació. Per tant, tenia vostè 
raó, no s’ha aprovat, es va iniciar l’expedient, per tant, separem les coses, permetem 
que els promotors en una situació de crisi dura i així puguin, si més no, tenir registrades 
les propietats que els hi toquen i solucionar els problemes que puguin tenir de liquiditat 
de tresoreria amb això i després anem buscant una solució que permeti que 
l’Ajuntament no hagi de fer front a aquests 300.000 €, però separem les coses. És a dir, 
nosaltres creiem i  no estem d’acord amb aquest plantejament de dir sense aprovar 
això no podem aprovar el projecte de reparcel�lació. Amb això no hi estem d’acord, 
per tant, sota aquestes premises i ja li dic sense, per què ja hem debatut pe activa per 
passiva i en no sé quantes desenes d’ocasions el fons d’aquest projecte del Pla de les 
Hortes i les discrepàncies que teníem, concentrant-me amb això ara el que els plantejo 
és separem les coses, acabem d’aprovar el projecte de reparcel�lació i busquem 
conjuntament, perquè vostès necessiten una majoria i perquè no se sentin els grups 
petits condicionats i pressionats, acceptant també això que planteja el Sr. Gil. 
 
Nosaltres el que demanem és que si volen comptar amb nosaltres el que els demanem 
és que si volen comptar amb nosaltres fem les coses d’una altra manera, sinó és molt 
difícil. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Alguna altra paraula, Sr. Dani Martín?  
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Sr. Martín.- Sí, pero brevemente, a ver. El Sr. Álvarez dice que ningún grupo político ha 
hecho ninguna aportación ni ninguna idea nueva. Yo creo que sí, la nuestra está en lo 
que se aprobó en 2006. La vivienda social le corresponde a hacer a Incasòl . Incasòl 
para hacer vivienda social tuvo unos beneficios que tenía que revertir en el municipio 
de la Roca y si no lo ha hecho es problema suyo. El equipo de gobierno que estuviera 
en aquel momento, fuera quien fuera a partir de 2006, su obligación era exigir que se 
hubiera hecho esa inversión. Si hubiera estado el PSC-IC, PSC-ERC, Esquerra-Iniciativa, 
quien fuera me da igual. La obligación de ese equipo de gobierno en cualquier 
momento, era exigir que se hiciera esa inversión y no se ha hecho y estamos en 2013, 
por lo tanto, yo creo que des del punto de vista más o menos técnico, que des del 
momento en que hay una sentencia, des del momento en que hay una decisión de 
disminuir la edificabilidad y el incremento de obligaciones, evidentemente, són 
números. Si yo tengo un 20 % , aumentará mi proporción de costes. Pues lo tengo que 
empezar a proveer, no digo en 2007 o en 2008, 2009, 2010, en el momento en que yo 
quiera tirar adelante el sector, tengo que plantearme esos 300.000 euros y además en 
lo público, siempre en lo público que tomamos una decisión sobre cualquier cantidad 
de dinero, siempre el dinero es un bien escaso, susceptible de usos alternativos, eso 
está claro. Yo creo que decirnos a cualquier grupo político, si no pone usted en el sitio 
A, no lo va a utilizar para  el sitio B, evidentemente, si yo juego con una caja de mil, 
tengo una caja de mil y si gasto 200 en un sitio, no lo tengo para otro lado, eso es de 
cajón.  
 
Nosotros lo que decimos es que se tenía que haber previsto antes y que había una 
solución anterior. Nosotros creo que en ningún momento hemos dicho y que se dijo, si 
no recuerdo mal en el último pleno, es que había una cosa que no nos gustaba y es el 
hecho de que antes que se haga una reparcelacíón ya haya alguien que esté 
dispuesto a asumir un incremento de costes, que lo ha dicho Albert y que lo ha 
explicado Albert. El lunes se nos explicó porque, porque alguien está dispuesto a 
asumir ese incremento de 300.000. En la época que corre que alguien este dispuesto a 
asumir un incremento de costes ya tiene miga, pero nosotros lo que decimos es que el 
ayuntamiento lo que tiene que hacer creo que es lo último que ha propuesto Carles 
que es tirar el sector adelante, dotar los 300.000 € y después buscar alternativas, es lo 
que nos corresponde y, evidentemente, Incasòl es el que tiene que hacer frente a sus 
obligaciones. No lo puede hacer, bueno pues habrá que empezar a exigir también 
aquellos beneficios que tuvo que tiene un compromiso firmado de reinvertir-lo en la 
Roca, simplemente, y los grupos pequeños, yo no me siento presionado, lo que he 
dicho alguna vez es que a veces, se nos pide que asumamos responsabilidades que 
no nos corresponden por el número de votos, porque como ha dicho Albert, nosotros 
tenemos la responsabilidad de nuestros votos y la responsabilidad de nuestros votantes 
y a veces, nos toca votar cosas en contra de lo que piensan nuestros votantes. 
Presión? Como todos los que estamos aquí, creo. La responsabilidad de gobernar, la 
responsabilidad de la oposción, pero es lo que nos  ha tocado y hemos elegido, por lo 
tanto, es lo que nos ha tocado, simplemente. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana? 
 
Sr. Gil.- Ara jo també, i està bé, eh? i a nosaltres també ens pot ajudar aquest tema, 
no, és a dir, una solució pressupostària, no enganyaré a ningú quan parlo que quan 
parlem de números en aquest ajuntament, sóc la persona que menys en sap, per tant, 
quan, ara amb les dues intervencions anteriors, s’han proposat que es poden trobar 
aquests diners, jo entenc que pensem d’alguna manera que es poden trobar i jo fins 
ara que hem estat treballant els números del pressupost de l’any vinent que només és 
retallar i és retallar, jo ja no sé, sincerament, ara d’on es podrien treure, per tant, jo el 
que sí que agrairia és dir-ho i no és broma. Si a nosaltres, se’ns planteja una solució que 
veiem amb possibilitat, doncs podem fer això, deixem-ho, estudiem-ho i treballem-ho. 
Per a nosaltres, no serà si veiem una possibilitat reial i factible si hem de dir, després de 
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treballar els pressupostos, de saber com tenim els números, ara ho hem de mirar o ara 
ho plantegem o ara comencem de zero. Clar, a mi, sincerament, se’m fa molt difícil de 
creure que puguem trobar 300.000 € sense que això sigui un prejudici greu per les altres 
coses que hem estat mirant. Ara ho deia Iniciativa, la previsió, és aquí on jo deia que 
qui governa s’equivoca. Nosaltres, ens vam equivocar a l’hora d’estar governant i 
votar amb l’abstenció aquella que es pogués fer el canvi i no haver previst aquests 
300.000 € perquè les coses eren molt més delicades econòmicament, però no eren tan 
delicades com son ara, per tant, l’errada no haver-ho tingut en el pressupost de quan 
es va fer l’aprovació que ara no recordo exactament quan era i haver-ho tingut 
previst. És una d’aquestes coses que diem que és una equivocació. Una equivocació 
nostra de o haver-ho tingut previst, però al final el que nosaltres també hem de tenir 
clar és que quan nosaltres li demanem a una empresa o a un particular o als nostres 
veïns que compleixin amb les seves obligacions cap a l’administració i cap a 
l’Ajuntament, el que no pot ser és que les administracions no compleixin. Nosaltres hem 
de ser els primers que donem exemple. Per tant, jo els pregunto: creuen que hi ha la 
possibilitat aquesta? Encara que aquesta solució que proposa el PSC no sigui la que 
vostè faria, perquè això ja ho sé que aquesta no serà la seva. Això ja ho sé. És, 
sincerament, veiem una possibilitat de que pugui haver aquesta partida? És per no 
girar-me i preguntar-li a l’interventor directament perquè aquí estem fent política. 
Perquè clar, jo entenc que jo no li he de fer la pregunta directament a l’interventor 
perquè aquí estem fent política perquè clar, jo entenc que no li he de fer la pregunta 
directament a l’interventor. Per això els ho pregunto a vostès. Hi ha una possibilitat real 
de fer això? De quin tipus de coses i agrairíem, de veritat, i ho dic molt sincerament si 
es pot fer, que ens expliquin quin. Perquè de veritat, això ens pot fer dir deixem-ho. 
Mirem-ho i fem aquestes aprovacions. Si no? Doncs si no, ens toca complir perquè de 
vegades els valors republicans que un defensa o quan parles de si d’aquí a uns anys 
podem tenir un país lliure i ser una república, doncs és per alguna de les coses i de 
vegades, són simplement frases, no? Però que tu defensis uns valors i que aquests 
valors quan la societat els agafa i se’ls fa propis siguin els que impliquen que un 
compromís dels ciutadans cap a les seves institucions, però què vol dir que les seves 
institucions perquè vol dir que les seves institucions són les que defensaran els seus 
drets. Això que pot semblar una tonteria, si ens ho creiem, com és el nostre cas, ho 
hem de portar endavant, per tant, nosaltres no podem o no volem o intentarem ser el 
menys injustos possibles, injustos no vol dir que no sigui cert que un partit que no va 
guanyar les eleccions governi perquè les injustícies són tant quan el vot d’Esquerra és 
per donar l’Alcaldia a un govern convergent a la Roca, amb el P.P i també aprofito el 
tema de la situació, nosaltres no entrar en un govern amb el PP, i ho vam decidir molt 
abans que passés això, per tant, no sé, potser és que som una mica visionaris i després 
també tenim una altra cosa, tan dolent o tan inequívoc és aquest tipus de govern i de 
votació  com quan Esquerra fa president al Sr. Pasqual Maragall o al Sr. José Montilla, 
per tant, tornem a dir les mateixes, quan valorem que una votació d’un partit polític 
petit dóna la presidència de la Generalitat a algú i ho trobem molt bé, doncs valorem 
que quan algun partit polític li donen l’alcaldia a un que no ha guanyat, com també 
era en aquest mateix cas, eh?Doncs, també pot ser bo i a l’inrevés també els ho dic. 
Vostès que durant molt temps, van veure que Esquerra havia fet una cosa tan dolenta 
com prendre-li el govern al president Mas actual. Doncs quan després aquest mateix 
vot fa el contrari, doncs també ho apliquin per tant, les majories i els jocs d’aquest tipus 
et fan prendre les decisions, però aquestes decisions que nosaltres ja vam prendre en 
el seu moment i que les vam prendre per alguna cosa i que sempre es va explicar, no 
vol dir que això et faci ara estar sempre entre l’espasa i la paret perquè clar, té raó en 
el fet de dir que unes decisions et comporten unes certes obligacions o trobar-te al mig 
de certes coses, però també implica haver pres unes decisions 12 anys de diferents 
governs amb majoria, amb diferents acords també comporten unes obligacions.  
 
Reclamar a l’Incasòl, em consta que s’ha fet, però si tornem a les mateixes, si els 
primers que incompleixen són les administracions públiques, que ens hem d’esperar? 
Perquè un ciutadà o un veí no ha d’incomplir un pagament? No ho pot fer perquè 
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l’administració pública té la força de sotmetre’l. Qui sotmet a l’Incasòl? 
Malauradament ningú. Si per a nosaltres és, és igual continuem i fem el que s’hagi de 
fer, resolem aquestes solucions i a l’endemà posem-nos tots els partits polítics a 
reclamar a l’Incasòl que faci el que calgui i si ho hem de fer amb maneres més 
serioses, fem-ho també, si per a nosaltres no serà, els incompliments, els hem de 
denunciar per part de tothom, em sembla que em deixo alguna cosa més, però 
gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, en nom de Convergència i 
Unió? 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. A veure, per continuar amb el mateix to perquè jo 
crec que és el que hauríem de tenir sempre, nosaltres no podem aprovar la 
reparcel�lació, si no tenim els recursos econòmics que suposen aquesta aprovació i 
aquests recursos econòmics que és l’aportació que hauria de fer l’Ajuntament en 
aquesta aprovació són 300.000 €, per tant, nosaltres no aprovarem aquesta 
reparcel�lació sense tenir aquests 300.000 € garantits. No ho aprovarem com a polítics 
perquè creiem que no ho hem de fer, però la intervenció municipal tampoc ens ho 
deixaria fer. Els recursos han d’existir perquè això pugui tirar endavant, és a dir, que 
aquí hi ha una obligació econòmica, si no tenim 300.000 €, nosaltres no podem 
aprovar la reparcel�lació. Això d’entrada. Aquesta situació i perdonin que torni al 2007, 
però igual abans i no és amb ànims de crear polèmica, eh?  
 
Aquesta és la situació del 2007 en el pressupost i amb això m’he referit abans al 2007, 
demano si us plau, que ningú s’ho prengui malament eh? És només per aclarir-ho, al 
pressupost del 2007 no existia la partida pressupostària consignada per finançar la part 
que encara quedava pendent per finançar d’aquesta obra. No existia i aquesta és 
una realitat que hem constatat quan hem vist el que teníem entre mans i per això 
comento el que comento, els 300.000 € d’ara no són pel canvi que proposa aquest 
equip de govern i l’anterior de baixar de 233 vivendes ales 195 o 96 que es proposen 
ara. No, és a dir, tenim uns 160.000 € de l’any 2007 crec recordar i parlo de memòria i la 
resta és d’aquesta modificació. Aquests són els números, per tant, els 300.000 € que 
necessitem no són tots d’ara, si no que tenim una herència que hem d’assumir i que 
assumim, eh? Vull dir que no faig, ho dic únicament perquè quedi clar que no podem 
fer una aprovació d’una reparcel�lació perquè intervenció no ens ho deixarà fer i 
aquesta és la realitat. Com no tenim aquests diners i realment, jo el que haig de dir és 
que hem treballat un pressupost que ara estem intentant pactar amb la resta de grups 
municipals, l’equip de govern ho ha treballat i des d’intervenció s’ha treballat bastant 
perquè tenim unes obligacions i un pla d’ajustament que s’ha de complir i uns ingressos 
que no s’estan complint també, aconseguir 300.000 € és molt complicat, ja ho era l’any 
passat, és impossible i bé, vostès tenen els números, els hem passat la documentació i 
és la documentació en què ens estem basant per intentar negociar aquest pressupost 
2013 que entre tots hauríem d’aprovar. Jo no veig d’on treure 300.000 €, aquesta és la 
veritat, són molts diners. Són molts diners per a l’Ajuntament de la Roca en la situació 
actual, són molts diners, per tant, davant d’aquesta situació que és real i que es pot 
constatar perquè els diners els tenim tots, doncs el que fem és intentar trobar una 
solució i una solució és aquesta, és una proposta. És possible que existeixen altres 
possibilitats. El Sr. Dani Martín ha comentat que sí que han presentat alguna cosa,  que 
és tornar al 2006, però tornar al 2006 suposa posar sobre la taula 300.000 € per a 
l’Ajuntament de la Roca, per al poble de la Roca, per al municipi de la Roca, això són 
molts diners. No els tenim i tenim unes obligacions que complir, per tant, aquí s’estan 
ajuntant diverses coses:  
 

1. No podem aprovar la reparcel�lació si no tenim 300.000 €. 
2. No tenim 300.000 € en el pressupost. 
3. Hem trobat una solució que pot ser satisfactòria i que ens va bé i que resulta 

que en el moment actual en què difícilment trobaríem a algú per posar aquests 
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diners sobre la taula, doncs resulta que algú està més necessitat o igual que 
nosaltres i per això dic que és una bona solució.  

 
Crec que he explicat quin és el mecanisme. Estem lligats de mans i peus, hem de fer la 
tramitació que hem de fer. La tramitació ens obliga a tenir 300.000 € i per tenir-los, 
tenim aquesta opció.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Sr. Carles Fernández ? 
 
Sr. Fernández.- En tot cas, m’agradaria, és adir, per aprovar un projecte de 
reparcel�lació no has de tenir la consignació pressupostària ... a veure per aprovar un 
projecte de reparcel�lació no està, entenem en tot cas que se’ns expliqui, però per 
aprovar un projecte de reparcel�lació no hi d’haver la consignació pressupostària, 
eh?. Per aprovar un projecte de reparcel�lació no, no per a l’execució de les obres sí i 
per a la contractació de les obres, però per aprovar el projecte de reparcel�lació, un 
projecte de contribucions especials, no tens perquè tenir la consignació, és el nostre 
entendre, però en tot cas, aquí hi ha matisos tècnics que, en tot cas, aquí hi ha un 
interventor a la casa que és el que, al final, fa els informes que ha de fer, però al nostre 
entendre, per aprovar un projecte de reparcel�lació no cal tenir els diners disposats.  
 
En tot cas, per a  la contractació és una altra cosa, però per a l’aprovació del 
projecte, al nostre entendre i és un entendre potser no tan especialitzat com el de 
l’interventor,  però, aquí, hi ha una cosa que ens trontolla una miqueta i voldríem tenir-
ho més clar per aquesta afirmació tan rotunda que ha fet vostè, en el sentit de dir que 
no podem aprovar el projecte de reparcel�lació, si no tenim el tema d’aquests diners 
solucionat, que és el que vostè ha manifestat, Sr. Álvarez. Nosaltres amb això tenim 
algun dubte i , per tant, no acabem de tenir-ho clar. Evidentment, treure els diners del 
pressupost municipal, en aquests moments, és molt difícil, jo no tinc una vareta màgica 
i no la tinc, com no la té ningú de nosaltres, per tant, evidentment no, però nosaltres sí 
que ens oferim per treballar i trobar una solució consensuada i aquest és un dels 
problemes, Sr. Ros i Sr. Álvarez. Tema important, tema transcendent,  les afirmacions i 
les converses, les anem lligant als processos ordinaris d’aprovació de plens. Coi, si no hi 
ha una majoria, facin un esforç, no estem tancats a parlar, ara estem discutint el 
pressupost, no sé com acabarem, però si no ens diuen res i de l’única cosa que parlem 
és en els períodes obligats, que ens obliga el procediment administratiu d’aprovació 
de plens, que és comissió informativa i comissió de plens, així serà molt difícil que ens 
posem d’acord amb temes tan sensibles com aquests. Amb temes com aquest, en 
temps passat, menys guapo, ens hem dit de tot, per tant, coi, tinguem això present, 
fixi’s que ho deixo aquí eh? no vaig més perquè no vull i tampoc no faré comentaris 
sobre el que ha dit vostè del 2007, correcte ja està. Home, jo sí que crec, en tot cas, és 
la nostra opinió, que es pot separar els 2 temes, que es pot iniciar el projecte de 
reparcel�lació i que treballem conjuntament una solució. Que pot ser aquesta, doncs 
pot ser aquesta, però no en la forma en què està arribant ara a nosaltres no ens dóna 
confiança perquè hi ha un dubte també que tenim. Amb la situació que té, en aquests 
moments, aquest promotor podrà fer front a aquest pagament  o per altres motius, 
perquè aquest promotor no només té operacions aquí al municipi, en té a altres llocs i 
la situació no només està complicada a la Roca, per desgràcia, si només fos a un 
poble, un podria dir, mira, aquí estic malament, però ara en un altre lloc ho compenso. 
Ara, el problema és que la gent que està treballant en aquest sector  està 
empentanegat de tot arreu i a tot arreu hi ha, en castellà es diu “arenas movedizas” 
en català Sr. Carles Fernández ara no em surt la paraula. A tot arreu n’hi ha, per tant, 
també ens genera un dubte que després podem fer efectiu...si que podem embargar-
lo, però al final el que calen són els calés per pagar perquè si no et genera un 
problema de tresoreria i tenir un terreny que no pots vendre tampoc a nosaltres no ens 
soluciona res, per tant, aquestes són totes les preocupacions que tenim sobre la taula i 
amb aquestes preocupacions ens és molt difícil votar que sí i abstenir-nos.  
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Bé, no sé encara quin serà  el sentit 
de la votació i d’alguna manera per cloure aquest debat, haig de fer la meva 
intervenció amb un resum de respostes a algunes qüestions que s’han dit. La primera i 
responc, simultàniament, al portaveu D’Iniciativa per Catalunya Verds i al del PSC és 
que potser la memòria és una miqueta fràgil i no ens en recordem que es va fer una 
comissió de Territori, en què es va explicar la reparcel�lació, no el conveni, que el 
conveni ja s’havia explicat, sinó la reparcel�lació i la reparcel�lació és un document 
d’una certa complexitat, però que es pot resumir en les adjudicacions de finques i en 
la liquidació provisional i aquí és on surten els números i on surten les obligacions pels 
particulars, pels promotors i per a l’Ajuntament i quan surt l’obligació per l’Ajuntament. 
Aquesta obligació s’ha de dotar pressupostàriament i no hi ha errades, l’obligació està 
feta, però provés de la capacitat d’endeutament de l’ajuntament i la capacitat 
d’endeutament des que es va aprovar el pla d’ajustament, per tant, hi ha la 
impossibilitat de disposar d’aquests 300.000 € i davant d’aquesta impossibilitat, hem de 
trobar solucions imaginatives, solucions creatives i solucions que potser no són les 
millors, que potser no són les que ens agradarien a ningú, però són les que ens 
permeten avançar. Per què el 15 de març s’inicia l’expedient? Doncs el 15 de març 
s’inicia l’expedient de reparcel�lació, que no és la reparcel�lació inicial de l’aprovació 
perquè tenim una obligació com a administració actuant i hem d’anar desenvolupant 
els diferents processos i ho hem de fer perquè mentre no complim amb les nostres 
obligacions com a administració actuant, aquest promotor ens té posada una 
reclamació patrimonial que és de 12.000.000 d’euros inicial, per tant, la situació per a 
l’ajuntament és una situació greu perquè la retramitació urbanística des de l’any 2008 
quan surt la primera sentència que no és ferma i crec que esdevé ferma a l’any 2009 
quan ja s’ha pogut iniciar les obres de l’escola Mogent, quan aquesta sentència és 
ferma s’inicia un procés molt llarg i complex per poder tornar a reconstruir la legalitat 
urbanística del Pla de les Hortes.  
 
La història del Pla de les Hortes no cal que la fem, però sí que m’agradaria fer unes 
consideracions al portaveu d’iniciativa per Catalunya Verds que avui, potser, ha estat 
una mica desafortunat en les seves intervencions i és que ha volgut fer bandera d’unes 
polítiques d’habitatge social que són un veritable fracàs... te dará tiempo, te dará 
tiempo porque... l’Incasòl que és un organisme de la Generalitat de Catalunya en 
absoluta ruïna, amb un ERE amb acomiadament de 200 treballadors, la meitat de la 
seva plantilla, que per cert s’havia doblat en aquests 7 anys,  l’Incasòl es va quedar 30 
% les municipals que encara les té, però que encara no les ha pogut vendre i, per tant, 
l’Incasòl no té cap benefici en el municipi, no ha obtingut cap benefici.  
 
Sí que és cert que l’Incasòl va vendre 11 d’aquelles 30 parcel�les del sector de Vilalba i 
les va vendre a Hilatures Laudet de Sant Joan de les Abadeses i que quan el Pla Parcial 
del golf va esdevenir nul, hilatures Llaudet va demandar a l’Incasòl i l’Incasòl va arribar 
a un acord per retornar els diners i les parcel�les tornen a ser de l’Incasòl, per tant, el 
negoci que ha fet l’Incasòl és zero i l’Incasòl té llicència d’obres, té llicència d’obres 
vigent per executar els 60 habitatges al Pla de les Hortes i no els ha executat i jo hauria 
de fer recerca en la meva agenda personal, però poder les visites que he arribat a fer 
a l’Incasòl superen la cinquantena en aquests 5 anys, fins que un dia l’Incasòl si podia 
derivar els drets a tercers i van aparèixer per aquí sindicats, fundacions, etc, etc. i ningú 
tenia la capacitat econòmic per tirar endavant cap habitatge social ni al 60, ni partir 
això de quatre i fer-ne quinze, de 10 en 10 o de 6 en 6.  
 
No ha estat capaç l’Incasòl ni ningú de tirar endavant aquest habitatge social i si 
l’haguessin tirat endavant, estaríem en una situació molt més delicada perquè no 
haguéssim pogut entregar les claus a cap propietari si no es construeix el parc, si no es 
fa el parc i fent una mica d’història, quan aquest parc es va valorar en 3.000.000 €, 
3.000.000 € és el que va costar el Parc dels Colors de Mollet. No sé si al costat del riu 
Mogent hem de fer una inversió de 3.000.000 €, gairebé a 1.000.000 € per hectàrea. El 
parc que podem fer ara és un parc més sostenible, més assequible i sobretot és un 
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parc que no li hauria de costar diners a l’Ajuntament de la Roca i que hauria de 
garantir la construcció d’aquests habitatges socials, 16 per a un privat i 44 per a qui 
pugui fer-los dins del sector públic que, en aquest moment, té serioses dificultats per 
afrontar això. Aquest és el drama i aquesta és la dificultat i hem estat un any des 
d’aquest 15 de març, hem estat gairebé un any amb Incasòl negociant aquest 
conveni, ajudant-nos. Entre administracions, ens hem d’ajudar i si hi va haver aquestes 
presses al mes de novembre és perquè hi havia unes eleccions convocades al 
Parlament de Catalunya, unes eleccions anticipades, això ja es va explicar i els 
responsables d’Incasòl ens van demanar que signéssim aquest conveni que ja el 
teníem treballat, en aquest moment, desconec si hi ha els mateixos responsables al 
front de l’Incasòl o si haurem de començar a parlar amb altres persones, si no són 
capaços de tirar endavant aquest conveni. És cert que el projecte de reparcel�lació 
s’aprova en junta de govern i , per tant, no caldria venir a ple, però el conveni amb 
l’Incasòl es va aprovar en ple i, per tant, si s’ha d’afegir una addenda, s’ha d’aprovar 
per ple i necessitem el suport d’algun grup més i l’origen de tot aquest conflicte, en un 
sector tan sensible i tan important com el Pla de les Hortes, que és front urbà, que és 
façana de nucli urbà, que és vora de riu, no es va tenir en el seu dia el consens 
necessari i suficient per entendre com havia de ser aquest sector tan sensible i no es va 
convidar ni es va parlar absolutament amb ningú. Llavors, passa el que passa que és el 
que ara diuen que no fem. En aquestes reunions que s’han fet, fins i tot ha vingut el 
promotor en plena transparència a explicar quina és la seva situació dramàtica i com 
en la situació dramàtica continuarà mantenint aquesta reclamació contra el municipi 
de 12.000.000 €, que, evidentment, cadascú té la responsabilitat que té i si això arriba a 
donar la raó a aquests promotors, doncs evidentment, l’Ajuntament de la Roca no 
només serà delicada, sinó que serà impossible.  
 
L’Incasòl està disposat a aquesta operació, com estava disposat en el seu dia a cedir 
aquests drets a tercers atesa la seva incapacitat manifesta per tirar això endavant. És 
molt coneguda, és pública la situació en què es troba l’Incasòl. Són comptes públics 
que es poden comprovar i comptant en aquest moment amb l’Incasòl perquè ens faci 
absolutament res en el municipi és ser molt agosarat, és ser molt idealista. 
Probablement, l’habitatge públic s’acabarà fent en el municipi, però no el farà 
l’Incasòl i es farà amb les situacions de dificultat del moment, es farà a poc a poc, es 
farà atenent a les dificultats reals i no a superpromocions de 60 habitatges de cop que 
no responien a la realitat social del municipi. Aquesta és la situació en què ens trobem i 
en aquesta situació si avui no prospera aquesta addenda i aquest conveni amb 
l’Incasòl, doncs evidentment aquest govern amb la seva responsabilitat i a contracor 
perquè estem en un sector que no ens agrada, amb un model urbà que no ens 
agrada, que no l’haguéssim fet mai d’aquesta i que haguéssim hagut d’analitzar molt 
bé, consensuar molt bé i analitzar molt bé, doncs a contracor haurem de buscar altres 
solucions, aquesta és un solució que necessitava de la majoria d’aquest plenari, 
majoria que el govern  no té i que, doncs evidentment, la junta de govern pot aprovar 
el projecte de reparcel�lació, però amb una consignació pressupostària que ara no hi 
és, per tant, això vol dir temps, vol dir recursos i vol dir dificultats. És molt, molt 
improbable que es puguin disposar diners per a aquesta partida i, per tant, és molt 
improbable que al llarg del 2013, la junta de govern local pugui aprovar aquesta 
reparcel�lació i amb aquesta situació de dificultat, haurà passat un any des de l’inici 
de l’expedient, des d’aquest 15 de març i això davant d’un jutge pot ser letal per als 
interessos de l’Ajuntament i aquesta és la situació i no vull posar la por al cos a ningú, 
però realment els que tenim la responsabilitat de govern hem d’administrar el que ens 
hem trobat  i hem de tapar vies d’aigua, moltes vies d’aigua. El Pla d’Ajustament no és 
una alegria per a ningú, el Pla d’Ajustament ve d’on ve, ho sabem tots, no cal abundar 
en aquesta situació, però realment ens deixa molt tocats a l’hora de tenir marges de 
maniobra, però realment, el Pla d’ajustament ens deixa molt tocats a l’hora de tenir 
marges de maniobra. No és una qüestió menor el que ha dit el regidor d’hisenda de 
l’any 2007. A l’any 2007 no es va consignar aquesta partida i al no consignar-se a l’any 
2007, que és quan s’estava urbanitzant el Pla de les Hortes, doncs realment, 
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l’Ajuntament no està complint amb les seves obligacions envers a la part del parc que 
calia també urbanitzar, que forma part de les obligacions del sector i que és condició 
sinequanum perquè es puguin entregar els habitatges, si algun dia es pot fer, per tant, 
la situació en què ens trobem és una situació d’extrema dificultat i la solució que hem 
portat aquí és una situació imaginativa, molt treballada amb l’Incasòl, molt senzilla 
d’explicar.  
 
En una sola reunió és fàcil d’explicar, hi ha una parcel�la i es parteix en dos i aquesta 
adjudicació va a parar a un propietari que per unes necessitats financeres està 
disposat a assumir-ho. Hi ha altres propietaris en el pla de les Hortes que també estan 
en situació crítica, no és l’unic, o almenys això és el que transmeten, jo no entro al 
registre mercantil a conèixer la realitat d’aquestes societats o d’aquests particulars, 
però el que ens transmeten és que estan en situació de dificultat i molts d’aquests 
propietaris no tenen ganes d’assumir càrrega econòmica que representa construir 
aquest parc. Aquest parc és un dels beneficis socials que obté el municipi, com ho va 
ser el solar de l’escola, on s’ha pogut posar l’escola o com ha estat el parc de la bassa 
del Molí que s’ha pogut executar amb la previsió pressupostària inicial del 5.000.000€ 
que s’han rebut ja en el Pla de les Hortes. Llavors, ens trobem en una situació que, jo 
quan vaig fer el Pla en el mes de novembre, en aquell moment amb les presses que 
Incasòl esperava el conveni, doncs apel�lo a la responsabilitat de tots els grups i jo en 
la comissió informativa vaig proposar un pacte, un pacte que no carregués la 
responsabilitat a ningú, un pacte perquè tots els grups de l’oposició s’abstinguessin i el 
govern pogués tirar endavant aquesta estratègia de finançament de la part de 
parcel�la que no es pot finançar i d’aquesta manera un privat es compromet a posar 
diners en el Pla de les Hortes per construir aquest parc i l’Ajuntament no ha de posar 
més diners i es compromet a fer habitatge social. Aquesta parcel�la formarà part de les 
seves adjudicacions i té una condició fixada en Pla Parcial que és construir habitatge 
social i és molt provable que ho puguin fer abans que les administracions públiques 
que no tenim recursos. I estem en aquest camí, estem en aquesta cruïlla i hem de 
desencallar, jo torno a proposar el mateix pacte que vaig proposar dilluns a la comissió 
informativa, després d’haver escoltat tots els grups al promotor, que és que els grups 
de l’oposició no carregar la responsabilitat a ningú, que assumeixin una abstenció, una 
abstenció responsable que permeti avançar i que permeti anar cap a l’aprovació 
d’aquest conveni que haurà de referendar l’Incasòl en els seus òrgans de govern i que 
ens permetrà a nosaltres desencallar en junta de govern local el projecte de 
reparcel�lació i aquesta és la crida que faig. No sé si algun dels portaveus vol afegir 
alguna cosa. Dani Martín per al�lusions m’havia demanat paraula?  
 
Sr. Martín.- Sí, pero muy brevemente, a mi me produce cierta gracia cada vez que sale 
el tema de Incasòl, le toca cobrar a Iniciativa. Yo recuerdo, ya que estamos hablando 
de historia, que en algunas conversaciones con el Sr. Alcalde, era un fiel seguidor de 
alguna de las directrices que marcaba la Sra. Carmen Trilla cuando hablábamos del 
concertado catalán, yo creo que el único defensor en este municipio era el Sr. Ros, 
pero bueno, simplemente como comentario anecdótico ya se me ha pasado un poco 
el cabreo. Evidentemente que ha habido un ERE y lo ha hecho Convergència. Que 
además, creo que hubo un juez que en un acto de justicia, dijo que era nulo y hubo 
que volver a readmitir a todos los trabajadores y luego, por otro camino, gracias a una 
reforma laboral, se les ha podido despediré o es lo que ha pasado. Simplemente, ese 
comentario. Es verdad que con el tema de la reparcelación  se hizo una comisión de 
territorio, es verdad. Nadie lo ha negado aquí. 
 
Sr. Alcalde.- Nadie lo ha dicho. 
 
Sr. Martín.- Nadie lo ha negado y si yo lo he dicho, me he equivocado porque quería 
hacer referencia era al tema de la parcela de Incasòl, nada más y después, 
evidentemente, pensar que la VPO la tiene que hacer es una idea alocada e idealista, 
pues sí. Hay algunos que creemos que la administración tienen que ser puntera en 
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todo aquello que afecta en todo lo que es social i a mi no me gusta esa afirmación de 
que la VPO en la Roca se hará, pero que no lo hará Incasòl. Yo espero que la VPO en 
la Roca se haga, pero que lo hagan las administraciones públicas  a poder ser porque 
otras experiencias la historia nos dice que no son muy buenas. Es mi opinión, modesta, 
pero una opinión mía. Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Alguna altra paraula, Sr. Albert Gil?  
 
Sr. Gil.- Sí, no es per entrar en polèmica, ni molt menys, però vull dir com que hi ha 
diversitat d’opinions i de veritat, que ho hem dit que ens interessava el sentit de si la 
dotació per a la reparcel�lació es pot fer o es pot fer el que comentava el Sr. 
Fernández. Llavors, ara sí que li voldria preguntar a l’Interventor perquè per a nosaltres 
sí que és important. No vull dir que per als altres no, però vull dir que és important sentir. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Interventor, ens pot aclarir la necessitat de dotar pressupostàriament 
una reparcel�lació quan hi ha parcel�les adjudicables a l’Ajuntament... 
 
Sr. Interventor.- Sí, el que comentava és que quan l’Ajuntament vol aprovar un 
projecte de reparcel�lació, surt  una relació de titulars amb les seves càrregues 
financeres. Això significa que si una d’aquestes persones és l’Ajuntament, s’està 
assumint que l’Ajuntament ha de tenir el finançament necessari per poder suportar la 
despesa que significa el projecte de reparcel�lació. Evidentment, en aquest cas, ens 
trobem en què amb aquest projecte que a l’intervenció de l’Ajuntament s’ha 
presentat, l’Ajuntament hauria d’assumir una despesa de 800.000 € quan el pressupost 
no contempla tenir aquesta partida pressupostària per aquest import. Evidentment, 
aprovar aquest projecte és reconèixer que l’Ajuntament haurà de portar aquella 
quantitat, cosa que no figura en el pressupost. Des del punt de vista d’Intervenció, s’ha 
de votar que no perquè no tenim garantit el finançament que pot significar el projecte 
de reparcel�lació. Que després aquest projecte es vol modificar? Evidentment, 
estaríem parlant que el projecte inicial no s’aprova amb aquestes circumstàncies.  A la 
intervenció no se li ha comunicat que la intenció era després canviar-lo perquè 
aleshores aquest projecte no seria vàlid com a tal perquè l’aportació que fa  
l’Ajuntament és una que està consignada en aquella distribució de càrregues. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Antoni López, interventor accidental de l’Ajuntament 
de la Roca. Sr. Albert Gil, si vol continuar la seva intervenció? No? molt bé. Alguna 
intervenció més? Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.- Jo no voldria entrar perquè crec que no correspon entrar a debatre 
amb l’interventor, però en tot cas, li faria una pregunta o una consideració: 
 
La consignació, jo entenc, que és en el moment en què es produeix la contractació. 
Mentre no hi ha contractació, estem aprovant un projecte de reparcel�lació perquè 
quan s’executi i queda una part per executar en el projecte d’urbanització, que és 
tota la part del parc, eh? Abans que això es contracti perquè això encara no està 
contractat, no crec ni que estigui redactat el projecte en aquest moments perquè 
l’única cosa que es va fer és un procés de participació, per tant, no hi ha projecte 
d’urbanització, no hi ha procés de contractació. L’única cosa que diu és que en el 
moment en què s’executin unes obres, l’Ajuntament haurà de tenir una consignació 
pressupostària, per tant, jo en el meu curt entendre, entenc que són coses 
diferenciades. En tot cas, el que fem ara és una aprovació inicial i nosaltres el que 
plantegem és que entre l’aprovació inicial i l’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel�lació, que al nostre entendre no hi hauria d’haver un problema des d’un punt 
de vista d’intervenció, però és al nostre curt entendre i, per tant, en tot cas, demanaria 
que l’interventor, ens ho expliqués amb més detall perquè a mi, de moment, els 
arguments amb coses que he vist de la forma de treballar en ajuntaments, aquest 
tema no m’acaba de quadrar, però en tot cas, el que diria és, jo el que els diria, 
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posant les coses sobre la taula ja i una proposta i no allargar-nos més. Deixi’n aquest 
tema sobre la taula, aprovin inicialment, nosaltres ens comprometem a treballar amb 
vostès per abans de l’aprovació definitiva, analitzar diferents propostes, una és 
aquesta amb més profunditat i en aquest període, trobem una solució que no generi 
més costos a l’Ajuntament i que d’alguna forma hi hagi un equilibri que en aquests 
moments ens genera dubtes i, per tant, no podem. Aquesta és la proposta que 
nosaltres posem sobre la taula.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Jo crec que la situació de dificultat està 
suficientment explicada. En el moment en què es va redactar el projecte de 
reparcel�lació amb les finques de l’any 2006 i que, per tant, l’Ajuntament obtenia un 
excés d’adjudicació, com ha dit l’interventor, anàvem a una 800.000 € i escaig, per 
tant, són aquests 300.000 € de més, quan això es pretenia portar a la junta de govern 
local amb aquest inici d’expedient, es va detectar i l’interventor va advertir que faria 
informe desfavorable. La Junta de govern local no aprovarà res amb informe 
desfavorable ni d’Intervenció ni de Secretaria, com és lògic i com no pot ser d’una 
altra manera. Cap regidor d’aquest equip de govern votarà a favor d’un tema per 
important que sigui pel municipi si no té tots els informes favorables i davant d’aquesta 
situació, ens trobem amb la impossibilitat de portar a aprovació inicial aquest projecte 
de reparcel�lació i partir d’aquí, comencem a treballar amb alternatives i l’alternativa 
millor, que es troba més factible i que qualla, és la de la negociació amb l’Incasòl i 
d’arribar a aquesta nova reparcel�lació, fragmentar una parcel�la que té un nou 
adjudicatari. Un adjudicatari que, un cop inscrigui la reparcel�lació, tindrà capacitat 
financera per fer front, com ens van explicar dilluns, a les despeses que li sobrevinguin, 
entre d’altres, aquests 300.000 €. Per què? Perquè convertirà els seus crèdits actuals, en 
crèdits hipotecaris i amb crèdits hipotecaris podrà transformar el sòl, podrà vendre o 
podrà edificar i a partir d’aquí, ho va deixar molt clar dilluns en plena transparència 
davant de tots els grups municipals i fins i tot en mar de dificultats econòmiques com 
en l’actual i més en el sector immobiliari. Aquest problema queda en mans de privats 
que podrien tirar endavant això a la velocitat que convingui, però l’Ajuntament haurà 
complert amb totes les seves obligacions urbanístiques com a administració actuant i 
haurà acabat el procés, s’acabarà, a continuació el projecte d’urbanització i en el 
moment en què es cregui oportú, es podrà fer la licitació per executar les obres. En  
aquest moment, no hi ha aquesta dotació pressupostària i aquesta dotació 
pressupostària no pot provenir de l’endeutament perquè no tenim capacitat 
financera, estem en un pla d’ajustament que ens limita la nostra maniobra financera 
moltíssim i no podem aquesta partida per la via del finançament extern, del 
finançament bancari, per tant, aquests 300.000 € no poden venir del finançament. 
Quina via ens queda per demanar aquests diners? Anar a les administracions superiors 
als seus programes de subvenció per a l’adminstració local, sigui el Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya, el qual està, ara mateix, en període de presentar propostes. 
Aquest pla està dotat en molts menys diners que en el mandat anterior. Si les inversions 
no són molt clares i molt clares no està definit, sinó que s’ha de preguntar, pot ser que 
es rebin aquests diners o que no es rebin i el que és segur és que la part que vagi a 
manteniment sí que es rebrà, però la part que vagi a inversions pot ser que no es rebi i, 
per tant, tots els ajuntaments estem patint molt aquesta convocatòria del Pla d’Obres i 
Serveis de Catalunya i anar a buscar aquests diners, pot ser que apareguin al 2013 o al 
15 o al 16, per tant, són massa hipòtesi. La primera és que ens els donin i l’altre és que 
ens els donin en un exercici que hi siguem a temps, si aquests diners, suposem que la 
Generalitat a través del PUOSC ens el dóna al 2015 probablement no estem 
solucionant res i aquesta és la situació de dificultat. El programa xarxa es va demanar 
per les necessitats que té el municipi i en tot cas, es podria arribar a transformar alguna 
d’aquestes necessitats. Certament, davant d’altres projectes que té el municipi, si hem 
de transformar algun d’aquests diners, en el moment en què tinguem segur que ens 
arriben i que són pel 2013, podem transformar-ho renunciant a altres projectes. És una 
llàstima que l’Ajuntament hagi de renunciar a 300.000 € d’algun altres projecte 
interessant i prioritari per dotar-los en un parc on un privat podria posar aquests diners i 
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aquesta és la situació pactada amb l’incasòl i pactada amb el promotor majoritari, les 
solucions que puguin sobrevenir per aprovar en junta de govern local per aprovar 
aquesta reparcel�lació són diverses, són complicades, són incertes i no tenen data 
fixada, realment, costarà molt fer aquesta aprovació, costarà molt i aquest costar 
molt, ens pot posar en serioses dificultats.  
 
Jo, si els sembla, crec que el debat està prou clar, no sé si hi ha alguna altra 
intervenció, però en tot cas, passaria a votació. 
 
Sí, es produeix un empat a 8 vots favorables i 8 negatius i 1 abstenció. 
 
Passem a una segona volta i utilitzaré el meu vot de qualitat. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia,s’aprova el dictamen, en segona volta, per 8 vots en 
contra, manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC i ICV-EUIA, 1 abstenció 
manifestada pel grup municipal d’ERC i 8 vots a favor manifestats pels regidors dels 
grups municipals de CIU i del PP més el vot de qualitat de l’alcalde, el text del qual, 
literalment, diu: 
 

“Vist que segons converses mantingudes entre l’Àrea de Territori i l’INCASOL s’ha 
decidit modificar un conveni que es va signar en data 10 d’abril de 2006 entre 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’INCASOL  per a la construcció d’habitatges 
amb protecció oficial al solar de l’Ajuntament vell i al sector Pla de les Hortes. 
 
Vist que aquest conveni va ser aprovat pel ple de la corporació en data 
06/04/06.  
 
Atentent que la cooperació econòmica, tècnica i financera entre l’Adminstració 
local i altres administracions, en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà 
amb caràcter voluntari, sota les formes i els temes previstos en les lleis, podent 
donar lloc a consorcis o convenis administratius que subscriguin.  
 
Atenent que d’acord amb l’establert en l’article 4.1 c) del Real Decret Legislatiu 
3/11, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, quedarà fora de l’establert en l’àmbit d’aquesta llei els 
convenis de col�laboració que celebrin les administracions entre elles mateixes, a 
excepció que per la seva naturalesa tinguin la consideració de contractes 
subjectes a aquesta llei.  
 
Atenent l’article 57 de la Llei 7/85, de bases de règim local estableix que “la 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’administració local i les 
administracions de l’estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals 
com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, 
sota les formes i en els termes previstos en les lleis, poden tenir lloc en tot cas, 
mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin.” 
 
L’article 303 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals estableix 
que “pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens 
locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en 
la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.” 
 
Vista la minuta remesa per l’INCASOL en data 05/10/12 i que s’acompanya a la 
present proposta.  
 
Vist l’informe favorable emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 
29/10/12.  
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Vist l’informe favorable de l’Interventor Municipal emès en data 05/11/12.  
 
Vist que l’assumpte ja va ser sotmès a votació en el ple de sessió 29/11/12 essent 
desestimat per 9 vots favorables i 8 en contra.  
 
Atenent que l’addenda que es porta a aprovació té per objecte modificar el 
conveni anterior per tal d’accelerar l’execuciò i posada en el mercat d’una 
oferta d’habitatge protegit, mitjançant la incorporació de la iniciativa privada en 
el desenvolupament d’aquest tipus d’habitatge en la parcel�la resultant 15.2 del 
projecte de reparcel�lació del sector de planejament SPR-4 Les Hortes, aprovat 
definitivament per la Junta de Govern en data 26/10/06.  
 
Atès que també es determina la compensació econòmica en relació a les 
despeses ja assumides per l’INCASOL en relació a la parcel�la del sector Pla de les 
Hortes on havia de construir habitatges de protecció oficial, i que es veurà 
reflectida en una modificació del projectre de reparcel�lació esmentat en 
l’anterior paràgraf.  
 
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 l’Addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès i l’INCASOL  per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al 
solar de l’Ajuntament vell i al sector Pla de les Hortes que va ser aprovat pel ple 
en data 06/04/06 i signat en data 10/04/06, minuta que s’adjunta a la present 
proposta, objecte de la qual està indicat en la part expositiva.  
 
SEGON.- TRAMETRE l’acord als interessats.  
 
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a 
l’execució de les actuacions que es derivin del conveni i la seva signatura.  
 
QUART.- SIGNAT el conveni remetre còpia del mateix a la Direcció General 
d’Administració Local. “ 

 
B-5. Moció presentada pel PSC de la Roca en suport a l’escola catalana 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al cinquè punt de l’ordre del dia que tracta de la moció 
presentada pel grup municipal del PSC de la Roca en defensa del català i del model 
d’immersió lingüística a l’escola. Té la paraula la Sra. Carme las Heras. 
 
Sra. Las Heras- Gràcies, Nosaltres presentem avui una moció en suport a l’escola 
catalana i al model d’immersió lingüística, és una moció impulsada per la plataforma 
Som escola, és una moció que s’ha presentat i aprovat en molts ajuntaments. Tots 
sabem què és Som Escola, Som Escola és una sèrie d’entitats educatives culturals i 
cíviques que s’han organitzat per defensar l’escola pública, l’escola catalana i el 
model de cohesió social que l’escola catalana representa. Nosaltres pensem que 
aquesta moció és la millor que recull el sentir de la societat catalana i que pot recollir 
el sentir del nostre consistori. Inicialment, pensàvem presentar una moció del nostre 
partit, però hem volgut evitar-ho per no entrar en els petits matisos que pogués tenir o 
que pogués haver-hi. Pensem que el tema actual contra la immersió lingüística i el 
tema de la nostra escola, de l’escola catalana és un tema prou important per unir 
forces i per això hem canviat la moció i presentem aquesta de Som Escola i jo crec 
que el nostre consistori segur que tindrà força davant les institucions de Catalunya i de 
l’estat espanyol principalment, perquè està clar que a l’escola, i parlo per la meva 
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pròpia experiència, aprenem i convivim en català sense cap problema. Llegeixo tota 
la moció, és una mica llarg eh? Doncs, diu així:  
 

“El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat 
per una interlocutòria del tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa 
un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el 
model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els 
darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i 
gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social 
acceptable. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les 
aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha 
estat avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el 
qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a 
Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l’Estat espanyol. 
 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal�liar el greu 
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, 
en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en 
l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, 
tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents: 
 
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el 
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 
 
Segon: Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, 
així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia 
a dia, sense atendre aquestes sentències ni  altres  similars que les puguin seguir. 
 
Tercer: Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb 
aquestes sentències i instar el govern català a no fer cap pas enrere i a complir el 
que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i 
d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
Quart: fer saber aquests acords al tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups 
parlamentaris del parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat 
espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta 
iniciativa.” 

 
  
Sr. Alcalde.- Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sra. Carmen las Heras. Bé, Sra. Secretària 
entenc que hi ha una substitució de la moció presentada inicialment pel PSC, que va 
anar a la Comissió Informativa, per aquesta que s’ha presentat ara i que, en principi 
ara en tot cas els portaveus es pronunciaran, però crec que l’assumirien quatre grups, 
Iniciativa, Esquerra, Convergència i PSC, cert? seria una denúncia conjunta d’aquests 
quatre grups municipals, estem d’acord? Molt bé. Hi ha paraules? 
 
Sr. Gil.- En el sentit que la Sra. las Heras ha comentat, agraint també el fet d’evitar que 
hi hagués qualsevol problema entre l’anterior i aquesta s’hagi optat per aquesta, 



 29 

estem totalment d’acord amb el que diu i només afegiríem en el segon punt que la 
comunitat educativa i els governs no aflueixin, també afegir que els pares tinguem clar 
que quan arribi l’ ”esbanzida” que arribarà probablement ens haurem de posicionar 
ben fort i sinó a la insubmissió o el que faci falta per defensar aquesta nostra realitat 
que  no és en cap cas el que sens ven ni es ven i que ens tocarà defensar-ho a 
nosaltres perquè nosaltres som els únics que defensarem el nostre idioma i la nostra 
cultura, la nostra educació que va molt més enllà del que és pura i exclusivament la 
llengua ja que va molt més enllà i inclou moltes més coses, per tant, nosaltres tenim un 
ensenyament de molt alta qualitat i l’haurem de defensar com calgui, per tant, 
agraeixo el sentit d’aquesta moció, gràcies.  

 
Sr. Alcalde.- Sra. Marta Pujol, en nom de Convergència i Unió.  

 
Sra. Pujol.-  Nosaltres també agraïm aquest canvi en el format de la moció, amb 
aquesta segona estem totalment d’acord, una mica és la impressió aquesta  que la 
realitat de Catalunya es desconeix molt perquè no hi ha cap tipus de conflicte a nivell 
d’escola pel tema de la llengua, pensem que la llengua és un element cohesionador 
molt important, que Catalunya ha estat sempre un país d’acollida i que la llengua no 
ha estat mai obstacle perquè aquesta acollida fos bona i pensem que ara tampoc ha 
de ser una eina més atacar, per part del govern central, i per fer que la imatge de 
Catalunya sigui dolenta a l’estat espanyol. Jo voldria afegir que ja que som una nació 
sense estat que no ens deixin sense llengua, almenys això està al nostre abast i hem de 
lluitar perquè això no passi. És evident que l’escola és el primer nivell a on s’ha de 
lluitar, i si tots anem als patis de les escoles i fem una volta jo diria que la llengua 
vehicular és la llengua castellana, per tant hem de lluitar perquè això no sigui més 
evident, hem de lluitar pel català. Moltes gràcies. 

 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, cap més intervenció? Bé jo em vull sumar a aquestes 
reivindicacions de defensa de la nostra llengua i no només  a l’escola sinó a la vida 
civil i social fem un esforç tots plegats, que les persones que fa molts anys que estem 
utilitzant diàriament com a pròpia la llengua nostra, la llengua catalana, i que tenim en 
altres àmbits que canviar a la llengua castellana, que és una llengua que em mereix 
tots els respectes, però hem d’intentar defensar en tots els àmbits socials la nostra 
llengua, perquè realment és la que és la que és més feble, és la que pot patir un 
desgast més ràpidament, és per que la que hem de lluitar, la integració del català a 
l’escola, la utilització de la nostra llengua com a element vehicular ha fet que a 
diferència de generacions anteriors en aquests moments el nostre idioma es conegui 
molt més a nivell ortogràfic, a nivell escrit, a nivell de lèxic, de sintaxi, realment s’ha 
aconseguit avançar moltíssim durant aquests trenta anys d’utilització de la llengua 
catalana com a llengua vehicular a l’escola, no podem tolerar cap pas enrere, no 
podem permetre cap pas enrere i calen posicionament molts ferms molt clars  de 
defensa i d’integració, sense perjudicar ningú, però hem d’estar en aquesta línia i en 
aquest sentit és molt bo aquest acord que adopta el plenari de suport i reforç als que 
estan adoptant altres ajuntament i el propi Parlament de Catalunya. Passem a 
votació. 
 
 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la moció, en segona volta, per 16 vots 
favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU, del PSC, d’ERC i 
d’ICV-EUIA i una abstenció del PP, el text del qual, s’ha transcrit anteriorment. 
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B-6. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya  
 
Sr. Alcalde.- El punt sisè de l’ordre del dia és la moció presentada pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana d’Adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya, té la paraula el Sr. Albert Gil.  
 
Sr. Gil.- Presentem la moció en suport a la declaració que es va fer al Parlament de 
Catalunya el dia 23 de gener, el preàmbul és molt llarg i els antecedents també, jo 
crec que tothom coneix el sentit d’aquesta declaració, en aquest cas el que 
pretenem i el que busquem és, com en la moció anterior, donar suport, igual que es 
plantejava en la moció anterior, i transmetre a les institucions que calguin, tan del 
nostre país com del país ve,í per tal de poder-los explicar el que representa aquesta 
moció, és la moció del dret a decidir, que la gent puguem decidir el futur del nostre 
país amb plena sobirania, que puguem decidir si volem seguir dins l’estat espanyol, o 
no, i que li puguem donar un suport des de les institucions públiques d’afirmació ... 
pública, social, li dóna suport, per tant nosaltres en la que ens pertoca que és des de la 
política del món local presentem aquesta moció per tal ... els acords serien: 

 
 
“Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del 

poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener 
de 2013. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 

 
....  
 
Més Esquerra Republicana, sembla que també es sumaria Iniciativa per Catalunya 
Verds i Convergència i Unió, si féssim el paral�lelisme dels grups que hi van donar suport 
al Parlament de Catalunya, bé a partir d’aquí s’obre el torn de preguntes, Sr. Dani 
Martín. 
 
Sr. Martín.- ... siempre hemos dicho que dentro de los partidos hay muchas 
sensibilidades... en el cual todos estamos de acuerdo y sobre el hecho a decidir i el 
derecho a la autodeterminación... creemos que es un derecho democrático y por lo 
tanto nosostros siempre estaremos ahí, gracias. 
 
Sr. Alcalá.-   ... dintre del PP també hi ha sensibilitats però hi ha una norma de partir i 
s’ha de seguir, una cosa és el que pensa un i el que faria i una altra és el que va sortir a 
la votació al Parlament de Catalunya, votant en coherència personalment ....  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. César Alcalá, per part del PSC? ...  Cap problema faig la 
meva intervenció ara.  
 
Bé, des del grup municipal de Convergència i Unió estem... del dret a decidir el poble 
de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya...  potser val la pena destacar un 
el que fa referència a la sobirania... hi ha altres que diu diàleg que diu: es dialogarà i es 
negociarà amb l’estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la comunitat 
internacional ... estat del benestar la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. Un altre que fa referència a la legalitat: 
“s’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i 
l’exercici del dret a decidir ... el govern de la Generalitat ha de fer partícips actius en 
tot aquest procés al món local i al màxim de forces polítiques i agents econòmics i 
socials i entitats culturals i cíviques del nostre país i concretar els mecanismes que 
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garanteixin aquest principi. Dimecres de la setmana passada al Parlament de 
Catalunya es va viure un moment històric i en aquest moment històric hem d’embarcar 
al màxim de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i en aquest moment històric estem 
aquí en un ajuntament com és el de la Roca... adherint-se a aquesta declaració, una 
declaració que s’ha d’estendre per tota Catalunya i que s’ha de fer integradora a tots 
els ciutadans i ciutadanes, hem d’intentar sumar i sumar el màxim de persones perquè 
aquesta declaració sigui el sentir de tot un poble i en aquestes bases ....des de 
l’Ajuntament de la Roca donem suport i estem totalment d’acord amb aquesta 
moció. 
 
Alguna paraula Sr. Carles Fernández des del PSC? 
 
Sr. Fernández.- Sí. Diverses qüestions, en primer lloc recordar que nosaltres vàrem 
presentar en el darrer Ple ... crec que va sortir aprovada de amb una distribució de 
vots molt irregular ... primera constatació que vull deixar present. Segona constatació 
en aquest apartat el nostre grup municipal ha debatut profundament aquest punt, 
perquè com molts partits, alguns partits no tant però en d’altres hi ha sensibilitats 
diferents respecte aquest tema, i amb el màxim respecte personal, per tant, ... una 
posició conjunta de tot el grup municipal socialista ... en l’agrupació, per tant, aquest 
és el posicionament del grup municipal del PSC de la Roca. Quatre matisos, tampoc 
no vull allargar-me massa, primer nosaltres respectem l’acord del Parlament de 
Catalunya, és a qui li correspon prendre aquestes decisions i, per tant, s’ha pres el 
nostre partit ha tingut un posicionament allà i, per tant, no necessitem nosaltres... a 
Catalunya les coses estan clares, el nostre partit dóna suport al dret a decidir estiguem 
o no d’acord amb la independència però que la gent... en un tema tan crucial que 
no s’hagi estat de capaç d’aconseguir en el Parlament de Catalunya ... no ha estat 
possible, pels mitjans de comunicació ... i dels altres partits, cadascú ha fet les seves 
anàlisis no crec que sigui el moment de traslladar-les aquí,  senzillament, ens preocupa 
que no hagi estat possible aconseguir una declaració ... dels municipis està molt bé fer 
aquestes declaracions però no ens hem d’oblidar que hi ha una situació de problemes 
i d’unes dificultats en el país ... després d’aquestes quatre premisses el nostre grup 
municipal ...  
 
Sr. Alcalde.- Passem a votació.  
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen, en segona volta, per 9 vots 
favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU,  d’ERC i d’ICV-EUIA, 
7 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de PSC  i 1 un vot en 
contra manifestat pel regidor del PP, el text del qual, literalment, diu: 
 

“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, 
aprova la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, 
amb el contingut següent: 
 
“Preàmbul 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat 

democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el 
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per 
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col�lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble 
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El par-

lamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees 
de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 
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Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més 

autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de 
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, 
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i 
les institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha 

configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de 
reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els 
catalans ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 
1914 suposà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida 

per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona 
República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom de 
Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un 

règim dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa 
del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la 
creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la 
Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a 
l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista 
definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà 

mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les 
primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les 
forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del 
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les 
dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals 
cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una 
negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col�lectives del poble 
català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, 
que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, 

financers, socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar 
l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massi-
ves del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la 

de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són ex-
pressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions 
del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament 
de Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués de-

terminar lliurament i democràticament el seu futur col�lectiu mitjançant una 
consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre 
de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutada-

nia de Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula 
la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
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D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del 
poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer 
efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya puguin decidir el seu futur polític col�lectiu, d’acord amb els principis 
següents:  
 

– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, 
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el 
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat 

catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió 
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a 
decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 

població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement 
precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el 
procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions 
europees i el conjunt de la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya 
com un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 

Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles 
d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que 
representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per 
tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball 
que garanteixin aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar 
els mecanismes que garanteixin aquest principi. 
 

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser 
actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir 
del poble de Catalunya.” 
 
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.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble 
de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 
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Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 

 
 
Es presenten les Següents mocions d’Urgència: 
 
 
1. Moció presentada per el grup municipal del PSC de la Roca del Vallès per promoure 
la creació d’una xarxa d’horts socials ecològics a la Roca 
 
Sr. Fernández.- el grup municipal del PSC... jo havia fet fotocòpies... les que ha fet ella 
que es poden llegir... 
 
Bé té la paraula el Sr. Manel Cortés en nom del PSC de la Roca. 
 
Sr. Cortés.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Bé nosaltres ... la realitat que és una i és que va 
augmentant la xifra d’aturats en el nostre municipi que ja ens agradaria a tots que fos 
una mica més lenta i com que... idees que aportar entre elles està la creació d’una 
xarxa d’horts socials i ecològics a la Roca, passo a llegir-vos els antecedents de la 
moció que portem a ple: 

 
“A  La Roca del Vallès hi ha un nombre elevat de terrenys públics i privats que 
actualment no tenen cap ús i generalment resten tancats. 

L’actual conjuntura econòmica fa preveure que molts d’aquests terrenys 
romandran inactius durant els propers anys. L’existència d’aquests espais buits i 
sense ús és un recurs que pot revertir en el municipi, especialment en els casos de 
terrenys municipals, que poden acollir una funció ciutadana i afavorir la millora 
del paisatge urbà.  

Altres municipis,  com  ara  Granollers, Abrera, Torelló, Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona,  Terrassa  o  Sant  Cugat,  han  dut  a  terme experiències de 
reconversió d’espais urbans, urbanitzables o rústics en desús en horts socials, que 
han tingut una gran acceptació per part de la ciutadania i han suposat una 
evident millora de la qualitat urbana. Els horts socials contribueixen a generar 
activitat en espais en desús, habitualment en un entorn proper  al  lloc  de 
 residència,  creant  comunitat,  alhora  que  són  un  element  de potenciació 
 dels  productes  ecològics  i  de  proximitat. 

 
També  aporten  valors pedagògics, terapèutics i socials, i poden ser una via 
d’autoabastiment que es pot potenciar entre els col�lectius d’aturats o persones 
amb pocs ingressos o amb risc d’exclusió social.  
D’altra banda,  La Roca del Vallès ha de potenciar la seva tradició agrícola, 
especialment a través  d’activitats  que  involucrin  la  ciutadania  i  puguin 
 afavorir  experiències  de transmissió de coneixements sobre la producció 
agrícola. Les persones que en la seva infantesa  o  joventut  havien  treballat  al 
 camp  poden  recuperar  aquest  bagatge  i explicar-ho als joves i els infants, 
fomentant activitats inter-generacionals que poden estar vinculades a les escoles 
i entitats.  

La creació d’horts socials és una oportunitat de dur a terme polítiques de millora 
de la qualitat urbana, que al mateix temps fomentin la participació de la 
ciutadania i els valors de l’ecologia. 

Nosaltres presentem  els següents ACORDS al Ple de la Roca: 
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1) Elaborar, en el termini de tres mesos, un cens dels terrenys de propietat municipal 
en desús que puguin ser susceptibles d’acollir horts 

2) Estudiar la viabilitat de crear una xarxa d’horts socials ecològics 
3) Promoure, si és viable, la creació d’una xarxa d’horts socials ecològics a la Roca, 

iniciant experiències en parcel�les de titularitat municipal i gestionant amb els 
propietaris la cessió temporals de parcel�les de titularitat privada. 

4) Prioritzar la concessió d’aquests horts de titularitat municipal als següents 
col�lectius: 

a) Aturats o persones amb pocs ingressos o amb risc d’exclusió social 
b) Persones pensionistes i/o jubilats 
5) Elaborar en el termini de sis mesos un reglament d’ús de la xarxa d’horts socials 

ecològics de  La Roca del Vallès.” 

 
Aquesta és la nostra moció i com a comentari el que hem vingut a dir en els 
antecedents, creiem que és un sistema que pot ajudar ja que econòmicament les 
ajudes socials són les que podem donar i podria ajudar a trobar un altre sistema que 
pugui ajudar a les famílies que ho puguin estar passant malament al municipi.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Cortés, algun comentari Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- Sí, nosaltres donarem ple suport, el que ja vam comentar l’altre dia és que quan 
nosaltres quan havíem parlat nosaltres del tema dels horts sens va comentar que hi 
havia algun tema de caràcter legal, de com s’hauria d’organitzar.  Ja vam dir que en 
el tema de les Hortes en la zona del propi parc era el lloc més idoni per tal que hi 
haguessin horts urbans, en el tràmit que es va fer amb les entitats va sortir aquest tema i 
es va preveure, per tant, nosaltres sí estem totalment, és més, nosaltres en el nostre 
programa electoral portàvem que a la zona del Molí de Santa Agnès proposàvem fer 
un tipus d’escola agrària però fins que no arribin temps millors com a mínim creiem que 
aquesta és una bona mesura, amb situació social actual pot ser una bona solució.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Albert Gil, Sr. Santi Raimí en nom de CIU. 
 
Sr. Raimí.- Nosaltres el contingut de la moció el veiem bé, però no ara sinó que fa 
temps que l’estem mirant, és un tema que ha estat motiu de debat a nivell intern per 
valorar aquesta possibilitat, també és veritat que el treball intern que s’ha fet no s’ha 
fet encara amb molta profunditat us diré el perquè, fa cosa d’un any, any i mig, ens va 
frenar una mica, per què es va frenar? Bàsicament per dues raons, avui mateix, 
coincidència, a TV3 han fet al migdia un mini reportatge dels horts urbans, tot són 
bonances, però també hi ha coses a tenir en compte, s’ha de trobar la ubicació bona, 
s’ha de dotar aquesta ubicació de serveis mínims, d’aigua, de corrent, fins i tot es pot 
anar una mica més enllà amb un altre tipus de serveis fer una espècie de casetes per 
guardar les eines, fins  i tot algun tipus de cobert perquè en cas de pluja sobtada qui 
estigui allà es  pogués  resguard, això requereix, bé no és una inversió molt gran però sí 
que es requereix aquesta inversió. Al mateix temps, el que dèiem, la situació d’avui dia 
ens fa dubtar en el sentit que precisament agricultors d’aquí de la Roca estan patint 
les conseqüències de la crisi, es troben que els estan fotent el que estan cultivant, però 
si ens ho mirem des d’un altre punt de vista, com vosaltres ho heu plantejat, doncs ho 
trobo perfecte, precisament potser per això aquesta podria ser una bona possibilitat. El 
compromís és clar i és treballar-hi i pensar-hi, ja havíem pensat en alguna ubicació, 
l’exemple més clar és aquí mateix, el pla de les Hortes que fins ara estava encallat, 
sembla ser que podria estar desencallat per un tema de proximitat, per un tema que ja 
tenim serveis mínims allà prop, al mateix temps l’opinió pública de la participació 
ciutadana que s’ha fet en aquell entorn van sortir més d’una i dues aportacions al 
respecte, per tant, el compromís de CIU és pensar-hi i treballar-hi  aquest any, però fer-
ho amb una moció amb uns acords amb uns tempos tant marcats, doncs no, per això 
el nostre vot a la moció serà l’abstenció.  
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Sr. Alcalde.- Algun comentari? 
 
Sr. Cortés.- Sí, només un comentari, nosaltres no parlem d’un terreny en particular, en el 
tema del pla de les Hortes ja ens estaria bé però ho veiem com un termini mitjà tirant a 
llarg, i ens agradaria que si pogués ser un termini més curt de temps, el terreny de les 
Hortes ja ens sembla bé però a mitjà termini, nosaltres diem que mirant els espais que 
té el municipi veure són els que tenen més viabilitat per fer-ho, que no suposin més 
cost, com deies tu Santi l’aigua ha d’estar bastant a prop, han de tenir accessibilitat a 
l’aigua, simplement això no proposem cap terreny, sabem que s’ha de treballar  i 
s’haurà de fer una petita inversió per les casetes i els aixoplucs despeses que puguin 
tenir. Jo estic convençut que els robatoris que estan patint els nostres pagesos del 
poble tenint això segurament haurien de baixar, sinó és que algú robi per vici , però 
crec que haurien de baixar els robatoris que pateix la gent del camp del nostre poble.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Cortés.  
 
Sr.Raimí.- ... és un dels objectius  treballar en aquest 2013 però els terminis tan marcats 
és el que... però hi treballarem, el compromís avui aquí en el Ple és que l’equip de 
govern durant aquest 2013 treballarà en aquest sentit perquè creiem que és un tema 
interessant. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Raimí. 
 
Sr.Cortes.- Agrair el compromís de que hi treballareu.  
 
Sr. Alcalde.- Jo voldria afegir un aclariment, el nostre grup municipal i l’equip de 
govern, el PP també, votarem en contra de la urgència de les tres mocions perquè 
entenem que aquestes mocions no són d’urgència, no sens crema res, es poden entrar 
en el termini adequat perquè puguin anar a comissió informativa i debatre-les, en 
aquests moments parlar dels horts o dels altres temes no és urgent, hem de respectar 
perquè es fa la urgència, ho votem sabent que prosperaran, per tant, es poden 
debatre i perquè sempre hem estat oberts a que es debati qualsevol qüestió que 
cregui qualsevol grup d’aquest consistori, per tant, el nostre vot és més simbòlic que 
efectiu però serà negatiu, i com ha dit el regidor de medi ambient, de cara a la moció, 
votarem abstenció tot i que en els treballs de participació ciutadana que s’han fet en 
el Pla de les Hortes, tot i que el grup del PSC no ha contribuït a tirar endavant aquest 
sector, la participació ciutadana ha proposat construir aquests horts urbans, tenint en 
compte un factor molt important i és que tradicionalment hi han estat però és que hi 
ha un dret d’aigua que permetrà abastir una zona a on ja hi ha feixes, a on ja hi havia 
horts en el seu dia, per tant, tenim l’oportunitat de tirar els treballs que dimanen de la 
participació ciutadana i que ens poden permetre que aquests horts urbans siguin una 
realitat. 
 
Sr. Estapé.- Un petit aclariment sobre respecte el tema de la urgència que vostè ha fet 
menció. És veritat que no ho hem explicat, bàsicament perquè tenim una norma no 
escrita, és cert, que a vegades presentem mocions en comissió informativa perquè les 
puguem conèixer tots amb antel�lació, a vegades s’han inclòs en l’ordre del dia a 
partir de la comissió informativa, a vegades sens ha dit que era millor presentar-les 
millor com a urgència, en tot cas tots tenim coneixement des del dia coneixement des 
del dia de la comissió informativa i hem fet el mateix que fem altres vegades, per tant, 
no és que les estiguem presentant avui i hi hagi una urgència imperiosa d’aquestes 
mocions sinó que les vam presentar a la comissió informativa i si no les vam posar a 
votació durant la comissió informativa perquè s’incloguessin en l’ordre del dia és 
perquè vostè ens va demanar que la presentéssim com a urgència. 
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Sr. Alcalde.- Sí, sí, això és absolutament cert, no li negaré, presentar les mocions en  la 
comissió informativa dificulta els treballs dels tècnics municipals i de la secretaria 
municipal i això no fa possible incloure-les en l’ordre del dia de la comissió informativa 
que és al que jo em referia i poder no m’he expressat prou bé, per això farem aquest 
vot simbòlic de votar en contra, però es cert que en la comissió informativa es va 
pactar que avui les entraríem d’urgència, el problema no es trasllada al dia d’avui sinó 
al dia de la comissió informativa però el concepte de fons és el mateix.  Sí Sr. Albert Gil. 
 
Sr. Gil.- Sí, nosaltres donarem suport a la urgència perquè el que sí hem dit sempre 
quan s’ha presentat alguna directament a ple i no l’hem votat i fins i tot hem sortit 
perquè hem dit que no l’hem pogut tractar com a grup, en aquest cas sí que s’han 
presentat tres mocions però és que això s’ha fet moltes vegades, per tant, entenem 
que si ho hem de parlar ja ho parlarem en alguna altra ocasió i si hem d’arribar a un 
acord i el que es presenta no s’ha fet en temps i forma no entri pel ple, en aquest cas 
com que no s’havia fet mai i nosaltres hem defensat sempre l’altra opció, votarem 
favorablement a la urgència. 
 
Sr. Alcalde.- En aquest sentit el nostre grup està sempre obert a debatre qualsevol 
qüestió i no negarem mai qualsevol moció que es presenti, però hem d’entendre que 
hem de reservar les urgències pel que realment és un urgent, en aquest sentit hauríem 
de ser una mica estrictes, en aquest cas estem parlant de temes a on no hi ha una 
urgència clarament definida, és una miqueta el concepte.  
 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la urgència de la moció, per 9 vots 
favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC,  d’ERC i d’ICV-EUIA, 
8 vots en contra, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU i PP. 
 
Un cop aprovada la urgència de la moció, s’aprova la moció per 9 vots favorables, 
manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC,  d’ERC i d’ICV-EUIA, 8 
abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU i PP, el text de la 
qual s’ha transcrit anteriorment 
 
 
 
2. Moció presentada per el grup municipal del PSC de la Roca del Vallès sobre donar 
compte al Ple de la informació sobre el compliment del pla ajust, de la Llei de 
Morositat i dels informes amb disconformitats en el compliment de la legalitat 
 
 
(...) 
 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la urgència de la moció, per 9 vots 
favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC,  d’ERC i d’ICV-EUIA, 
8 vots en contra, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU i PP. 
 
Un cop aprovada la urgència de la moció, s’aprova la moció per 9 vots favorables, 
manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC, d’ERC i d’ICV-EUIA, 8 
abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU i PP, el text de la 
qual, literalment, diu: 
 

“ANTECEDENTS 

 

Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té un conjunt d’obligacions legals 
per a elaborar la següent informació: 
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- Compliment del Pla Ajust 

- Compliment de la Llei de Morositat 

- Informes d'intervenció o secretaria amb disconformitats en el compliment de la 
legalitat 

Atès que creiem que aquesta informació és important per a fer un seguiment de 
la gestió municipal. 

Atès que hi ha Consistoris tenen la bona pràctica de donar compte d’aquesta 
informació als Plenaris municipals. 

 

PROPOSTES D’ACORD 

 

El Ple de la Roca del Vallès adopta el següent ACORD: 

 

Instar a l’Alcalde per a que doni compte de forma periòdica als Plens ordinaris de 
la següent informació: 

-Compliment del Pla Ajust  

-Informes d'intervenció i/o secretaria amb disconformitats en el compliment de la 
legalitat 

-Compliment  de la Llei de la Morositat” 

3. Moció presentada per el grup municipal del PSC de la Roca del Vallès sobre la 
reducció de les indemnitzacions dels membres del grup municipal del PSC en un 7,14% 
 
Sr. Alcalde.- La següent moció, té la paraula el Sr. Miquel Estapé en nom del PSC de la 
Roca. 
 
Sr. Estapé.- Molt breument perquè és una moció molt simple en el contingut però que a 
nosaltres ens sembla que és molt interessant, aquesta moció diu el següent: 
 

“ANTECEDENTS 

 

Davant l’actual situació de recessió econòmica i de destrucció de llocs de treball 
que ve patint el nostre país des de l’any 2007 fins avui; i davant el conseqüent 
problema de reducció progressiva dels ingressos de les administracions públiques 
municipals, els responsables polítics dels ens locals hem de ser molt responsables 
en l’elaboració i execució dels pressupostos, tenint en compte l’aplicació de 
criteris i mesures com l’austeritat i contenció en la despesa, l’optimització dels 
recursos, i la priorització de les necessitats amb clara vocació de garantir les 
polítiques i prestacions socials que com administració local ens competeixen, o 
aquelles que generen dinamisme econòmic.   

Atès que com a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern, mitjançant 
el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, a fi de garantir l’estabilitat 
pressupostaria  i el foment de la competitivitat, el personal al servei d’aquest 
Ajuntament veurà reduïdes les seves retribucions corresponents a l’any 2012 en la 
quantia corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre (equivalent 
a un 7,14% quan hi ha 14 pagues). 

Atès que els membres d’aquest Grup Municipal consideren que ha de ser 
aplicada una mesura econòmica equivalent a les indemnitzacions d’aquest 
Grup Municipal. 

 

PROPOSTES D’ACORD 
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El Ple de la Roca del Vallès adopta el següent ACORD: 

 

Aprovar una reducció del 7,14% de les indemnitzacions anuals corresponents a 
l’exercici 2012 dels membres de la Corporació del grup municipal del PSC, que 
s’aplicarà en el primer trimestre del 2013.” 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Estapé, algun comentari per part d’algun grup.  
Sr. Albert Gil en nom d’ERC 
 
Sr. Albert Gil.- Això és una feina que, com ja es va comentar,  ja fa l’interventor en 
compliment de les seves obligacions i de la seva feina, per tant, si bé el que es pretén 
és incloure-ho en el Ple  el que nosaltres diem és que s’inclogui la feina ja feta per 
l’interventor i sigui donar compte en el ple i ja està, per tant, votarem favorablement si 
el que es demana és donar compte al ple de la informació aquesta que ja fa 
l’interventor doncs perfectes que sens informi si hi ha alguna cosa més que d’aquí es 
vulgui treure, com que no ho entenem així votarem favorablement a la moció, si 
després hi ha alguna altra tipus d’informació que reclami o el que no sigui estrictament 
la que ara demanem llavors entenem que no seria al que ara donem suport però en 
aquest cas donem suport a la moció. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, en nom de CIU  
 
Sr. Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde, tornar a dir i incidir en el tema de la urgència en 
aquest cas amb més motiu si cal que en la moció anterior perquè la veritat és que no 
hem tingut temps d’estudiar a fons si això que sens està demanant és alguna cosa que 
compartim, creiem que segurament de les tres mocions aquesta és la menys urgent i la 
que no hauria de ser ni moció, o sigui, això és una opció molt personal, cadascú pot 
opinar el que cregui oportú sobre aquest tema però en tot cas no hauríeu de demanar 
la participació de ningú per rebaixar el sou de la resta de companys. Si realment voleu 
demostrar que no voleu aquest sou, ho podeu fer d’una manera molt fàcil que és 
entrant una instància al registre un escrit dient que renuncieu a tal import de la vostra 
assignació, no cal portar-ho a un ple, no cal que la resta de companys ens haguem de 
pronunciar al respecte, ni molt menys, és una opció molt personal vostra ho entreu per 
registre i el que entreu es respectarà, només faltaria, és una cosa 100% vostra que no 
caldria que la resta de membres del plenari hagués d’opinar, i en aquest sentit i si es 
continua amb aquesta idea i això avui no prospera doncs feu el que creieu oportú, 
però teniu aquesta possibilitat, entrar per registre la petició de renúncia. També és cert 
que tal com està redactada aquesta moció és difícil de complir perquè estem parlant 
de les retribucions de l’any passat amb un pressupost que ja tenim tancat i amb un 
pressupost que d’aquí pocs dies, si tot va bé, tindrem el resultat pressupostari  o sigui 
que en tot cas s’hauria de fer d’una altra manera, jo crec que el plenari avui no es pot 
pronunciar a favor d’aquesta moció perquè no es pot fer això que esteu demanant, jo 
us convido, en tot cas, si la vostra intenció continua sent la mateixa renuncieu quan 
creieu oportú i com creieu oportú però no cal que porteu a ple aquesta moció. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Álvarez. Sr. García Lorenzana. 
 
Sr. Lorenzana.- Sí, diverses puntualitzacions, bàsicament en el fons  estem tots d’acord 
amb el problema que hi ha sobre la política, les retribucions de les polítics, etc., en això 
no ens discutirem perquè és cert i possiblement en el tema de la retribució de la 
política i la clarificació de les finances  no únicament dels polítics sinó també dels 
partits polítics ajudaria a que els casos de corrupció que ens han copsat a tots en els 
últims mesos i pràcticament fins el dia d’avui no es produïssin.  És cert, bé, el company 
Dani ha dit que tot el que cobrava el seu grup polític doncs  nosaltres també, tot el 



 40 

que nosaltres cobrem va al nostre grup polític i nosaltres paguem l’IRPF i no disfrutem 
dels diners i que evidentment no és bo que es dediqui únicament a la política la gent 
que pugui viure del seu patrimoni sinó la gent que realment estigui interessada pel bé 
comú del municipi, del país de la regió, del que sigui. De totes maneres nosaltres 
enfoquem aquesta reducció del 7,14% des d’un altre punt de vista, La decisió 
d’eliminar la paga extra dels funcionaris ha estat una decisió presa pels polítics que 
curiosament han deixat fora als polítics i als càrrecs de confiança que no deixen de ser 
polítics i si en algun moment hem de demostrar que no tots els polítics són iguals es pot 
fer amb un petit gest, amb una reducció del 7,14% de la nostra assignació no 
solucionarem cap problema d’aquest país però com a mínim pensem que podem 
donar un petit exemple i fer un petit gest de que no tots els polítics som iguals i si 
realment era necessària de tot l’Estat, de tota Catalunya, reduir una paga de tots els 
treballadors públics els que han aprovat aquella reducció també s’haurien d’haver 
inclòs en la decisió i no quedar-se fora. En quan a que no cal passar-lo pel Ple, home 
no comparteixo el criteri del Sr. Álvarez, perquè és el ple el que aprova les retribucions 
que cobrem tots, majors o menors, i pensem que el fet de renunciar  aquest 7,14% 
també hauria de passar pel Ple i vull deixar clara una cosa, aquesta no és una moció 
que presentem contra ningú, és una moció per aplicar-nos a nosaltres una reducció 
de sou i en quan al tema tècnic de com es pot descomptar, estic segur que la 
intervenció municipal podrà trobar una solució no gaire difícil a aquest petit problema 
tècnic, gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Lorenzana, algun comentari més? 
 
Sr. Álvarez.- No cal que nosaltres demostrem res, nosaltres vull dir els que estem aquí, 
nosaltres som polítics però som polítics representants d’un municipi petit, 10.500 
habitants, nosaltres no tenim res a amagar, al contrari, nosaltres estem patint molt, tots, 
tant els que governem com els que esteu a l’oposició i igual algun dia torneu al govern 
i nosaltres a l’oposició o el que sigui, això és un esforç molt gran a nivell personal i una 
decisió molt important que cadascú de nosaltres ha pres i que comporta sacrificis i que 
comporta que, fins i tot, tinguem problemes familiars perquè estàs més temps aquí que 
a casa i que comporta que ara, que no sé quina hora és, encara estem aquí parlant 
d’això  igual ens estan esperant a casa per sopar o igual quan arribem està tothom 
dormint, no cal que demostrem res, no cal que demostrem res, ja ho demostrem cada 
dia i ens ho hem de creure nosaltres mateixos i sinó ens ho creiem estem perduts, no 
som tant dolents tampoc tots els polítics, d’acord que hi ha , com a tots els àmbits, 
gent que fica la mà a on no l’havia de ficar i gent que fa coses que no havia de fer, 
però no som tots així, el 98% per no dir el 99% dels polítics som persones honrades, la 
gran majoria dels polítics són gent com nosaltres que està fent política a nivell de poble 
i de vegades sense cobrar i vosaltres mateixos esteu dient que no cobreu res que ho 
esteu donant al vostre partit, què més hem de demostrar, no cal que demostrem res. 
Una puntualització, no estic segur d’això que diré ara però crec recordar, no sé a quin 
nivell, em sembla a nivell de la Generalitat de Catalunya, els càrrecs de confiança no 
han cobrat paga extra i els polítics tampoc, crec recordar que ha estat així, per tant, ja 
es fan coses el que passa que segurament això no transcendeix, ara mateix estem en 
un moment que tothom està molt preocupat, avergonyit pel que està passant però, 
hòstia, és que ja ho fem cada dia, ja ho fem cada dia això, no cal que fem res, la gent 
que parla amb nosaltres ja saben com són, i els treballadors d’aquí ho han d’entendre 
també, ja els ho hem explicat, tothom està amb allò de que m’han tret una paga 
extra  i és veritat però la recuperaran, segurament, si tot va bé, amb aportació al pla 
de pensió, no és una decisió nostra, en aquest Ajuntament teníem els diners estava en 
el pressupost hem fet el que hem pogut perquè aquells que ho necessiten podien 
demanar els diners, de veritat hem d’estar molt tranquils, nosaltres, vosaltres i tots. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez, jo subscric plenament les paraules del Sr. 
Manel Álvarez i les paraules del Sr. Dani Martín, estem en un moment que el cal és la 
regeneració i la dignificació de la vida política, mocions com aquesta no ajuden, hem 
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de defensar clarament el que estem fent amb honradesa, amb honorabilitat, tothom 
que fa una feina ha de tenir una remuneració digna, la feina política existeix, es fa, 
reclama i requereix moltes hores i cap de les indemnitzacions que s’estan pagant en 
aquest Ajuntament és massa abundant com perquè li sobrin els diners a ningú, aquesta 
és la realitat. Com ha dit el Sr. Manel Álvarez la moció és innecessària, actualment és el 
plenari, en el ple del cartipàs, el que fixa les remuneracions, els càrrecs electes i les 
indemnitzacions per assistència, en aquest als grups de l’oposició, això està fixat i es va 
votar per majoria en el seu dia, això és a dia d’avui, demà el Consell de Ministres pot 
aprovar una cosa que pot alterar totalment tot l’ordre amb la Llei de Bases de Règim 
Local, això pot ser molt perillós, pot disminuir el nombre de regidors i pot fixar unes 
remuneracions que no sabem en quines condicions aniran i llavors ja no seran els 
plenaris qui les fixin, sembla molt més lògic que es fixi per llei però hem d’esperar que es 
fixin unes retribucions dignes, com, fins i tot molt bé ha dit vostè, no es pot dedicar a la 
política aquell que tingui unes rendes, una capacitat econòmica, això ens està 
passant també amb la justícia, ara es paguen taxes judicials, a la justícia només podrà 
accedir-hi qui tingui poder adquisitiu, no, la justícia ha de ser universal, l’exercici de la 
política ha d’estar a l’abast de totes aquelles persones que creguin que poden aportar 
alguna cosa a la seva comunitat, i en aquest sentit no podem suport a aquesta moció, 
hem de respectar la decisió que es va   prendre en aquell plenari amb l’aprovació del 
cartipàs i a partir d’aquí hi ha d’altres mecanismes, hi ha mecanismes en que si vostès 
volen renunciar a una part de la seva indemnització per assistència la poden destinar 
a una ONG, a una finalitat social, la volen entrar per registre de l’Ajuntament per 
incrementar algunes partides que puguin tenir dificultats, etc. No hi ha cap problema, 
hi ha molts mecanismes, és una qüestió voluntària com li ha dit el Regidor d’Hisenda, és 
una qüestió que no ha de formar part del debat del plenari, jo crec que el debat 
plenari hem de tenir tots molt clar quines són les remuneracions i això no hauria de 
formar part del debat polític, quines són les remuneracions mínimes per exercir la 
política, i sobretot per exercir la política a nivell local, com molt bé s’ha dit abans, en 
aquest Ajuntament les remuneracions no són gaire altes i si agafem les recomanacions 
de les entitats municipalistes estem al 50% en retribucions d’òrgans de govern del que 
recomanen aquestes associacions, aquest és l’únic referent que tenim en aquests 
moments, per tant, si anem a buscar referents a la resta de la comarca, com molt  bé 
ha dit el company d’ICV el Sr. Dani Martín, estem a la franja, segurament, més baixa, 
per tant, jo no jugaria amb aquest tipus de coses, aquestes coses no ajuden a la 
regeneració ni la dignificació de la vida política, quan es va debatre l’altre moció, 
recordo que vaig parlar de populisme, no tornaré a fer-ho avui, crec que s’ha parlat 
suficientment, però si que recomano un article, sobre la regeneració política, que surt 
avui a la Vanguardia del Sr. Lluís Foix, encara ens queda una estona, el podrà veure 
per internet sinó ens donen les dotze, per tant, estem en un moment molt delicat, 
estem en un moment en el qual tots hem de treballar per regenerar la nostra societat i 
la vida política en majúscules, com ha dit el regidor d’ERC en altres països la vida 
política té un reconeixement, una dignitat perquè les persones que ens hi dediquem ni 
que sigui transitòriament en una etapa de la nostra vida doncs hem de fer el màxim 
possible per dignificar-la.  
 
 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la urgència de la moció, per 9 vots 
favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC,  d’ERC i d’ICV-EUIA, 
8 vots en contra, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU i PP. 
 
Un cop aprovada la urgència de la moció, es desestima la moció per 7 vots 
favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC,  1 abstenció 
manifestada pel regidor del grup municipal d’ERC, 9 vots en contra, manifestades pels 
regidors del grup municipal de CIU, PP i d’ICV-EUIA,  el text de la qual s’ha transcrit 
anteriorment. 
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C) Control Gestió municipal 
 
 
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc de l’ordre del dia que és l’apartat C de control de 
la gestió municipal,  
 
 
C.1 Resolucions d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- l’apartat C.1. de resolucions d’alcaldia, hi ha algun aclariment sobre les 
resolucions? Cap aclariment.  
 
 
C.2. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal 
 
Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C.2. de les resolucions d’alcaldia en matèria de 
personal, hi ha només una resolució que fa referència al nomenament de la Sra. 
Almudena Naranjo Milrado com a tècnica d’administració general  en règim de 
funcionària interina amb nomenament a jornada complerta amb efectes de l’1 de 
gener fins el 30 d’abril, aquesta és una advocada que ja ha estat treballant a la casa 
que té un contracte d’interinatge i el que es fa es renovar-li per 3 mesos més, algun 
comentari?  
 
 
C.3 Informes d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat C.3 d’informes d’alcaldia, hi ha un informe en el 
sentit de la situació en la que es troben els nostres serveis socials que estan triplicant en 
aquest moment les necessitats, la regidora de benestar social ens amplia aquesta 
informació. 
  
Sra. Ametller.- Moltes gràcies, com podreu observar en aquestes resolucions d’alcaldia 
últimament venen força resolucions d’ajuts d’urgències socials era una mica donar 
compte de quins són els que hi ha hagut últimament. Durant el 2012 s’han atès al 
voltant de 140 casos d’urgències socials no el conjunt del que fa l’activitat dels serveis 
socials, d’aquests 140 pel que fa a manutenció, que inclouria alimentació i vestir, és al 
voltant d’una vintena per un import aproximat de 5000 €, en quan a habitatge és el 
que s’ha desplaçat o descomptat força, s’han atès uns 28 casos per valor de 12000 €, 
subministraments, gas, llum, aigua, s’han atès 32 casos d’urgència social per valor 
també d’uns 5000€, pel que fa a farmàcia, bolquers, llet de nadons, s’han atès uns 11 
casos al voltant de 1000 €, en quan a atenció de menors en situació de risc s’han atès 
uns  11 casos per valor de 1500 € i el que diríem retribucions en espècies que serien 
“vales”  i demés al voltant de 40 casos amb un import de 6500€, per tant, tot junt al 
voltant d’ uns 31 32 milers d’euros aquests any, per tant, és una quantitat importants 
que es va incrementant cada any el pressupost global de benestar social , aquest any 
2013 el continuem  augmentant les previsions van al voltant de 61.000 € quan aquest 
any eren de 49, doncs en fi, quedo a la vostra disposició per si volen algun aclariment 
al respecte.  
 
Sr. Alcalde. Moltes gràcies Monte, algun comentari? 
 
Sr. Estapé.- Sí, breument. Agrair la informació que sens ha facilitat a dia d’avui, 
demanar-li que si sens pot facilitar aquesta informació sens pugui lliurar per escrit en el 
procés de discussió de les ordenances fiscals i també del pressupost, més d’una 
vegada ens hem d’adreçat des del nostre grup ens agradaria no només poder tenir 
algun informe de l’activitat dels serveis personals per tenir dades objectives i no només 
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percepcions de quina és la situació del municipi en aquest àmbit, tots parlem amb 
moltes persones del municipi i en el nostre cas tenim la percepció que la situació no és 
molt greu  com a d’altres municipis però sí que hi ha casos de gravetat si ens pot .... per 
veure que les partides són... 
 
Sr. Alcalde.- Li farem arribar aquesta informació. Un altre informe d’alcaldia fa 
referència a la imminent creació de l’Associació de Propietaris Forestals, ens ho explica 
una mica millor el regidor de medi ambient, el Sr. Santi Saimí.  
 
Sr. Raimí.- Bé, realment aquest ha estat un procés que ha durat uns dos anyets,  va 
començar cap a l’any 2010, 2011, quan es van no solapar però sí van ser molt seguit, 
un de ventades molt grans i un altre de nevades que van deixar destrossats els boscos, 
tant els de titularitat pública com privada, intentar netejar els boscos tal i com van 
quedar va ser un drama per tothom i tot i així encara avui dia hi ha efectes evidents a 
tot arreu. Malgrat tot l’administració pública va treure un gruix de subvencions per 
poder desenvolupar tasques de neteja, la tramitació de les mateixes era bastant 
complicada per això es va decidir fer una convocatòria per a tots els propietaris 
forestals de la Roca per intentar explicar-los com podia procedir per demanar 
aquestes subvencions, el tràmit era complicat hi havia molt pocs dies per fer-ho i 
almenys s’havia d’intentar i es va fer aquesta jornada. En aquesta mateixa jornada, a 
part de parlar de la subvenció, que va ser el tema principal, també es varen parlar 
d’altres inquietuds, fins al punt que va sorgir la idea de per què no es podia crear una 
associació de propietaris forestal de la Roca i així va quedar la cosa, de la gent que va 
venir, que van ser bastants, qui va tramitar la subvenció van ser molt poquets i cap ni 
un en va aconseguir cap, llavors això confirmar el fet que potser anant en grup es 
podia fer més feina, i realment va ser així, totes les subvencions van anar , o gairebé 
totes, varen anar a associacions de propietaris, a partir d’aquí es va prendre la decisió 
des de l’ajuntament d’intentar fer un treball intern de veure les bonances de les 
associacions i a partir d’aquí demanar l’opinió als afectats que són els propietaris 
forestals, després del treball intern s’han fet una sèrie de reunions, realment s’han 
plantejat en dos grups, propietaris forestals amb més de 25 ha de terreny, van venir 
vam fer un canvi d’impressions vàrem explicar  les avantatges i desavantatges que 
podia ser crear l’associació i demanar-los la seva opinió, vàrem fer el mateix amb 
propietaris forestals de finques de 5 a 25 ha, una mica més petites, i es va fer el mateix, 
els va informar al respecte se’ls va demanar la seva opinió, no hem fet reunions amb 
propietaris de finques de menys de 5 ha perquè enteníem que, una mica assessorats 
per l’assessor que ens ha estat ajudant en aquest aspecte, que, en tot cas, primer es 
podia crear l’associació amb els grans propietaris i a partir d’aquí, evidentment, està 
oberta a tothom i informar o fer un altra tipus de jornada un cop aquesta estigués 
creada amb els petits propietaris forestals, però aquesta no era una decisió que havia 
de prendre l’Ajuntament, l’ajuntament simplement ha fet donar l’assessorament, donar 
l’empenta perquè els propietaris forestals prenguessin la decisió de crear-la o no crear-
la, finalment, a la última reunió, se’ls va convocar a tots, els de més de 25 ha i els de 5 
a 25 i entre ells van prendre la decisió que volien crear-la, a les hores dels que van ser 
convocats l’associació es crearà amb deu o onze propietaris forestals i la creació de la 
mateixa està prevista pel proper dia 27 de febrer a les 7 de la tarda aquí a 
l’Ajuntament, un cop creada l’associació serà una eina autònoma, es decideix la junta 
directiva i a partir d’aquí ells de forma activa aniran treballant en aquest sentit. Això, a 
nivell d’Ajuntament, és molt interessant perquè sí que estem parlant de finques forestals 
privades però realment qui no es passeja per la majoria dels boscos que tenim, la 
majoria són de propietat privada, i al mateix temps, com que una de les tasques 
principals, és la gestió de les finques vulguis o no indirectament potencies que tinguin 
les finques més netes, això pot minimitzar els risc d’incendi, en definitiva és una cosa 
interessant per tothom, pels propis propietaris però també directament per nosaltres, 
des de l’Ajuntament ho celebrem i, evidentment, creem convenient fer-ho servir.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, felicitar-te per la tasca feta i per la fita aconseguida. Algun 
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comentari? 
 
Sr. Estapé.- Sí agrair que sens faciliti aquesta informació, el tema dels boscos és un 
tema que ens preocupa molt especialment, la situació en la que tenim els boscos és 
molt, molt preocupant, en tot cas tenim alguns suggeriments o propostes que farem en 
properes reunions o propers plens. També tenim un Pla d’Acció Ambiental, de 
l’auditoria, amb un conjunt d’accions que seria bo que les repesquéssim perquè es va 
provar per aquest Ple, hi havia compromisos de portar-los a terme.  
 

 
C.4 Mocions de Control 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, passaríem a l’apartat C4 de Mocions de Control, no hi ha 
cap moció presentada. 
 
Sr. Estapé.- Perdoni Sr. Ros, nosaltres havíem demanat si podria informar-nos del tema 
de les mesures de so a Can Colet. 
 
Sr. Alcalde.- En tot cas això serà en el torn de precs i preguntes. 
 
Sr. Estapé.- Sí pensava que com a informe d’alcaldia, si venia bé, donada la 
transcendència que té. 
 
Sr. Ros.- Com a informe d’alcaldia el que puc dir en aquest moments, és que dilluns 
d’aquesta mateixa setmana, fa quatre dies justos, és que per part de la direcció 
d’obres de la plataforma i, seguint instruccions d’un cap de zona, hem rebut el 
projecte de correcció ambiental. Aquest projecte està ara en els serveis tècnics a nivell 
d’estudi, hem pogut donar un cop d’ull ràpid, jo personalment l’he fullejat tot sencer, 
sense entrar en excessius detalls, però sí que hi ha alguns compliment i alguns 
incompliments, però això sempre, s’acompleix amb tot el que s’havia demanat per la 
zona de Can Colet  - Can Borrell, és a dir aquí ens acabaran els C/ Bonaigua, 
Tagamanent i crec de Cingles de Bertí, amb uns giratoris, unes petites rotonda perquè 
els cotxes puguin retornar, la Unitat d’Actuació número 17 va quedar inconnexa 
respecte el pla parcial que no s’executarà mai i, per tant, s’havia de donar una solució 
a això, la franja que queda entre les cases i el tren, inclosa la zona verda que mai 
s’havia arribat a enjardinar del C/ Bonaigua, tot això que han estat ocupacions 
temporals d’ADIF es tractarà com a verd públic, amb uns itineraris, amb uns 
recorreguts, a on també hi ha instal�lacions que també s’han de protegir i s’han 
d’indicar, llavors això quedarà una zona endreçada. Això va acompanyat d’arbrat 
adult, de gran port, que volen contribueixi a pal�liar les mesures de so i, entenem que 
no serà suficient, això és una mesura de dignificació estètica, de correcció 
paisatgística però aquí, probablement, farà falta, una tasca que no està en aquest 
projecte, que és completar la longitud de plaques sonores que no arriben fins a la 
boca del túnel, i segurament augmentar l’alçada de totes elles en la zona d’afectació 
propera a les cases. També el vial que puja des de la C-1415 es pavimentarà, el 
projecte diu amb asfalt, havíem demanat que es pavimentés, ho vam preparar per 
pavimentar les cunetes i la sota base, aquí ha patit molt, aquests dos anys que no s’ha 
treballat, la sota base enviant terra cap al carrer, crec que és Guilleries, perdó 
Collformic, estan les cunetes formades i segurament tot això s’haurà de completar. No 
creiem que l’aglomerat asfàltic sigui la millor solució perquè és un carrer amb forta 
pendent, més aviat s’haurà de fer un paviment de formigó ratllat que resisteixi molt 
millor la pendent i deixar-lo, això són mesures posteriors,  només de  sentit ascendent 
perquè realment és un camí amb dificultats. S’actua en tota una totalitat de camins 
que hem d’identificar perquè són molts, jo entenc  que camins com els que passen per 
Santa Agnès, les granges de Can Badó cap a Can Massaguer, aquest camí s’ha de 
tractar tot ell, jo entenc que aquests hi són dins l’actuació però això és el que els 
serveis tècnics estan identificant i m’han de donar la informació precisa. S’actua 
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també en el fals túnel de Can Prat, entre Can colet i Can Prat, i en l’abocador que hi 
havia just davant de Can Colet a sota del dipòsit de Can Prat, aquest també es tracta, 
tot i que no conec amb detall com es tracta en aquests dos espais. En canvi no hem 
sabut veure enlloc, no vull dir que no hi sigui però no ho hem sabut veure, que es tracti 
l’abocador de Can Ribas, aquest és un aspecte preocupant perquè aquest abocador 
pot ser que encara estigui funcionant ho desconec però aquest abocador està en 
molt estat i cal una regeneració total i aquí serem molt estrictes amb ADIF perquè 
aquest projecte de correccions ambientals és el que ens deixarà el territori llest, 
després ja no tornaran, per tant ara hem d’assegurar tot el faci. També el gual de Can 
Perdiu, aquest gual no l’hem detectat enlloc, aquesta és una polèmica entre ADIF i 
l’ACA, ADIF diu que ha fet el que li va ordenar l’ACA i l’ACA no vol saber res perquè 
l’obra la va fer ADIF, aquest és un gual que es va fer malament, es va projectar 
malament perquè estava en una alçada que amb qualsevol avinguda d’aigua 
s’enduria les vores, com així ha estat, això ha creat un massís de formigó al mig del riu, 
absurd, que com mínim s’ha d’enderrocar, com a mínim demanarem que es faci un 
gual a nivell, inundable, però que com a mínim sigui un gual transitable. La zona de 
Can Massaguer, la zona del bulevard nou d’accés al polígon, a on està la Roca 
Village, no està tractat en cap aspecte, aquí s’havia de fer un enjardinament, també 
és cert que amb l’ampliació de la Roca Village hi ha unes mesures d’ampliació de 
carrils a les rotondes que exigia la Direcció General de Carreteres i que això ho haurà 
de complimentar l’empresa de la Roca Village, això pot ser que una cosa es solapi 
amb l’altre hi ho hem de coordinar bé, però en tot cas això li hauríem de traslladar a 
ADIF que aquí no ha mostrat cap solució. I això seria una miqueta la situació, una 
pinzellada ràpida de la documentació de la documentació a la que hem tingut 
accés. 
 
Sr. Estapé.- Però el tema dels sorolls concretament, les mesures que hem comenta 
vostè... 
Sr. Alcalde.- Arbrat, només arbrat, és un projecte de correcció ambiental d’intervenció 
paisatgística no és el projecte de mesures acústiques. Aquí s’han dut a terme quatre 
projectes, el principal és el de la formació de plataforma, que és que va donar les gran 
afectacions al municipi.  
 
Sr. Estapé.- Jo sé que aquest no és el projecte no és per reduir les mesures acústiques, 
la meva pregunta no anava tant a aquest projecte en concret de mesures de 
correcció ambiental sinó si teníem alguna novetat respecte el problema dels sorolls de 
Can Colet i Can Borrell, si havia alguna iniciativa de prendre alguna mesura 
addicional, a apart que en paral�lel  ha aparegut aquests darrers dies la tramitació 
d’aquest projecte de mesures ambientals o de correcció d’alguns dels efectes que va 
tenir les obres de l’AVE aquí la Roca. 
 
Sr. Alcalde.- Això és una qüestió de contractació, és a dir, quan hem tingut algú 
treballant a la zona, alguna empresa contractista i la direcció de l’obra hem pogut 
tenir interlocutors propers, quan no hem tingut ningú contractat no hem pogut parlar 
amb ningú, llavors el que deia, aquí s’han fet quatre obres, una la d’implantació de la 
plataforma, aquesta és una obra molt aparatosa, l’obra de major cost i la que ha 
durat més temps, aquesta obra és la que ens ha permès la interlocució més directa, 
després hem tingut dues obres en les que pràcticament no hem conegut a ningú, una 
és la implantació de via i catenària, una obra molt tècnica, molt interior, molt 
ferroviària per dir-ho d’alguna manera en la qual no hem tingut gaire cosa a dir, i 
l’altra és la de correccions acústiques, la de protecció acústica en aquesta tampoc 
ens van informar i va ser una execució relativament ràpida en la qual no van tenir un 
interlocució  ni amb el contractista ni amb la direcció d’obres. Els directors d’obra de la 
plataforma deien que ells no en sabien res de tot això i difícilment trobàvem amb qui 
parlant. En les comissions de seguiment, que es feien a Barcelona periòdicament, quan 
exposàvem aquest tema tampoc ens donàvem interlocució, és el mateix que ha 
passat ara amb les correccions ambiental. Les correccions ambientals són molt 
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importants perquè hi ha molts terrenys que han quedat inconnexos, han quedat en 
terra de ningú, han quedat sense tractament i és mínim que ha de fer l’ADIF pel 
municipi, l’import d’aquestes obres és de 4,5 milions i abarca tres municipis: Montornès, 
Vilanova i la Roca, per tant, l’import és considerable com perquè les coses quedin en 
condicions, si dins d’aquesta interlocució ara som capaços d’aconseguir que 
s’intervingui també a nivell de pantalles, aconseguirem ja la fita definitiva de que 
s’acabi el problema a Can Colet. Per això tenim diversos mecanismes de pressió, una 
és la direcció d’obres que és la interlocució més propera, però també hem tocat altres 
tecles que poden arribar més amunt i pot ser que la direcció d’obres es trobi amb una 
ordre que els hi digui que solucioni aquest problema, per tant, seguirem en aquesta 
línia i quan tinguem la solució, en tot cas, ja els ho farem saber. 
 
C.5 Precs i preguntes 
 
Sr. Alcalde.- Deia que de mocions de control no hi ha cap i llavors passaríem a 
l’apartat de precs i preguntes. Comencem Sr. García Lorenzana? 
 
Sr. García.- Gràcies Sr. Alcalde. Començo amb diverses coses molt ràpides, les tres 
primeres són en realitat  repreguntes, ja les vaig formular al ple de setembre però no he 
rebut resposta. Començo per la Regidora d’Educació que espero que aprobi a la 
convocatòria de febrer i és el tema del nom de la Plaça a on està l’escola Mogent, 
encara no s’ha comunicat oficialment a l’escola i és una miqueta urgent perquè han 
de fer tot un tràmit de comunicació al departament i estaria bé que es comuniqués. 
Les altres dues coses també les vaig plantejar en el ple ordinari del mes de setembre, 
tenen relació amb la cruïlla del C/ Tenor Viñas i el C/ Gayarre, la primera és que allà hi 
ha una casa unifamiliar que en aquests moments està en estàs ruïnós, més ruïnós que al 
mes de setembre, en aquell moment ja vaig preguntar si l’Ajuntament havia fet alguna 
gestió per tal de garantir la segureta d’aquella parcel�la, és a dir, la casa no té sostre, 
també s’estan caient les parets, la tanca perimetral també s’està caient a sobre de la 
vorera, realment és un perill, en algun moment ens farem mal tots plegat. I la última 
pregunta del mes de setembre, que estava pendent, és just al davant, a on hi ha 
aquella parcel�la amb arbres que s’havien tallat els tres arbres més propers al C/ Tenor 
Viñas i preguntava que qui ho havia fet, perquè s’havien tallat precisament aquells 
arbres i no la resta, si per algun tipus de malaltia o quin era el problema i sobretot i ja 
que hem estat parlant ara fa un moment sobre el problema que tenen els nostre 
boscos és que d’aquella tala, que va ser al mes d’abril de l’any passat, va quedat tota 
sèrie de material orgànic, tirat en aquella parcel�la i continua allà, el que no s’ha podrit 
continua allà, i, evidentment, allò també és un perill important en cas d’incendi o en 
cas de qualsevol problema. 
 
Passo a les coses noves que en tinc dues: una és sobre un quadre de llums que hi ha a 
la Rambla Mestre Torrents, davant del Cobo o davant del forn de la Coca. Allà hi ha 2 
quadres elèctrics, un que està bé i l’altre que té la porta tancada des de fa molt 
temps. Està tancada per una cinta de la policia, però el que és cert és que de tant en 
tant quan passem per allà, el que anem i venim per la rambla aquella porta està 
oberta. Per no anar més lluny, el dilluns passat al vespres, passàvem, precisament, amb 
el company Manolo per allà i la vam a¡haver de tancar perquè, evidentment, allò és 
un perill. Llavors, seria un prec que s’adoptés una solució definitiva per tancar la porta 
d’aquell quadre elèctric que, evidentment, és un perill. 
 
I finalment, l’últim, a l’escola Mogent hem tingut, en els últims 2 mesos 2 actes de 
vandalisme que han trencat 2 finestres d’una mateixa classe i llavors, hi ha 2 coses, 
preguntar al regidor de seguretat si s’ha fet alguna gestió per trobar als culpables, que 
suposo que serà molt complicat, però com a mínim d’incrementar la vigilància perquè 
els 2 successos van tenir lloc el dissabte, suposo que al vespre, si s’ha reforçat la 
vigilància i després, és fer-li també un prec a la regidora, no tant en el tema del 
vandalisme, sinó sobre la reposició dels vidres. Suposo que això és una qüestió que 
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depèn del Departament, que depèn de la Generalitat, però el primer vidre es va 
tancar a principis del mes de desembre i fins dilluns, el forat de la finestra estarà tancat 
amb un cartró. Des de dilluns, tenim els 2 forats tancats amb fustes, però em sembla 
que 2 mesos és temps suficient perquè es pugui reposar un vidre i, evidentment, el que 
s’ha trencat ara que és molt més gran que l’anterior, doncs que n triguin també 2 
mesos. Simplement, fer un prec perquè es facin les gestions oportunes davant del 
Departament perquè aquest tema s’agilitzi. 
 
Sr. Gràcies, Sr. Garcia Lorenzana. Sr. Julio Caña?  
 
Sr. Caña.- Bona nit. La meva pregunta va dirigida al regidor d’Esports, el Sr. César 
Alcalá. I és més que res que fa qüestió de tres o quatre mesos, vaig veure que ‘s’havia 
provat una bestreta per l’hànbol de la Roca, que crec  recordar que pujava uns 5.000 
€. Voldria saber en quin estat està això, si en retornaran els calés  o si se’ls descomptarà 
de la subvenció que puguin tenir aquest any o com està el tema? Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.- Penso que va ser diumenge passat, va tenir lloc el cros infantil 
comarcal. Aquesta és un activitat que, fins ara, l’havia anat coordinant una entitat del 
municipi i vam veure que hi havia hagut canvis, que hi havia hagut un suport especial 
per part de la brigada que abans no es produïa. Volíem saber què havia passat 
perquè aquesta entitat que abans ho gestionava amb voluntariat no ho fes i haguessin 
de posar la brigada i també, entenc que ara no ho tindrà, però agrairia que ens fessin 
arribar el cost que ha representat el cost pel municipi. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Comença contestant el regidor 
d’Esports que té 2 preguntes. Sr. César Alcalà?  
 
Sr. Alcalá.- Sobre el tema de la bestreta aquesta, aquesta bestreta ja va quedar 
anul�lada amb el que van rebre de subvenció l’any passat, és a dir, van rebre una 
subvenció de l’any passat, és a dir, va ser un avançament sobre la subvenció de l’any 
passat. Penso que van rebre, si no recordo malament, 17.000 € i en aquests 17.000 € 
se’ls hi havia descomptat els 6.000 €, és a dir, que van rebre en el mes de juny juliol 
11.000 € i aleshores ja va quedar la cosa arreglada. 
 
Sobre el tema del cros, el cros ha costat 1.700 €. No puc dir el que ha costat la 
brigada. Això sí que no ho sé... el que ha estat tot el muntatge, els esmorzars, els regals, 
tot en general ha sortit per 1.714 o 1713 o una cosa per l’estil. 
 
Sr. Fernández.- En tot cas, si les hores de la brigada ens ho poguessin facilitar... ara 
entenc que és difícil que m’ho pugui donar, però si m’ho pogués fer arribar li agrairíem. 
 
Sr. Alcalá.- El regidor de Seguretat Ciutadana, el Sr. Jordi Fortí contesta sobre el tema 
de l’escola Mogent.  
 
Sr. Fortí.- Bé, sí el tema de l’escola Mogent, la primera trencadissa que vam tenir al 
desembre i aquesta segona que hem tingut, malauradament, aquest cap de setmana 
passat, el dilluns quan vam arribar vam veure el que ens vam trobar tots plegats, tant 
els pares, com la policia local, com la brigada que en aquells moments, a tres quarts 
de nou, ja estaven actuant per intentar treure totes les restes i que la canalla no 
pogués patir cap tall ni incident. En els 2 casos, el que sí que podem assegurar és que 
ha estat vandalisme. No hi ha hagut mai entrada ni robatori de res, no han accedit 
mai a l’escola. Més que han tirat en 2 casos 2 objectes diferents. En primer va ser una 
pedra i en el segon, va ser un d’aquests pals que veiem col�locats en el escocells que 
fixen l’arbre perquè creixi amb certa normalitat, no? Doncs un d’aquests pals és el que 
es va trobar aquest dilluns. A partir d’aquí que és el que s’ha fet? A part dels informes, 
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les fotografies i el contacte directe amb el centre d’ensenyament, el que s’ha fet és un 
reforç perquè durant el cap de setmana, puguem ser més visibles en aquella zona i 
intentar resoldre aquesta casuística que se’ns ha donat amb aquests 2 mesos. Difícil és 
trobar-los  en el moment en què passa, però s’intentarà. Tot i així, com sempre 
recomano que la col�laboració ciutadana sigui la màxima i que entre tots plegats 
aconseguim resoldre aquest tema i que ningú prengui mal. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Jordi Fortí. La regidora d’Ensenyament, la Sra. Marta 
Pujol contesta sobre l’altre tema de l’escola.  
 
Sra. Pujol.- El primer tema que és el nom de l’escola és culpa meva, també s’ha de 
reconèixer. Potser aquest vespre ho tindré perquè em sembla recordar que ho tinc a 
dalt a la meva cubeta i el problema és que sempre havíem anat a Can Torrents, la 
veritat  és que tinc poca costum d’anar a dalt al meu... jo crec que això estarà resolt, 
però accepto la meva part de responsabilitat. Jo vaig transmetre a Urbanisme, que 
són els que havien de fer l’informe, la necessitat aquesta i crec que en aquest cas, és 
la meva responsabilitat. 
 
I pel que fa a la reposició dels vidres, el dimecres vam estar al Serveis Territorials a 
Mataró per tractar diferents temes de la Torreta, em va acompanyar l’alcalde, el 
regidor Josep Mª Mateo, el Pere Ramos i jo mateixa i amb tots els altres desperfectes 
que falta per enllestir com es la tanca perimetral, com és el tancament d’alumini de la 
primera planat del passadís per on si cola l’aigua quan plou i vam comentar també 
això dels vidres. Tenim també el compromís del Sr. Magret que faran una visita un altre 
cop, reprendran els temes i espero que en breu, això estigui solucionat. 
 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Contesta el Sr. Josep Mª Mateo al tema 
del quadre de llum.  
 
Sr. Mateo.- Sí, demà anirem a mirar el tema aquest amb la brigada per resoldre’l. 
Buscarem aquest quadre de llums i buscarem la forma de deixar el tema resolt. Jo t’ho 
agraeixo perquè jo sempre li dic a tothom. Tothom que vegi qualsevol problema a la 
via pública, que de vegades, nosaltres no ho veiem o no el detectem, doncs jo 
agraeixo que ho digueu perquè del que es pugui fer, jo d’immediat posaré mans a 
l’obra.  
 
També volia aprofitar per comentar el tema del cros. Carles el tema del cros, de la 
brigada, també és important que sabeu que, em sembla que, quants quilòmetres era 
el recorregut? ...no, t’ho dic perquè tota la cinta que ha cobert el recorregut, la van 
aconseguir, de forma gratuïta, d’una entitat bancària, fent gestions i tal per aconseguir 
que i que han donat més ... perquè ho sabeu... 
 
Sr. Estapé.- S’agraeix a l’entitat bancària i a qui hagi fet la gestió. 
 
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies, Josep Mª. Queden 2 preguntes que fan referència 
a la casa amb estat ruïnós del carrer Tenor Viñas  . Arran de la seva pregunta en el ple, 
els serveis tècnics, concretament l’aparellador municipal va anar a visitar-la i va 
detectar que, efectivament, era com vostè deia, hi havia un problema de ruïna i 
llavors, s’han fet els informes pertinents i s’ha fet la comunicació pertinent en la 
propietat perquè adopti les mesures oportunes. Això és el que jo s’havia fa un parell de 
mesos. En aquest moment no he estat sobre el tema, però en tot cas ja m’informaré 
més. Això té un procés administratiu complex perquè cal fer la comunicació i sol�licitar i 
requerir a la propietat que adopti les mesures si vol conservar la casa i, per tant, si vol,  
reforçar, apuntalar, reparar  o el que sigui i si no és el cas, perquè la propietat està en 
molt mal estat. Llavors, el que pertoca és l’enderroc. Si la propietat està en molt mal 
estat i no atén als requeriments i no executa l’enderroc, l’enderroc s’executarà per 
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part de l’Ajuntament de forma subsidiària passant el càrrec després a la propietat. 
Llavors, haig de mirar com està el tràmit administratiu, però s’0està fent tot en 
condicions perquè es pugui dur a terme aquest enderroc. Això mateix, ens passa per 
exemple amb la casa de Can Colet, on hi ha unes dificultats grandíssimes de trobar 
una propietat i finalment, s’ha fet la publicació d’edictes i a partir de la publicació 
d’edictes, si no s’aconsegueix trobar, procediríem a l’enderroc.  
 
Hi ha hagut un cas que s’ha pogut actuar més ràpid que és el camí del final de 
l’església passat el gual del riu, la nau de l’antiga Premar, hi havia una situació de perill 
imminent i allà es va actuar d’urgència. La propietat ha mostrat el seu rebuig, ha 
presentat al�legacions, etc. i s’ha requerit a la propietat perquè actuïn ells amb la 
mesura que puguin i si no, si continua el perill, continuarem actuant d’urgència. 
 
Referent a la parcel�la dels arbres, això ho vam estar mirant també, els mateixos serveis 
tècnics van anar a a mirar-ho i aquí ja tenim més dificultat per saber què ha passat. No 
hi ha cap llicència demanada i en la situació actual és difícil saber exactament qui ha 
talat els arbres i com els ha talat. Entenem que pot haver estat la propietat o algú 
vinculat a la propietat, però no tenim més dades. 
 
Sr. Garcia.- Bé, a part de la investigació policial per saber què ha passat, el que sí que 
seria convenient és que si ha estat la propietat que netegin la zona, és a dir, està tot 
ple de les branques caigudes que han talat i, clar, això és un perill, si no es neteja, ara 
mateix no és un perill imminent, però de seguida que faci 2 dies de calor, allò serà 
fulleraca seca. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, doncs ho traslladaré i si és necessari que es faci aquest requeriment, es 
fa un requeriment de neteja.  
 
Sr. Fernández.- Si em permet, voldria demanar-li al Sr. Alcalá, que li he fet 2 preguntes i 
una no ha respost. 
 
Sr. Alcalá.- l’Entitat que havia de col�laborar fins ara són Elskekorrenmolt. Se’ls hi va 
demanar si volien col�laborar un any més amb l’Ajuntament per fer el cros comarcal, 
van declinar la invitació i nosaltres ens vam posar en contacte amb la BTT de la Torreta, 
els quals van acceptar portar endavant el projecte aquest. També crec recordar, ho 
dic de memòria que l’any passat també hi va anar la brigada a recollir tot el material. 
Però de totes maneres, demà d’això i t’ho envio. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Sense més temes obrim la sessió quan són les 11 hores i 51 
minuts i obrim el torn de precs i preguntes 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 51 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.  
 
El president       La secretària 
Rafael Ros Penedo      Dolors Melero Guirao 
 
 


