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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA  28 DE  GENER  DE 

2016 NÚM. 1/2016 

 

 

ASSISTENTS: 

 

 

Alcalde:    Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC 

Regidors:    Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC 

                      Sra. Esther Laso i Esteban del grup municipal d’ERC 

      Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC 

                   Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC 

Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU 

                Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU 

                Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU 

                 Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU 

     Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC 

                  Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC 

                  Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC 

                   Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC 

                 Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC 

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA 

Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA 

Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P. 

 

A la Roca del Vallès, essent les 20.02 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de 

Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i Gutiérrez 

i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que sotasigna secretari, 

César Romero i García, prèvia comprovació del quòrum legal necessari del nombre de 

membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de 

l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la Sessió Plenària ordinària, 

prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores. 

 

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia 

indicat a la convocatòria: 

 

ORDRE DEL DIA  

 

A) Assumptes de tràmit 

 

A.1. Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió plenària extraordinària de 24 de 

novembre de 2015 i  de de la sessió plenària ordinària de 26 de novembre de 2015. 

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 

 

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics 

 

B-1 Calendari de juntes per a l’any 2016 

 

B-2 Calendari de plens per a l’any 2016 
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B-3 Continuació en la prestació del servei  del contracte per a la gestió indirecta i sota la 

modalitat de concessió, del servei públic de neteja viària i conservació urbana del 

municipi de la Roca del Vallès. 

Àrea de seguretat ciutadana i mobilitat  

 

B-4 Aprovació de la tercera addenda al conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013, entre 

el Departament de Territori i Sostenbilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del transport 

metropolità de Barcelona i la societat Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport 

de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca de 

Vallès. 

 

C) Control Gestió municipal 

 

C-1. Dació de compte de la Resolució de la Direcció General d’Administració Local, en 

què nomenen al Sr. César Romero García, funcionari d’Administració Local amb 

habilitació de caràcter nacional, de la subescala de secretaria intervenció, per ocupar el 

lloc de treball de secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 

C-2 Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal sobre el 

compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 

en les operacions comercials corresponent al període 2015-4T 

 

C-3 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal  

 

C-4 Resolucions d’alcaldia 

 

C-5 Informacions d’alcaldia 

 

C-6  Precs i preguntes 

 

 

Sr. Alcalde.- Comencem el ple municipal quan són les 20 hores i 2 minuts. Tenim diferents 

punts de l’ordre del dia. N’hi ha un que després, més tard, donarem compte d’una 

resolució de nomenament del nou secretari de la Corporació, però bé, abans de res, 

comentar que avui ens acompanya el Sr. César Romero com a nou secretari de la 

Corporació. Després si un cas, ja comentarem el punt o si volen el podem parlar ara quan 

vostès prefereixin. 

 

Sr. Fernández.- No, en tot cas, donar-li, formalment, al ple la benvinguda i que la seva 

feina aquí sigui profitosa per a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi i gràcies també 

pel temps que dedicarà aquí al servei del poble. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Algú més vol fer algun comentari?  

 

Sr. Ros.- Jo afegir-me a la benvinguda. Vaig tenir ocasió, a més a més, d’estar d’alcalde 

accidental el primer dia ja li vaig poder donar personalment, però oficialment al plenari, 
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et donem la benvinguda César, benvingut a la casa i segur que ens ajudaràs en les 

tramitaciones que hem de fer. 

 

Sr. Alcalde.- Ah, voleu dir alguna cosa? Endavant doncs. 

 

Sr. Romero.- Agraeixo aquest suport i espero que la confiança que heu dipositat en mi, 

doncs sigui merescuda finalment. 

 

B) Assumptes de tràmit 

 

A.1. Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió plenària extraordinària de 24 de 

novembre de 2015 i  de de la sessió plenària ordinària de 26 de novembre de 2015. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, gràcies. Comencem llavors amb el punt A-1 que és l’aprovació de l’acta 

de la sessió plenària extraordinària 24 de novembre... recordar si hi era... perfecte. 

 

Doncs en la documentació, la Cati no hi era en aquesta,  en la extraordinària, el Dani 

tampoc, tu tampoc hi eres. Molt bé doncs, sí la de les meses.  

 

Doncs perfecte, passem a votació. 

 

Sí, aprovat per 13 vots favorables i 4 abstencions, 5, no perdó, 12 favorables i 5 

abstencions, sí, 1,2,3, la Marta, l’Esther, la Cati... ah, és que jo em pensava que tampoc. Sí, 

doncs no, no. Doncs perfecte, disculpeu, serien 4 abstencions de les regidores Esther Laso i 

Cati Palma i els regidors Andrés Hidalgo i Marta Pujol, els quals no van assistir a la sessió i 13 

vots favorables. 

 

Després, passaríem a votació l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 26 de 

novembre de 2015.  

 

Passem a votació 

 

Aprovada per 16 vots favorables i una abstenció del regidor Andrés Hidalgo, el qual no va 

assistir a la sessió  

 

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 

 

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics 

 

B-1 Calendari de juntes per a l’any 2016 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 21 de gener 2016, amb el contingut següent:  

 

“Un cop celebrades les eleccions locals el 24 de maig de 2015, convocades 

mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es 

considera necessari l’establiment d’un calendari d’organització dels òrgans 

col·legiats.  
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Per tal que el secretari pugui revisar els expedients abans de fer l’ordre del dia i de 

fer la convocatòria, caldrà que els expedients estiguin al despatx del secretari, 

com a molt tard, el dimarts anterior al dia en què es convoca l’òrgan col·legiat. 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de  la Llei 7/85, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases del règim local i l’article 98 a) del Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya, el Ple i la junta de govern local poden realitzar sessions ordinàries o 

extraordinàries, havent de realitzar sessió ordinària del ple, com a mínim, cada dos 

mesos als Ajuntaments dels municipis d’una població entre 5.000 i 20.000 habitants i 

les de la junta de govern local amb una periodicitat quinzenal, en concordança 

amb les facultats de decisió que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 

99 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 

municipal abans esmentada. 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions contemplades en 

les lleis anteriorment esmentades, 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

 

 

PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització per a les juntes de l’any 2016:  

 

 

    

dia màxim 

per 

entregar 

l'expedient 

al secretari  

dia 

convocatòria 
sessions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

febrer  29/01/2016 01/02/2016 04/02/2016 

 
12/02/2016 15/02/2016 18/02/2016 

març 

26/02/2016 29/02/2016 03/03/2016 

11/03/2016 14/03/2016 17/03/2016 

24/03/2016 29/03/2016 31/03/2016 

abril 
01/04/2016 04/04/2016 07/04/2016 

15/04/2016 18/04/2016 21/04/2016 

maig 
29/04/2016 02/05/2016 05/05/2016 

13/05/2016 17/05/2016 19/05/2016 

juny  

27/05/2016 30/05/2016 02/06/2016 

10/06/2016 13/06/2016 16/06/2016 

23/06/2016 27/06/2016 30/06/2016 

juliol 01/07/2016 04/07/2016 07/07/2016 
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2016 15/07/2016 18/07/2016 21/07/2016 

setembre 

26/08/2016 29/08/2016 01/09/2016 

09/09/2016 13/09/2016 15/09/2016 

23/09/2016 26/09/2016 29/09/2016 

octubre 
30/09/2016 03/10/2016 06/10/2016 

14/10/2016 17/10/2016 20/10/2016 

novembre 
28/10/2016 31/10/2016 03/11/2016 

11/11/2016 14/11/2016 17/11/2016 

desembre 

25/11/2016 29/11/2016 01/12/2016 

09/12/2016 12/12/2016 15/12/2016 

23/12/2016 27/12/2016 29/12/2016 

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als 

Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.” 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- El primer punt de l’àrea de Secretaria i Serveis Jurídics és el calendari de 

les juntes de l’any 2016 que aquesta és la segona ocasió que ho portem a aprovació 

en aquest plenari, com ja es va parlar l’anterior vegada, és per calendaritzar sobretot 

el tema de quan les dates de presentació, quan ha de tenir el secretari la informació 

prèvia i tot per arribar a complir aquestes dates de les juntes de govern local, que 

aquí tenim calendaritzades i el següent punt és, els comento conjuntament, les 

sessions plenàries. Amb el tema de les sessions plenàries, vam avançar la data del mes 

de juliol que al final, la vam avançar per acord a la Comissió Informativa del Ple, 

d’avançar-la una setmana per tal que no es quedés, aquest el dijous era dia 28, per 

tant, ja hi havia la possibilitat de que diferents regidors o, com a mínim, un sabíem que 

no hi seria segur i, per tant, es va canviar i s’ha avançat una setmana, per tant, aquest 

canvi es va produir i en aquest sentit, el mes de juliol ja surt com que el ple 

extraordinari seria el dijous 21, per les altres es van deixar totes amb el caràcter 

normal. No sé si algú té alguna pregunta o alguna consideració a fer. No? Doncs 

llavors passaríem a votar primer el punt B-1 que serien les Juntes de Govern Local. 

Votacions:  

S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents  

 

B-2 Calendari de plens per a l’any 2016 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 21 de gener 2016, amb el contingut següent:  

 

“Un cop celebrades les eleccions locals el 24 de maig de 2015, convocades 

mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es 
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considera necessari l’establiment d’un calendari d’organització dels òrgans 

col·legiats de l’any 2016.  

 

Per tal que el secretari pugui revisar els expedients abans de fer l’ordre del dia i de 

fer la convocatòria, caldrà que els expedients estiguin al despatx del secretari, 

com a molt tard, el dimarts anterior al dia en què es convoca l’òrgan col·legiat. 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de  la Llei 7/85, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases del règim local i l’article 98 a) del Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 

Catalunya, el Ple i la junta de govern local poden realitzar sessions ordinàries o 

extraordinàries, havent de realitzar sessió ordinària del ple, com a mínim, cada dos 

mesos als Ajuntaments dels municipis d’una població entre 5.000 i 20.000 habitants i 

les de la junta de govern local amb una periodicitat quinzenal, en concordança 

amb les facultats de decisió que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 

99 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 

municipal abans esmentada. 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions contemplades en 

les lleis anteriorment esmentades, 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

 

PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització per a les comissions 

informatives  i per als plens de l’any 2016: 

 

 

   

Comissions Informatives  sessions plenàries 

  

dia màxim 

per 

entregar 

l'expedient 

al secretari  

dia 

convocatòria 

Comissió 

informativa 

sessions 

Comissió 

informativa  

dia 

convocatòria 

ple  

sessions               

Ple 

2016 

MARÇ 15/03/2016 21/03/2016 24/03/2016 28/03/2016 31/03/2016 

MAIG 10/05/2016 16/05/2016 19/05/2016 23/05/2016 26/05/2016 

JULIOL 5/07/2016 11/07/2016 14/07/2016 18/07/2016 21/07/2016 

SETEMBRE  13/09/2016 19/09/2016 22/09/2016 26/09/2016 29/09/2016 

NOVEMBRE  08/11/2016 14/11/2016 17/11/2016 21/11/2016 24/11/2016 

 

TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als 

Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.” 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- Llavors  passaríem a votar el tema del calendari dels plens. 
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Votacions:  

S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents  

 

B-3 Continuació en la prestació del servei  del contracte per a la gestió indirecta i sota la 

modalitat de concessió, del servei públic de neteja viària i conservació urbana del 

municipi de la Roca del Vallès. 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 21 de gener 2016, amb el contingut següent: 

 

“El 3 de març de 2011 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la 

mercantil URBASER, SA, contracte per a la gestió indirecta i sota la modalitat de 

concessió, del servei públic de neteja viària i conservació urbana del municipi de la 

Roca del Vallès. 

 

En el pacte cinquè –en el mateix sentit la clàusula 4 del plec de clàusules 

administratives particulars annexats al contracte- s’estableix que el contracte tindrà 

una durada de quatre (4) anys, a comptar des de la data de signatura d’aquest 

contracte, i es podrà prorrogar per un (1) any més, fins a un màxim de cinc (5) 

anys. Així mateix, aquest mateix pacte estableix que la pròrroga s’haurà de 

sol·licitar de forma expressa per qualsevol de les dues parts, i de conformitat amb 

l’altra, amb una antelació mínima de tres mesos a la data de finalització del termini 

de vigència. No obstant, si la pròrroga fos a instància de l’Ajuntament, serà 

obligatòria per a l’empresari, de conformitat amb el que es preveia a l’article 23.2 

de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

 

El 25 de març de 2015 es va formalitzar una pròrroga del citat contracte amb una 

durada d’un any comptador des del 3 de març de 2015, i amb un preu de 

269.734,81 euros de preu base, més 26.973,48 euros en concepte d’IVA, per a la 

durada d’un any de la citada pròrroga. 

 

Per tant, el termini de vigència del contracte  i de la pròrroga formalitzada 

finalitzarà el 2 de març d’enguany.  

 

L’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local 

estableix que els municipis hauran de prestar, en tot cas, i entre d’altres, el servei 

de neteja viària. Per aquest motiu, el 13 de gener de 2016 l’alcalde ha resolt iniciar 

l’expedient de contractació del servei de neteja viària per tal de licitar, adjudicar i 

formalitzar el citat contracte de neteja viària en aquest any 2016. 

 

L’enginyer municipal ha emès informe el 15 de gener de 2016, en el que expressa: 

 

“...Atès que la llei 7/1985 de dos d’abril, reguladora de les bases del règim 

local estableix, al seu article 26, l’obligatorietat per tots els municipis de 

prestar el servei de neteja viària, independentment de la seva població. 

Atès que a l’article 235 del reglament d’obres, activitats i serveis del sens 

locals es prescriu a l’apartat a, com a obligació dels contractistes, que en 

cas d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar el 

servei fins que un altra es faci càrrec de la gestió. 

Per aquests motius el tècnic sota signat proposa que es prorrogui el 
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contracte actualment vigent, d’acord amb el prescrit als PPT, al PCAP i al 

PCAG, per n període d’un any. L’import del contracte l’any 2015, IVA inclòs, 

va ascendir a 296.708,29 € (IVA inclòs), sense perjudici que es pugui establir 

una revisió d’aquest import, si s’escau.” 

 

En data 15 de gener de 2016, l’Interventor municipal ha emès informe favorable a 

la proposta de continuació en la prestació del servei fins la formalització del 

contracte que està en procés de licitació, i ha efectuat retencions de crèdit per 

import de 296.708,29 euros, corresponent a l’any 2016, per a garantir la despesa 

inherent a aquest acord. 

 

L’Alcalde va dictar resolució, el 13 de gener d’enguany, per la que resol que s’incoï 

un expedient per elaborar la contractació del servei públic de neteja viària del 

municipi de la Roca del Vallès. 

 

Vistos els articles 23 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 

per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la durada del 

contracte i 235.a) del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, sobre la obligació del contractista de seguir 

prestant el servei fins a l’adjudicació de la nova adjudicació. 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de 

conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- APROVAR la continuïtat en la prestació del servei objecte del contracte 

per a la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió, del servei públic de neteja 

viària i conservació urbana del municipi de la Roca del Vallès, formalitzat el 3 de 

març de 2011 entre aquest Ajuntament i la mercantil URBASER, SA, en les mateixes 

condicions establertes en el citat contracte i documentació annexa. 

La continuació en la prestació del servei es produirà a partir de l’endemà de la 

finalització del la pròrroga vigent i tindrà efectes fins a la data que es formalitzi el 

nou contracte per a la gestió del servei de neteja viària. 

 

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent al període en que es 

continuï prestant el servei fins a la formalització del nou contracte, corresponent a 

l’anualitat 2016 amb càrrec a la partida 06 163 22700 del vigent pressupost 

municipal. 

 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a URBASER, SA. 

 

Quart.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant i/o a la pàgina web 

municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
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Cinquè.- COMUNICAR les dades bàsiques d’aquesta acord de continuació en la 

prestació del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic corresponent, 

de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del TRLCSP. 

 

Sisè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció i a l’àrea municipal 

corresponent.” 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- El punt B-3 seria la presentació del servei del contracte de gestió per a la 

gestió indirecta i sota la modalitat de concessió, del servei públic de neteja viària i 

conservació urbana del municipi. Té la paraula el Sr. Jordi Fortí. 

 

Sr. Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, el que fem avui és arran de que el 3 de març de l’any 

2011, es va contractar la gestió indirecta de la modalitat de concessió del servei públic de 

neteja viària i conservació urbana a la mercantil Urbaser, el que passem avui és que a 

data 25 de març fem aquesta pròrroga i, per tant, el que fem avui és iniciar l’expedient de 

contractació del servei de neteja viària per tal de licitar-lo, adjudicar-lo i formalitzar-lo el 

citat contracte de neteja viària durant aquest any 2016. Això és el que portem a 

aprovació aquí, per tant, aprovem la continuïtat de la prestació del servei objecte del 

contracte, autoritzem i disposem la despesa corresponen a nivell econòmic, notifiquem 

aquest acord a l’empresa concessionària Urbaser y publiquem l’acord en el Perfil del 

contractant i tota la informació la comuniquem les dades d’aquest acord tant a 

l’empresa Urbaser com al registre de contractes del sector públic. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari? Sr. Fernández 

 

Sr. Fernández.- Sí, algun comentari. Primer sabem, des de fa algun temps, que hi havia 

això, per tant, hi havia temps per haver pogut començar tot el procés de licitació, les 

noves clàusules, iniciar tot el procés, hem tingut un any per fer-ho. Sí que hi ha hagut 

eleccions pel mig, però ni l’Ajuntament sortint ni l’Ajuntament entrant no s’ha preocupat 

per aquest tema i que cal fer això, per tant, això és una primera preocupació perquè hem 

començat a notar que les coses segueixen anant com anaven abans, en els darrers 2 

anys i la segona és que pensant en aquest nou contracte que es faci de tal manera que 

recuperem els estàndards de serveis que teníem fa 8 anys, perquè en aquests darrers 8 

anys s’ha anat deteriorant, perdent material que s’havia d’utilitzar, que hi havia   

maquinària i hi ha zones del municipi que no hi arriba el servei de neteja, per tant, si és un 

servei de neteja municipal ha d’arribar a tots els racons del municipi i en aquests moments 

no està arribant, per tant, una és una crítica per haver arribat tard i una altra és un desig 

de que el següent el fem de tal manera que recuperem els estàndards que havíem arribat 

a tenir.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. 

 

Sr. Fortí.- No sé si algú més vol comentar alguna cosa. Bé, l’únic és tard. L’inici de tota la 

licitació nova, la licitació i de parlar-ne de fins a quin punt, doncs a nivell econòmic i a 

nivell de les arques municipals podem realitzar un esforç per intentar millorar la situació 

actual d’aquest contracte de neteja. És ben cert que no s’arriba allà on es podia arribar 

fa 8 anys. És ben cert que també la situació no és la mateixa de fa 8 anys, sense anar 

massa lluny a Granollers, per exemple, amb la nova licitació també ha baixat el valor 
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aproximadament amb uns 350.000 €, per tant, l’época de crisi em sembla que l’hem patit 

tots plegats i sortir-ne de tot plegat serà dificultós. Tot i així estem intentant lluitar a nivell 

intern tot l’equip de govern per intentar resoldre, de la millor manera possible, tot allò que 

fins ara no hem pogut arribar o que no ha pogut mantenir-se amb l’actual prestació del 

servei, doncs pugui ser efectible de tornar a normalitzar la situació de la neteja viària. 

Evidentment, nosaltres, des del govern, intentarem impulsar al màxim tot el que sigui 

aquells efectes directes sobre el carrer a nivell de neteja viària, jardineria o de la resta de 

concessions que tenim actualment externalitzades o internalitzades, per tant, treballarem 

amb això, l’estàndard de servei que fa 8 anys, no sé si es podrà aconseguir o no, no sé si 

tampoc és el correcte o no el coneixem i intentarem millorar la situació actual, per 

suposat, a partir d’aquí farem tot l’esforç necessari, per part de l’equip de govern, perquè 

allà on no s’arriba ara sigui possible que es pugui realitzar. 

 

Sr. Alcalde.- Perfecte. Bé, provablement tingui tota la raó, sabíem que quan arribés el bon 

temps. Són d’aquestes situacions que s’estan valorant perquè al final la situació de data 

d’avui respecte de la que teníem fa 8 anys i, per tant, les realitats, avui en dia també ens 

pertoquen. S’han hagut de fer ajustos, evidentment, i ara es tractarà d’intentar en la 

mesura del possible, millorar el servei que, com vostè ha comentat, que hi ha zones on no 

s’hi arriba, però que també hi ha moltes zones d’aquestes que, en el seu moment, fa 8 

anys, no les teníem i, per tant, era evident que no hi havíem d’arribar i, per tant, no les 

teníem comptes, però sabem que, a dia d’avui, la realitat és diferent i és en la que ens 

toca conviure i, per tant, com vostè deia, ara fem bé la feina per tal que això no ens torni 

a passar.  

 

No sé si hi ha alguna cosa més?  

 

Doncs passaríem a votació  

 

Votacions:  

S’aprova el dictamen per 12 vots favorables i 5 abstencions dels regidors del grup 

municipal del PSC. 

 

Sr. Alcalde.- Aprofito per comentar que en el punt anterior quan hem aprovat el tema el 

calendari, hem vist que quan hi havia el calendari dels plens està tot ben posat, però al 

final en la sessió plenària del setembre està posat en 29/07/2016 on hauria d’anar 29/09, 

simplement és que ho tinguem present a l’hora de corregir-ho  que si després ens 

n’adonem i hem de fer alguna correcció pertinent ja no calgui ara que ens n’hem 

adonat. No sé si ho troba, Sr. Secretari. Val moltes gràcies. 

 

Àrea de seguretat ciutadana i mobilitat  

 

B-4 Aprovació de la tercera addenda al conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013, entre 

el Departament de Territori i Sostenbilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del transport 

metropolità de Barcelona i la societat Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport 

de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca de 

Vallès. 
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Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 21 de gener 2016, amb el contingut següent:  

 

“Vist que l’Ajuntament de La Roca del Vallès té la voluntat d’adherir-se al tercer 

protocol addicional al Conveni, formalitzat en data 13 de febrer de 2013, entre el 

Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de 

Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del 

Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés, per a 

la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 

Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprés 

entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016. 

 

Vista la proposta de tercer protocol addicional de l’esmentat conveni tramesa pel 

Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Granollers. 

 

Vist l’informe del Cap de la Policia  i d’Intervenció que obra en l’expedient.  

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

 

PRIMER.- Aprovar el tercer protocol addicional al Conveni, formalitzat en data 13 

de febrer de 2013, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de 

Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de 

Barcelona i l’empresa Sagalés SA, per a la millora dels serveis de transport de 

viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca 

del Vallès. 

 

SEGON.- Aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i 

Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament 

de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del 

Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés SA, per a la millora dels 

serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les 

Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. 

 

TERCER.- Acceptar el compromís de pagament per l’anualitat del 2016, per un 

import total de 210.651,82 euros, que es corresponen amb els imports de 40.365,58 

euros de l’aportació al Transport Urbà de Granollers, i de 170.286,24 euros de la línia 

la Roca –Granollers.  

 

QUART.- Facultar a l’Alcaldia a subscriure el corresponent tercer protocol 

addicional al conveni, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 63.1 del Text refós de la Llei 

municipal i règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril. 

 

CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la Intervenció municipal i a la resta d’àrees 

municipals interessades. 
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SISÈ.-Notificar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, als Ajuntaments de Granollers, Canovelles i de les 

Franqueses del Vallès, a l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i 

l’empresa Sagalés SA.” 
 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- Bé, passarem al següent punt, és l’aprovació de la tercera addenda al 

conveni, formalitzat el 13 de febrer de 2013, entre el Departament de Territori i Sostenbilitat, 

l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la 

Roca del Vallès i l’Ajuntament de Canovelles pel tema del transport per carretera de 

viatgers. Té la paraula el Sr. Jordi Fortí.  

 

Sr. Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, aquesta és la tercera addenda com diu l’escrit. A partir 

d’aquí, formem part del Transgran, els 4 municipis que ha dit l’alcalde, Granollers, les 

Franqueses i la Roca, juntament amb l’Autoritat del transport metropolità de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya directament. Es tracta de mantenir aquella addenda a aquest 

conveni que el que fem és intentar millorar tots els serveis de transports per carretera i fer 

possible seguir mantenint i intentar millorar la situació que hem viscut del transport urbà 

des que, en el seu dia, es va començar a licitar amb l’operador actual Sagalés que és el 

que té la concessió des de fa una sèrie d’anys en aquesta comarca. Dins d’aquesta 

addenda, diversos punts a remarcar, a nivell econòmic i respecte del que compartíem a 

l’any 2015, aquest any ens costarà 9.200 € menys que l’addenda aprovada l’any 2015. La 

diferència és de 1.500 € més en el transport de la Torreta i uns 9.000 i escaig gairebé 10.000 

€ més en el transport de la Roca com a tal el que coneixem i el que diverses persones de 

nosaltres segur que utilitzen amb normalitat. La mitjana actual de viatgers en el transport 

nostre és de més de 425 persones diàries, això fan un total d’uns 149.000 viatgers al final de 

l’any. Hem patit una sèrie de canvis arran de l’entrada en funcionament per part dels 

serveis de transport de la Generalitat, de la famosa exprés 13, que és el que fins ara 

coneixíem com la línia que unia Granollers amb la Roca Argentona i Mataró i ara, en 

aquests moments, a través de Granollers o a través de Mataró podem unir-nos entre 

nosaltres. Abans teníem 13 viatges diaris d’anada i tornada entre aquestes poblacions i 

actualment estem amb 4 i 4, estic parlant del transport regular que teníem fins ara que 

enllaçava entre <Argentona i la Roca sense passar per Granollers o per Mataró. Per aquí sí 

que s’està treballant juntament amb l’Ajuntament d’Argentona  i nosaltres mateixos i 

tenim pendents una nova trobada al Departament de Transports de la Generalitat per tal 

de començar a analitzar de quina manera podem intentar plasmar amb un millor servei 

dels actuals 3 més 3 que han quedat de la línia antiga, amb serveis que poden ser, fins i 

tot, de la demanda o augmentar amb algun més en relació a totes les dades que hem 

recollit per part de la Roca i d’Argentona i ara estem pendents d’això d’anar a la 

Generalitat i tornar a seguir treballant en aquest aspecte. Vist de la nostra línia, 

estadísticament hem augmentat un 0,06 % el nombre de viatgers, durant el 2015. Hem 

solucionat els 2 problemes principals que teníem com a objectiu aquest 2015, que eren la 

fiabilitat i la puntualitat. S’ha resolt sobretot aquells horaris que són el més justos possibles 

amb qui realment ens alimenta d’aquesta línia, que és l’estació de tren de Granollers. S’ha 
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millorat entre 3 i 6 minuts de bon inici de l’any i estava pendent que l’operador ens fes, 

havia d’haver arribat avui i no ha arribat per part de l’empresa Sagalés, una proposta per 

resoldre aquell horari que tenim ara pendent i que queda més interval de temps de 

recollida i de baixada de viatgers, que és l’horari de les 14-16 que diverses persones de 

vostès ja ens han demanat d’intentar resoldre. S’està treballant amb això, espero i desitjo 

que si no és avui, com no ha estat, que durant la setmana que ve puguem seure i tenir la 

proposta per part de Sagalés i mirar que sigui factible aquesta possibilitat. També cal 

recordar que una de les idees i que, a més a més, aquí  jo vaig prendre la paraula i li vaig 

confirmar en aquest cas al Sr. Fernández, d’intentar resoldre la casuística que tenim a 

Santa Agnès, que és que no tenim el gir dins del mateix poble, doncs intentar buscar la 

possibilitat de tenir el doble sentit en aquesta zona del municipi. Sí que amb els canvis que 

hi ha hagut  de la línia 51 i 52 que tenim al municipi, sí que una de les millores substancials 

ha estat que cada 30 minuts tenim servei a tot arreu del municipi, fins i tot a Santa Agnès 

que fins ara era tan sols cada hora. No sé si em queda alguna cosa més, però bé, a grans 

línies, aprovar aquesta addenda i seguir treballant per millorar aquest servei. Sí que una  

de les novetats d’aquest any, del 2016, és que esperem la incorporació de primer vehicle 

híbrid en el municipi, que faci tot el trajecte de la Roca, per tant, aquest és un dels 

objectius que hi ha dins de l’addenda i que s’ha de fer abans de finalitzar l’any. Aquest 

any passat, el darrer híbrid que va entrar en funcionament dins del Transgran va ser al 

novembre o desembre, esperem dins d’aquest any si podem ser capaços de fer-ho abans 

perfecte i si podem abans de finalitzar l’any que el tinguem ja en funcionament. 

 

Sr. Alcalde.- Sí, Sr. Martín?  

 

Sr. Martín.- Sí, brevemente. Aquí lo que vamos a intentar aprobar es el tema con 

Granollers, no estamos hablando del exprés. El tema de la L-51, que es donde tenemos 

realmente el problema, se supone que lo solucionaremos. Lo único que pediría en esta 

nueva reunión con Sagalés es que cuando vuelvan a cambiar los horarios de los 

autobuses que siguen teniendo una política muy selectiva, se ve que se lo comunican solo 

a aquellos que les da la gana. Pues que una simple molestia que es comunicárselo al 

Ayuntamiento para que el Ayuntamiento lo cuelgue en la página web, ya sería algo muy 

importante y reconociendo que esta vez lo hicieron bien, bueno bien, mejoraron lo que 

era fácilmente mejorable de períodos anteriores, que en el autobús que iba a cambiar la 

línea, realmente, lo informaron, después ya estaba si tu tenías tiempo o no de verlo o no 

verlo. A parte de las deficiencias de horario, aparte de todas las deficiencias que ha 

comentado Jordi que tiene razón, pedirles que por favor, cuando cambien horarios que 

han cambiado horarios 2 veces muy consecutivas, que tenga una política comunicativa. 

Como mínimo que el ayuntamiento pueda hacer esa política comunicativa. Gracias. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. Alcalá? Sr. Fernández? 

 

Sr. Fernández.- Sí, 2 cosetes. Una en referència a aquestes millores que comentava el Sr. 

Fortí, esperem que realment, siguin així. Jo encara no he rebut de la gent que tenia 

queixes comentaris de tal millora, però en tot cas, ho deixo a l’espera de que la gent que 

a nosaltres ens va fer queixes i que ens va fer recollir firmes l’estiu passat, ens comenti si 
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realment s’ha produït aquest millora o no, per tant, jo això ho deixo en stand by  a l’espera 

de veure què passa.  

 

No toca parlar, però com que ha tret el tema del bus exprés, jo volia comentar una cosa 

en un tema en el que semblava que havíem d’anar tots a una i que vam acompanyar-los 

i això, després no hem tornat a ser informats de res més i comenta unes reunions amb 

l’Ajuntament d’Argentona, jo crec que si volem i ens van demanar el passat dia que hi 

haurà alguna reunió més i ens demanen que ens acompanyin. Home, nosaltres no volem 

fer més de comparses, volem participar en el procés. Ens vam implicar, hem estat a 

disposició i, des del mes de setembre, no hem rebut cap més comentari i segur que hi ha 

hagut coses pel mig, per tant, el nostre compromís amb la millora el municipi a totes, però 

no per fer de comparses. Si volen la nostra participació, d’acord, però a totes, no només 

per anar a la Generalitat a fotre’ls-hi bronca, sinó també en l’anàlisi de les possibles 

propostes, poder participar també amb això. 

 

I per últim, el tema de Santa Agnès, ja ho ha dit perquè sabia que ho diria i em sembla 

bé...sí, però segueix pendent. Crec que és un tema que, evidentment, ha de tenir la seva 

complicació. Jo no sé si hi ha algun tècnic que s’ha posat a pensar i ha pensat alguna 

proposta, m’agradaria saber-ho. Si hi és, quina previsió tenim i el que sí que els demano és 

una previsió de quan aquest tema podem tenir-lo resolt, perquè malgrat que hi hagi 

autobús cada mitja hora, el problema per a la gent de Santa Agnès no és només la 

periodicitat, és el temps que perden en anar de tornada, si volen venir a la Roca, han de 

passar per la Roca Village i perden un temps que podrien estar a casa seva i quan passa 

l’autobús l’agafen. Aquest és el tema que a nosaltres ens preocupa, per tant, jo el que li 

demanaria és una aproximació de quan podem tenir aquest tema resolt i si ja ha 

començat algun tècnic a estudiar solucions. Gràcies.  

 

Sr. Fortí.- Sí, gràcies. Començaré ara pel tema, si li sembla bé al Sr. Martín, Sr. Fernández 

sobre el tema de la concreció, la concreció pot venir donada per diversos aspectes. 

Primer que els tècnics municipals a part d’haver vist els dos o tres punts que ara 

actualment, tenim els problemes per poder fer el doble sentit,  puguin analitzar-ho amb 

prou deteniment com perquè valorin exactament que és el que s’ha de realitzar. La 

segona, avui al migdia, sense anar gaire lluny, hem passat també amb l’alcalde perquè 

de la visita que vam fer els tècnics municipals, doncs li expliqués, poc o molt, els tres punts 

bàsics que s’ha d’intentar resoldre. La segona ve donada perquè econòmicament 

tinguem la possibilitat d’afrontar la millora i aquest canvi substancial. Sí, dir-li, tampoc li puc 

concretar exactament, quin mes, però sí que hi estem treballant amb això. Intentaré que 

no passi com el que li pot semblar amb el tema de la Generalitat i el transport en general 

amb el tema de no ser comparses. Intentaré informar-los, mantenir-los informats,  per tal 

de saber en quin estat estem sobre aquest tema, igual que el de les reunions amb els 

diferents ajuntaments o amb la Generalitat. Sí que durant el període de temps des del 

setembre fins avui, s’ha fet una única reunió política que ha estat aquesta d’Argentona. 

Totes les altres reunions han estat a nivell tècnic, per tant, nosaltres no hi hem estat i no 

hem cregut convenient de ser-hi. Per suposat, ells han de fer la seva labor. En aquesta 

reunió política, si que vam demanar si podien haver més integrants en aquesta reunió, 

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

Codi Segur de Validació 8dc90294c7bf44b98398056df69dd546001 Data document: 10/10/2016

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

Signatura 1 de 2

Cèsar Romero García 11/10/2016 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 10/10/2016 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=8dc90294c7bf44b98398056df69dd546001


 

15 

vam anar a Argentona nosaltres i aleshores es va decidir que, en principi, entre els tècnics i 

les persones que hi anaven de cada banda, regidor i alcalde, doncs, en principi, n’hi 

havia suficient, en tot cas, sí que els passaré, tal com els hi vaig dir a la comissió 

informativa, crec recordar, l’informe que ens va presentar l’AMTU, respecte dels resultats 

que, fins ara, tenen tant d’Argentona com de la Roca i a expenses de saber si al final, es 

farà una valoració, un puja i baixa a Argentona i també a la Roca que hem de decidir 

entre tots plegats i això és un cost econòmic i hem de mirar si és necessari augmentar el 

nombre de viatges del servei urbà entre municipis, per tant, la propera reunió que hi hagi, 

a part de les dades d’Argentona que també els hi traslladaré, evidentment, que 

comptaré amb vostès i no com a mera comparsa per anar a la Generalitat a fotre quatre 

crits, sinó al contrari, per tenir-los informats de primera mà com a regidors que som tots 

plegats del mateix municipi. Intentaré que això sigui.  

 

El Sr. Martín em comenta el tema dels canvis dels horaris i el funcionament per part de 

Sagalés. Jo això ho vaig traslladar de seguida a Sagalés i Sagalés em va dir: no és que 

tenim un esborrany i ja estàveu informats. Bé, està molt bé, tenim una proposta, estem 

informats, però no perquè envieu una proposta al tècnic o al regidor pertinent vol dir que 

això hagi de tirar endavant. Fins i tot, altres membres de l’equip de govern van dir 

escolta’m hem de parlar seriosament, com en el cas del Sr. Ros per part de Convergència, 

que va dir, escolta’m no sé si a aquest operador se li haurà de dir alguna cosa més, fins i 

tot, per escrit, per tant que intenti resoldre les coses d’una manera correcta i 

comunicativa amb el municipi pel que treballa. Intentarem que sigui així. Els va arribar el 

missatge. Intentarem que aquest missatge sigui realment profitós i que veiem que per la 

seva part intenten fer les coses d’acord amb el quòrum que tinguem nosaltres a nivell 

municipal. 

 

Sr. Alcalde.- Sí, perdó. Sr. Dani Martín. 

 

Sr. Martín.- Sí, Dani si puede ser. Aprovechando que hablamos del bus expreso, que ya 

estuvimos hablando en la Comisión informativa. A ver, sustituir 13 por 3, digamos que és 

una animalada, pero bueno, en temporada baja  todavía puedes decir que a lo mejor 

con 3, 4 fastidiamos a un número de vecinos mínimo, o no, eso habría que hacer una 

estadística, pero hay una casuística cuando empieza el mes de mayo hasta bien entrado 

a septiembre, la juventud de este pueblo tiene la mala costumbre de coger el autobús 

para ir a la playa. Lo hemos hecho todos de jóvenes y si tenemos que hacerlo con 3 o 4 

autobuses y encima el servicio alternativo significa que vamos a ir hasta Granollers con lo 

cual es lo que hemos hablado siempre, estaremos hablando de 4 billetes. Creo que 

también tenemos que tenerlo presente porque, evidentemente, imaginando, no? Sagalés 

también puede pensar que ahora hago la propuesta de 3 o 4 en ambos sentidos y luego 

cuando llegue el mes de mayo digo, digo no ahora me interesa tener 13, bueno que 

vamos a ir siempre en función de los intereses de la operadora y no en función de nuestros 

ciudadanos. Ya lo habíamos hablado, simplemente es para que lo recordemos. Gracias. 

 

Sr. Fortí.- Cierto Dani, es cierto. Este es uno de los temas que tenemos que ir a la 

Generalitat a decirle que es uno de los casos con los que nos vamos a encontrar 
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depende de la época del año y también sí que le dije al operador el tema de los 15 

minutos de retraso de media en el exprés y entonces me dijo que me pasaría estadísticas 

que, como mínimo, no las he podido valorar.  

 

Sr. Martín.- Disculpa, Jordi. Yo los 15 minutos estos, lo digo por propia experiencia en la 

franja de 6 a 8, simplemente ahí, yo no puedo hablar por todo el día. No creo además 

que pase todo el día. Me imagino que  es un tema de esa franja. 

 

Sr. Fortí.- Miraré las estadísticas a ver qué es lo que sale de ellas. 

 

Sr, Alcalde.- Bé, gràcies, només per puntualitzar una cosa sobre les reunions aquestes com 

bé ha dit el regidor, hi ha hagut reunions més tècniques, reunió política s’ha fet aquesta 

d’Argentona on ens van convidar a anar nosaltres a Argentona per parlar del tema, 

sobretot amb el tema del AMTU on se’ns han posat algunes possibilitats, entre d’elles com 

els hi vam comentar, la possibilitat de fer algun tipus d’enquesta tant telefònica com 

consulta nostra de que pogués haver-ne algun tipus presencial per tal de saber les 

necessitats de la gent, els horaris i això també ens modifiqués o es pogués modificar el 

sentit de les rutes o fins i tot altera-les. Així mateix, com bé dèiem, en aquest sentit ningú ha 

comentat cap vegada aquesta realitat i aquest ens pertocava a nosaltres, per tant, la 

realitat els nostres nanos i nanes quan vulguin anar cap a Mataró, per tant, recollida 

totalment i és una cosa que haurem de parlar tant amb la Generalitat com amb 

l’operador. L’altre també li dic Sr. Fernández, no ho fem per ser meres comparses. La 

veritat és que si els hem ofert és que vinguessin vostès també i que fessin 

l’acompanyament és perquè siguin coneixedors de la realitat de primera mà i que per 

tant, puguem valorar-ho entre tots i si aquesta reunió que vam fer ha fet que se senti així, 

doncs no és la intenció. De fet, tampoc es va anar, el regidor i l’alcalde, no hi va anar 

ningú més, bé, i el cap de la policia, al ser el tècnic que porta el tema de mobilitat, per 

tant, quan n’hi hagi d’aquest tipus i d’això doncs no dubti que els proposarem de ser-hi. 

Amb el tema que vostès ens han comentat del retorn per Santa Agnès és un tema que 

qualsevol de nosaltres veurà bé, entenc, el que passa és que aquí hi ha una dificultat, 

entre tantes, que és una dificultat econòmica de la solució i el que això comporti 

d’acord? I, per tant, són d’aquestes coses que s’han de valorar i ara mateix, no som 

capaços de dir-li una previsió, com vostè demanava i que no li estiguem dient, dir-li per 

dir-li, per tant, sí que és veritat que a dia d’avui, hi ha aquesta problemàtica que hem de 

fer aquesta volta i intentarem veure com es pot solucionar si més no i això és una cosa 

que ens pertoca a tots perquè a tots perquè des de l’àrea Econòmica també ens tocarà 

veure si som capaços de tenir una xifra per part dels tècnics i valorar si és una xifra que el 

nostre pressupost pugui assumir, que la veritat sigui dita, tal com el tenim i com s’està 

treballant, doncs intentar fer aquest canvis com vostè deia de certes millores, tant de 

neteja viària, etc., però els diners que tenim son uns i són amb els que podem comptar, 

però entenc el sentit de les seves paraules i els agraeixo, no consideri que ho fem així 

perquè no és cert i en el cas del Dani, la proposta aquesta no l’havíem comentat i és una 

d’aquestes que hem de valorar perquè sí que és veritat que vindrà l’època estival i amb 

això ens hi trobarem. Doncs si no hi ha cap més paraula passaríem a votació 
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Votacions:  

S’aprova el dictamen per 9 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals 

d’ERC (5) i de CIU (4) i 8 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals del 

PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) 

 

C) Control Gestió municipal 

 

C-1. Dació de compte de la Resolució de la Direcció General d’Administració Local, en 

què nomenen al Sr. César Romero García, funcionari d’Administració Local amb 

habilitació de caràcter nacional, de la subescala de secretaria intervenció, per ocupar el 

lloc de treball de secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 

Sr. Alcalde.-  Disculpin. El següent punt és la dació de compte de la resolució de la 

Direcció General d’Administració Local en què nomena al Sr. César Romero García com a 

funcionari. Aquesta és la que els comentava abans si fèiem la intervenció al principi, creia 

que era millor presentar al secretari que ja estava siguem-ne amb nosaltres. De tota 

manera, si volen obrim un torn o ja ho donem per fet. Donem per fet el tema com ja hem 

comentat el del secretari. 

 

Sr. Fernández.- li vaig comentar que faria un comentari en el ple sobre el tema aquest. 

 

Sr. Alcalde.- Sí, d’acord, d’acord.  

 

Sr. Fernández.- No sobre el nou secretari, sinó que crec que quan es produeix un fet 

d’aquest tipus, la figura del secretari és una figura prou important en una administració 

pública com és un ajuntament, en el que crec que hagués estat bé que des de l’alcaldia, 

s’hagués informat als portaveus dels grups municipals d’aquest fet per, lògicament, ens 

vam assabentar per comentaris de carrer i crec que no estaria de més, independentment 

del que vostè em va dir que el secretari ho faci o no ho faci de mutu propi, 

independentment d’això, crec que estaria bé per la figura que representa el secretari dins 

de l’Ajuntament. Era senzillament aquest comentari de dir, home, les formes també és 

important. Per lo demés ja hem dit abans que és un professional que ofereix serveis al 

municipi, per tant, benvingut tothom que vingui a fer feina al nostre municipi. 

 

Sr. Alcalde.-  Gràcies. Algú vol fer algun comentari?. Bé, doncs jo reiterant el que jo li vaig 

comentar, vaig cometre l’error de preguntar al secretari sortint. No, no entengui’m. 

considero que amb el vostè diu, vaig cometre l’error de preguntar-li si ho havia de 

comunicar i ell em va dir que ja ho faria ell. Al no haver-ho fet, hi ha aquest problema, per 

tant, quan hi hagi alguna cosa d’aquest tipus, no ho preguntaré, ho comunicaré als grups 

polítics i després en tot cas, qui sigui ja prendrà, perquè clar si ho consultes o ho preguntes 

i et diu: sí ja ho faré jo. Clar, jo vaig fer el que ell m’havia indicat, per tant, també entenen 

el que vostè em diu...d’acord, doncs llavors ho farem d’aquesta manera, la propera 

vegada els informaré sense preguntar i així no em podran haver dit això. Hem donat 

compte d’aquest punt.  

 

 

C-2 Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal sobre el 

compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials corresponent al període 2015-4T 
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Sr. Alcalde.- Passaríem a la Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i la Intervenció 

municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010.  

 

Té la paraula el Sr. Manel Álvarez. 

 

Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Aquest és un tràmit que fem trimestralment i amb el que 

donem compte d’allò que col·loquialment coneixem com a morositat i que, en definitiva, 

és els dies que l’Ajuntament triga en pagar les factures als proveïdors. Tenim 2 tipus de 

càlculs que vénen donats per dues lleis diferents, la primera és la llei 15/2010. Segons 

aquest càlcul, l’Ajuntament està pagant a 32,92 dies. La segona llei que regula el mateix 

supòsit, que és el període mig de pagament, seria la 635 del 2014. Segons aquest sistema 

de càlcul diferent, l’Ajuntament està pagant a 27,79 dies, per tant, ho estem fent per sota 

dels 60 dies que marca la llei i hem baixat, fins i tot, una mica respecte a la situació del 

trimestre anterior, dir també que hi ha una altra dada que surt d’aquesta llei 635 del 2014 

que són els dies que triga l’Ajuntament de la Roca en pagar el proveïdor des del moment 

en què s’aprova la factura i concretament, l’Ajuntament està pagant a 2,90 dies, és a dir, 

que un cop s’ha fet el tràmit d’aprovar al factura, tot el tràmit administratiu, l’Ajuntament 

paga en 2,90 dies, per tant, en menys de 3 dies, ja vam dir en el seu moment quan va sortir 

aquesta llei, que l’estructura del Departament Econòmic tampoc permetria fer gaires 

miracles i que en tot cas, la limitació podria venir en aquest sentit que el personal no fos 

suficient, hem tingut trimestres que hem baixat d’aquests dies períodes mig de pagament, 

però en qualsevol cas és una xifra molt bona i confiem que continuem així en el futur. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari? Bé, doncs passaríem a les resolucions d’alcaldia 

en matèria de personal. En aquest cas no en tenim, tret de la del canvi de l’interventor i la 

del ... perdó, perdó, Sr. Interventor, del Sr. Secretari, acabem de canviar-lo també i el que 

sí que direm és que en principi, el Sr. Álvarez que ens comenti una incorporació propera 

perquè quan s’incorpori ... ah, doncs m’he deixat jo...a cert. cert, va, en pensava que ja 

havia passat i jo he baixat el... és la del tècnic de cultura amb substitució de la baixa de 

maternitat de la tècnica que va ser en data de finals de novembre va agafar la baixa i al 

cap d’uns dies va tenir una criatura i en aquest cas s’ha substituït mentre està la baixa de 

maternitat per un nou tècnic de cultura. 

 

L’altre que anava comentar és una que en qüestió de dies serà si vols explicar-ho tu. 

 

Sr. Álvarez.- Bé, el dia 15 de febrer, està previst que s’incorpori als Serveis Econòmics de 

l’Ajuntament un nou tècnic economista. S’ha fet durant l’any 2015 tot el procés de 

selecció. Es van presentar unes 13 o 14 persones crec recordar  i al final, s’ha elegit a la 

persona que ha guanyat tot el procés. En principi, s’havia d’incorporar ara a 

començament del mes de febrer, però es una persona que està treballant a l’Ajuntament 

veí de Cardedeu i ens han demanat uns quants dies perquè aquesta persona pogués 

acabar un treball concret que estava fent. S’ha considerat oportú esperar-nos aquesta 15 

dies i que acabi la feina que estava fent a Cardedeu i que una vegada que s’incorpori a 

la Roca, doncs s’incorpori al 100%. Amb això donem cobertura a una de les places que 

teníem vacant des de l’any passat i confiem que la bona feina que s’estava fent en 

aquest departament encara sigui millor en aquest any 2016. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs això, hauria d’estar en aquests 15 dies que se’ns ha demanat. 

Es va pactar amb l’alcalde de Cardedeu a petició seva aquesta possibilitat de que se’ns 

demanés i en aquest cas, també se’ns va dir per part de l’alcalde que si en comptes de 
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15 dies són 7 aquesta persona ja vindrà cap aquí, però per tal d’aquesta petició poder-la 

valorar. Es va valorar així i per tant, els informem que en qüestió de 15 dies tindrem aquí ja 

un nou membre de l’Ajuntament. No sé si tenen algun... 

 

Sr. Alcalde.- Després de les resolucions d’alcaldia no sé si volen consultar-ne algunes?  

 

Sí, el Sr. julio Caña? 

 

Sr. Caña.- Sí, jo volia consultar la 1337, que posa aquí contracte d’instal·lació d’alarmes i 

m’agradaria saber on... 

 

Sr. Alcalde.- Un segon, abans de les resolucions d’alcaldia, els hi havíem ensenyat aquesta 

sobre el Pla Hidrològic, vaig tenir un error, em pensava que els hi havia envit als portaveus 

la moció tal com els havia comentat. No havia arribat, per tant, valorem si volen, la 

deixem pel proper ple o o si consideren que la podem acceptar, doncs com a urgència... 

per vostès cap problema? Doncs llavors faríem primer la moció. Sí, seria aquesta no? 

Votaríem la urgència de la moció i llavors si els sembla bé votaríem la urgència de la 

moció i llavors, si els sembla bé, votem la urgència de la moció. 

 

Aprovada la urgència per unanimitat 

 

 

MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA 

CONCA DE L’EBRE 

 

Un cop aprovada la urgència de la moció, es posa en consideració del ple la moció, amb 

el contingut següent:  

 

“El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets 

que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) 

entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les 

nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i 

el País Valencià).  

 

Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte 

les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van 

presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el 

Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les 

activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.  

 

El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 

aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de 

cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per 

a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el 

cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any 

normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 

hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat 

per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de 

cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de 

l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma 
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d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla 

hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa. 

 

En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals 

(sense diferenciar anys secs o humits) és a dir,  5.000 hm3/anuals menys, que els 

proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas 

que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels 

planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun 

altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses 

d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de 

l'aigua.  

 

Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de 

nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans 

de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no 

tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació 

(embassaments). 

 

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va 

presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia 

fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La 

Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca 

espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern 

espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al 

Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 

discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar 

la Plataforma en Defensa de l’Ebre.  

 

Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur 

socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els 

seus pobles, els Grups Municipals amb representació a l’Ajuntament de la Roca del 

Vallès proposen al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de la Roca 

del Vallès a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va 

tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 

 

2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra 

el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 

 

3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així 

com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres 

organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els 

cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de 

l’Ebre. 

 

4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 

compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees 

d’Aigua, Aus i Hàbitats. 
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4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 

conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del 

Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de 

l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.” 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.-El tema de la moció és una moció de suport contra el pla hidrològic que 

afecta a les terres de l’Ebre i el cabal ecològic del riu Ebre. El dia 8 de gener de 2016 es 

van aprovar 2 decrets que incloïen 16 plans hidrològics. Creiem que és una cosa que hem 

debatut, em sembla tots, i que cadascú ha agafat sempre el seu posicionament. Ens 

pensàvem que això ja estava oblidat, però amb la majoria absoluta de PP, van tornar en 

aquest cas, bé, vull dir, del govern espanyol va tornar a sortir aquest tema. Aquí la 

plataforma en defensa de l’Ebre va presentar un reguitzell perquè són de 4.000 

al·legacions i aquestes al·legacions estaven basades sobre requeriments que va fer la 

comissió europea sobre el govern espanyol i, per tant, es creia que això no tiraria 

endavant aquest transvasament i des de les terres de l’Ebre s’han mogut uns acords per 

tal de què si així ho veiem oportú, doncs ens posicionem. És una d’aquelles mocions que 

hem parlat altres vegades que són mocions que les hem de portar a ple perquè sí que no 

ens estan afectant directament, però que són mocions que hem de valorar. Aquí el que 

estaríem dient és, com a acords: 

 

Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a 

l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre  

 

Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla 

hidrològic a les terres de l’Ebre. 

 

Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com a altres 

institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de 

caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats 

per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. 

 

Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el 

compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’aigua, aus i 

hàbitats. 

 

Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de la 

Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern 

espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 

 
Per tant, aquest serien al acords. És una moció que, repeteixo, em sap greu no l’havia 

enviat amb temps. Em sap greu que no l’havia enviat avui al ple i si així ho consideren 

oportú, doncs bé, ho voldríem aprovar.  

 

Si tenen alguna cosa a dir?  
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Sr. Fernández.- En tot cas, donar suport a aquesta situació cabal, a aquesta lluita que està 

portant la gent de les terres de l’Ebre per defensar el cabal i per defensar el Delta, 

bàsicament, que si no, ja amb la situació normal i amb la manca de pluges que estem 

patint, doncs només falta que reduïm encara en cabal, per tant, suport ple.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun altre comentari? Doncs llavors passaríem a votació 

 

Votacions:  

 

Aprovada per 16 vots favorable i 1 abstenció del grup municipal del PP 

 

 

C-3 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal  

 

C-4 Resolucions d’alcaldia 

 

Sr. Alcalde.- Bé, ara sí que passaríem a les resolucions d’alcaldia. Sí, el Sr. Julio Caña ens 

ha comentat lo de la instal·lació d’alarmes, la 1337, no sé si en tenen alguna altra que 

volen que comentem.  Doncs si el regidor, el Sr, Fortí vol contestar. 

 

Sr. Fortí.- Sí, doncs aquesta resolució és aquella contractació d’instal·lacions d’alarmes en 

diferents centres educatius, centres culturals, centres cívics, on fins ara teníem diferents 

tipus d’aparells en segons quins espais, en d’altres no hi havia alarma, aquesta també se li 

ha posat i ara el que intentem és unificar aquest sistema i controlar-ho des de la policia 

local. La policia local té mitjançant un senyal que marca l’alarma en el cas d’intrusió i 

automàticament fins a quatre telèfons on pot rebre aquesta trucada, trucada que 

l’alarma s’ha disparat perquè puguem actuar amb més facilitat. Aquest és un treball que 

fa anys que es va fer, un any i mig potser més o menys, s’havia quedat en el tinter, per dir-

ho d’alguna forma, perquè econòmicament com tantes altres coses, l’havíem de dotar 

com Déu mana. El valor total, crec recordar que són uns 27.000 €. De tots els centres, crec 

que n’hi ha 2 actualment que els falta el sistema d’alarma, que no era possible i que 

s’està valorant en aquests moments. Un és l’escola bressol d’aquí de la Roca i l’altre ara 

no recordo quin era. 

 

Sr. Alcalde.- la zona esportiva de Santa Agnès.  

 

Sr. Fortí.- la zona esportiva de Santa Agnès. Exacte. Són els dos llocs que s’han quedat 

sense fer aquesta connexió de l’alarma. S’han quedat sense fer aquesta connexió de 

l’alarma. S’han aprofitat tots aquells diferents tipus d’alarmes que hi havia en els diferents 

edificis amb un repetidor i un senyal  estan centralitzats tots amb un sistema de software 

que està muntat a la policia local per tal de que hi hagi possibilitat de què en el moment 

en què salti l’alarma, automàticament ho sàpiga en menys temps i tenir més celeritat a 

l’hora de respondre per part policial en cas d’intrusisme. Aquesta és la idea.  

 

Els diré una cosa i és que amb aquest sistema d’alarma també tenim un sistema de control 

de qui ha accedit. Cadascun dels usuaris diversos que hi ha en els centres escolars, en els 

centres culturals, tot plegat, doncs té un codi per ell sol, per tant, en tot moment sabem 

qui accedeix a l’edifici a través d’una targeta normal i corrent.  

 

C-5 Informacions d’alcaldia 
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Sr. Alcalde.- Gràcies. En informacions d’alcaldia, informar-vos que d’aquí a uns dies tenim 

prevista que comencin unes obres aquí al carrer Catalunya a toca amb carrer Reixach. És 

la construcció d’un pas elevat, d’un pas de vianants elevat. Queda pràcticament a tocar 

davant mateix del parc i en el carrer. S’ha fet el replanteig aquesta setmana si no recordo 

malament i en principi, en qüestió d’uns dies està previst que comencin les obres d’aquest 

pas elevat. És per millorar la seguretat a l’hora de creuar la carretera i és un pas que ens 

ve a través de la Diputació. S’havia fet ja fa temps la petició a la Diputació i, per tant, està 

bé que haguem fet aquest treball i que ens arribin aquests diners per tal de fer l’obra. Ens 

arriben mitjançant ells mateixos, per tant, nosaltres el que farem es fer un seguiment que 

és el que ens pertoca de l’obra que s’hi farà. Per altra banda, en principi, les festes 

nadalenques han passat sense cap incidència greu, que nosaltres haguem pogut 

constatar i nosaltres ho hem mirat. També comentar-los que també amb el tema de les 

alarmes era un projecte que ja estava fet i que estava previst i s’ha fet un esforç per 

poder-lo fer ara degut a un augment de robatoris i d’actes vandàlics i, per tant,  amb això 

intentarem aviat, com a mínim, que ho tinguin tan fàcil per fer mal perquè de vegades, 

simplement, ha estat entrar a alguns llocs només a fer mal i, malauradament, sí que hem 

de dir que, de vegades, sí que hem tingut algun ensurt i, per tant, amb això la feina feta 

més la necessitat de poder cobrir això, doncs s’ha fet aquest esforç. En principi, ja 

estaríem. Tindríem el torn de precs i preguntes dels grups municipals. Sí, el Sr, César Alcalá. 

 

C-5 Precs i preguntes 

 

Sr. Alcalá.- Aviam la primera seria les obres d’aquí del carrer Catalunya ja estan 

finalitzades, amb la qual cosa, aquí a la cantonada de can Torrents encara hi ha un rètol 

que posa que es faran les obres i voldria saber si està previst treure’l. A la cantonada del 

carrer Catalunya davant de Can Torrents, hi ha el rètol que posa inici de les obres. Era per 

saber quan es trauria. La segona és que estem ja a finals del mes de gener, començant 

febrer i s’havia quedat que tindríem alguna reunió sobre pressupostos. Sobre el pressupost 

d’aquest any i encara no n’hem tingut cap, és per saber més o menys, quan se’ns 

convocarà. I la tercera té referència amb les beques menjador, pel que a mi m’ha arribat, 

hi ha 7 nens que es van quedar sense beca i pel que crec recordar, l’alcalde va dir que 

cap nen d’aquest municipi es quedaria sense beca i hi ha 7 nenes que s’han quedat 

sense beca, la puguin tenir. Gràcies.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies a vostè. Dani. 

 

Sr. Martín.-  Yo como me ha recordado Rafael que hoy íbamos rápido y que hiciéramos 

preguntas a petición de Rafael, lo haremos.  

 

A ver sobre el tema del Carrer Catalunya que decía César, a mí me gustaría hacer dos 

preguntas, dos sugerencias o como queráis tomarlo, eh. Si es una obra que todavía no 

está recepcionada porque hay zonas de toda la calle Catalunya donde todavía no se 

han puesto las losas, todavía hay tierra. El otro día, por ejemplo, delante de mí estuvo a 

punto de caer un señor. A nosotros nos gustaría saber si no está recepcionada cuando se 

recepcionará y si no, como mínimo, estas zonas del carrer Catalunya, donde está todavía 

tierra y por lo tanto, puede dar lugar a ciertos resbalones, caídas y demás, cómo lo 

solucionaremos y después un ruego que es el tema de las zonas estas que Rafa me 

enseñó el año pasado que se le llama de prioridad inversa. Yo ya varias veces cruzando 

creo que se han convertido en una caza del paseante porque hay gente que se lo toma 

como si fuera por la carretera, yo lo que pediría es que intentáramos mejorar a lo mejor, 

ya se ve bien, hasta yo que soy cegatón lo veo, el tema del máximo veinte por hora, pero 
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ahí teníamos que hacer algo porque algún día vamos a tener un disgusto y un disgusto 

fuerte. Después del tema de la piscina. El recurrente tema de la piscina también. Ahora 

resulta que para sorpresa mía, desde hace me parece que un par de semanas o tres, la 

piscina no abre los sábados por la tarde, es decir, a los usuarios que somos socios ya no 

solo tenemos el tema de que 15 días al año se nos priva del uso de la piscina que lo 

vemos bien por ese conocido recurso de mantenimiento que luego cuando vuelves a la 

piscina no se ha hecho nada de mantenimiento, que lo único que se ha hecho es cerrar 

la parte móvil de la piscina y ahora resulta que los servicios del sábado por la tarde nos 

encontramos sin ellos. Simplemente como anécdota, Albert, el secador vuelve a no ir, eh? 

Por si acaso. 

 

Después, el tema que ha dicho antes me parece que ha sido César. Con el tema de las 

becas comedor, a mí también me han comentado algo esta semana, pero lo que me 

han dicho es que a gente que se le había negado, ahora se le ha informado que tienen 

derecho a no recuerdo la cantidad que me dijeron, que se les ha informado que ahora sí 

que tienen un derecho y, por lo tanto, nos gustaría saber cuál ha sido el proceso.  

 

2 cosas más para acabar, el tema de las fiestas de fin de año. En el municipio de la Roca, 

al menos en la Roca centro, no hubo fiesta de fin de año, al menos que yo sepa, y nos 

gustaría saber por qué. Si fue un tema de que no lo pidieron en tiempo y forma, si fue un 

tema de que no tenían..,y después un ruego, en el tema de la calle Anselm Clavé con 

Rambla tenemos una zona, teóricamente pintada de amarillo y digo teóricamente 

porque no se ve. Últimamente, varias veces han estado a punto de atropellar a varias 

personas porque el coche tiene tendencia a parar delante del paso cebra y entonces el 

siguiente para delante del paso cebra, con lo cual el que viene desde Mataró no ve si 

hay un…por ahí, entonces si pudiéramos hacer un esfuerzo económico de gastar pintura 

de color amarillo, sería de agradecer por todos los ciudadanos de la Roca. Nada más 

gracias. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. Lorenzana. 

 

Sr. Lorenzana.-  Jo tenia una pregunta que està col·lateralment vinculada amb el tema 

que s’han parlat aquí del carrer Catalunya, que les obres que es van fer i les que es 

tornaran a fer ara que suposo que en algun moment, s’haurà de tallar a la circulació pel 

carrer o alguna cosa per l’estil, però el cert és que tota la urbanització del carrer 

Catalunya vau comentar molt significativament la circulació per la rambla, en el tram des 

del final de la Rambla fins aquí, fins a la placeta. Una part d’aquest trànsit ha tornat un 

altre cop al carrer Catalunya, però una bona part d’aquest trànsit s’ha quedat en aquest 

carrer del poble i el seu deteriorament és clar, evident, continu i creixent i voldria saber 

quins plans té l’equip de govern per afrontar aquest tema perquè realment la banda de 

rodadura de la calçada està molt, molt, molt deteriorada i per altra banda, també 

col·lateralment amb el tema de la urbanització del carrer Catalunya, un altre carrer que 

ha vist augmentat significativament el seu trànsit és el carrer Verge del Carme i també 

voldria saber quines accions emprendrà l’Ajuntament per controlar la velocitat sobretot i 

també per evitar que es deteriori al mateix ritme que s’ha deteriorat la Rambla. Gràcies. 

 

Sr. Fernández.- Tres o quatre cosetes. La primera, torno a preguntar per l’obra que va fer 

ADIF en referència al camí que segueix de Santa Agnès cap a Can Claus que em va 

comentar que hi havia un informe contundent per part de serveis tècnics i 2 mesos segueix 

igual allò. Volia saber com estava i en tot cas demanar, ara sí que demano, formalment, 
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aquí en el ple  que se’ns faciliti aquest informe per poder-lo veure i les accions que s’han 

fet en aquest informe.  

 

Després, comentar que en aquest ajuntament, des de feia temps, es compulsaven 

documents quan un ciutadà necessitava una compulsa d’un document per fer una gestió 

laboral o així, una compulsa d’un títol ho feien aquí a l’ajuntament, es feien compulses, 

però per sorpresa meva, que va ser un cas personal, vaig sol·licitar una compulsa i em van 

dir que havia d’anar al notari a demanar-la perquè el secretari anterior havia decidit que 

no es compulsaven coses aquí al municipi. Això ha passat aquí i no estic parlant amb 

tercera persona, això m’ha passat a mi i vaig haver d’anar al notari a compulsar un 

document i, per tant, crec que hem d’estar al serveis dels ciutadans. No era un document 

per entregar a l’Ajuntament, eh? no era un document per entregar a l’Ajuntament, eh? 

No era un document per entregar a l’Ajuntament, però s’havien compulsat, titulacions, un 

estudiant que necessitava una compulsa d’una titulació per d’això, venia aquí a 

l’Ajuntament i es feia una compulsa i, fins i tot, la feien administratius de l’Ajuntament, no la 

feia ni el secretari, ens van dir que no es feia que per decisió del secretari, no es feien. 

Crec que és un hàbit que l’hem de tornar a recuperar perquè anar al notari són 8 € i si a 

l’Ajuntament podem oferir aquest servei perquè hem de fer-ho a... igual a una persona 

del nostre grup que està en una entitat, que va venir a portar la documentació justificativa 

de les subvencions va haver d’estar esperant una hora a que el secretari compulsés els 

documents. Després, em vaig assabentar que els dimecres i quan vaig venir jo, vaig venir 

un dimecres i llavors m’ho va compulsar una administrativa, però una hora a un voluntari 

d’una entitat no l’hem de tenir aquí baix esperant-lo. Volia dir-ho, esperava que estigués el 

secretari amb el qual va passar això, però en tot cas, ho comento perquè jo crec que són 

pràctiques que hem de pensar que estem al servei del  ciutadà, no estem en una altra 

cosa i són dues coses que parlo una en primera persona i l’altra en segona persona, però 

que és una persona molt pròxima...no, no, jo ho comento perquè esmenem aquestes 

coses i mantinguem un servei. Ja està, ja està no passa res, però vull dir que ho sapiguem. I 

llavors, hi ha un altre tema, aquest sí que és un tema que en algun altre ple volia treure, 

però al final se’m va passar, és a dir, tenim 2 abocaments d’aigües residuals a l’aire lliure 

que nosaltres haguem pogut veure. Un és puntual i passa de vegades, que és al final del 

torrent que baixa del carrer Reixach quan arribes a la rasa de Can Coll. Per allà, hi ha, 

puntualment, alguna sortida d’aigües residuals. No és fixa, és esporàdica. No sé que 

significa, però passa això. Però n’hi ha un altre que sí que és fixa, que és la continuació del 

torrent de Can Planas, quan ha passat entre el gran sol i el petit sol, si segueixes avall, hi ha 

un punt a la que hi ha uns col·lectors que vénen de les mimoses, per allà al darrera del 

que era a casa de l’Uclés i així i allà hi ha una sortida directe i contínua d’aigües residuals i, 

per tant, això és un tema que hem de...perquè això, en aquests moments, és una 

il·legalitat i, per tant, crec que hauríem de posar com a prioritari aquest tema. Una és 

puntual i esporàdica i, per tant, pot voler dir que hi ha algun clavegueram, d’algun 

habitatge connectat d’algun habitatge connectat o alguna rentadora o alguna cosa i 

aquí és més difícil d’esbrinar, però l’altre no, l’altre hi he anat diverses vegades i és continu 

i, per tant, fa dies que no veig que surti aigua allà a la Pineda, imagino que està arreglat... 

no està arreglat, per tant, pot seguir sortint aigua en algun moment. Jo no ho he vist 

últimament, m’hi he fixat quan passo amb el cotxe. No he parat perquè m’ha semblat 

que no n’hi havia i no el trec perquè pensava que estava resolt, però ho cometo, però ja 

veig que no està resolt, per tant, de totes formes, el de la Pineda està controlat del que és, 

però clar, aquest altre que dic no és un abocament petit, no és una sortida petita. Aquest 

és important i, per tant, crec que valdria la pena. 

 

Sr. Alcalde.- Algú més. Sí, la Cati? ... sí, sí, el vam demanar... no hem dit res, no hem dit res. 
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Sra. Palma.- No la meva pregunta va directament per la regidora de la Torreta i una mica 

és per aprofundir sobre un tema que ha tret el company d’Iniciativa, el Sr. Dani Martín 

sobre les festes de cap d’any. Ell parlava de la Roca i jo volia parlar amb vostè per la 

Torreta. Preguntar-li directament que és el que va passar. Nosaltres vam rebre un link del 

seu perfil de facebook crec o d’una xarxa social, la felicito per fer-ho, crec que està bé 

que els regidors es posin en contacte directament amb el poble a través de tots els mitjans 

que sigui possible, però també m’agradaria sentir la seva versió aquí i donar-li l’oportunitat 

de què ens en parli i en l’escrit que vaig llegir la meva interpretació una mica era, em va 

donar la sensació que vostè d’alguna manera culpabilitzava a alguns membres de l’equip 

de govern de que no l’havien informat sobre la normativa i aquestes coses. Bé, em sembla 

que només a nivell de consell com a persona que ha tingut responsabilitats també de 

govern, pot ser que hagi passat això, però també la convido a que a través dels diferents 

departaments tècnics de l’Ajuntament, doncs vostè faci l’exercici d’intentar anar 

aprenent, poc a poc, com  funciona la dinàmica de l’Ajuntament per donar un millor 

servei a la gent de la Torreta en aquest cas i no sé si ens pot explicar amb més detall, què 

va passar exactament i quines mesures prendrem.  

 

Sr. Alcalde.- Molt bé. Ningú té cap cosa més ? Doncs comencem. 

 

Sr. Martín.- A ver que se me había olvidado a mí y le había dicho a Carles que lo 

preguntara él. El tema que estuvimos en el último pleno que me parece que lo preguntó 

Andrés, sobre el tema de la potencia de luz en las calles. Que quedamos que en ciertas 

calles de la Torreta había ángulos, ángulos de oscuridad. Yo, la verdad es que por la 

Torreta de noche no he ido estos días, pero por la Roca, últimamente, sí que he salido a 

pasear y realmente hay zonas oscuras en la zona de la Roca. Entiendo lo que dijo Jordi, 

cuando contestó dijo que la potencia de luminosidad era la correcta y demás. Lo 

entiendo. El problema yo creo que no es de potencia lumínica, sino el problema es que 

como lo único que se ha sustituido ha sido la parte de luminosidad, me imagino que la 

distancia entre farolas estaba calculada para luminosidad antigua. Entonces el ejemplo 

más claro lo tenemos en la calle del Bosque, como hay farolas solo en un lado y están 

muy lejanas, hay una zona, entre farola y farola, que realmente está a oscuras. Si ves la 

zona de oscuridad y encima ves el coche, es una zona que si pasas a una hora normal  

no, pero si vas a una hora tardía dice cuidado porque puede haber algo allí detrás. 

Quiero decir que deberíamos, a lo mejor, desde el equipo de gobierno, hacer un repaso a 

las calles de la Roca y ver si hay alguna necesidad, no en este presupuesto, sino en 

presupuestos anteriores, dotar alguna cantidad presupuestaria para poder sustituir no 

poner más farolas, es simplemente eso. Se me había olvidado perdón.  

 

Sr. Alcalde.- Bé gràcies. Comencem a respondre. Com ho fem? 

 

Sr. Fortí.- Si vols començo jo. A veure si les que m’he apuntat són les correctes i no me’n 

deixo cap. César no en tinc cap jo. Dani, prioridad inversa calle Catalunya y esto lo uniré 

con la visita que hicimos la semana pasada con el diputado de Diputación y con el 

gerente de Infraestructuras y Carreteras que nos atendió creo que fue el jueves por la 

tarde y que estuvimos hablando de dos o tres puntos diferentes del municipio. Uno de ellos 

por los que fuimos a hacer la visita y debido a que se hizo un estudio de movilidad y que, 

en su día, ha generado toda la anella viària es un sitio donde se salta el stop la gente con 

normalidad que es Sant Sadurní con Indústria. Entonces les pedimos que hicieran todo lo 

posible por la parte técnica desde la Diputación para que intentaran buscar una solución 

y nos ayudaran. Fue tan así que nos dijeron que no habría ningún problema, que a partir 
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de una semana o quince días, pondrían a un equipo técnico a trabajar sobre ese espacio 

e intentarían tomar una serie de decisiones y explicarnos cuáles son las alternativas para 

intentar solucionar el problema de que no hemos tenido accidentalidad, hemos tenido 

algún golpe, pero es que todo el mundo se lo salta al fin y al cabo. Entonces, no sé si será 

la señalización solo o que es lo que se debe hacer, pero de momento Diputación ya 

empezará a trabajar con él en seguida. Aprovechando esta misma visita, le hablamos, 

justamente, de los dos pasos elevados; de estas mesetas de prioridad invertida y de cómo 

funcionan y de, sobretodo, la velocidad a la que los vehículos aún pasan y que los que 

vamos caminando, lógicamente, tenemos un riesgo elevado, más los críos o quien sea. Se 

estuvo hablando también de buscar medidas de reducir la velocidad justo antes de llegar 

al paso elevado. Una de ellas pasaba por cambiar el grado de inclinación de acceso al 

paso elevado por parte del vehículo, que fuera más agresivo por decirlo de alguna forma 

y la otra pasaba, por ejemplo, colocar cojines berlineses o alguna otra solución de este 

tipo que no sean bandas por todos los problemas que pueden dar en según qué tipo de 

vía. Está trabajando carreteras en ello, por lo tanto, esperamos y deseamos que bien 

pronto tengamos alguna posibilidad de respuesta y de soluciones por su parte. Sigo en 

Anselm Clavé con Rambla. La graella  amarilla, pintado amarillo, de la entrada de Anselm 

Calvé con Rambla. Esto es del Departamento de carreteras y justamente mañana 

estamos con el director general, alcalde y yo mismo para hablar para hablar de 7 o 8 

temas diferentes con carreteras. Entre ellas está la graella y el paso de peatones. Intentar 

de qué manera podemos solucionar  el giro a izquierdas o a derechas para acceder a la 

Rambla y que no se queden vehículos en el centro, obstaculizando el paso y también 

intentar solucionar el paso de peatones para que no quede nunca ningún vehículo 

delante y no pueda suceder lo que pasó, desgraciadamente, el año pasado con una cría 

que iba al instituto. Este tema es uno de los siete u ocho que mañana saldrán en esta lista 

que hablamos con el director general a las 11:00 h de la mañana. 

 

Paso alternativo calle Catalunya, Sr. Lorenzana. Quan es facin les obres del carrer 

Catalunya del pas elevat a l’alçada del carrer Reixach es farà un pas alternatiu, és a dir, 

que en cap moment hi haurà un tall total de la via. Això és el que ens han dit els tècnics 

en l’acte de replanteig que vam tenir divendres passat, per tant, en tot moment hi haurà 

aquí en els vehicles i qui faci pas alternatiu estaran realitzant l’obra. L’obra ens han d it que 

entre 15 dies i 3 setmanes hauria d’estar executada i que en un termini de 15 dies ja 

hauríem de començar. Això ja no som nosaltres qui la tutelem encara que sí els que la 

intentarem controlar per part tècnica per tal que quedi en condicions com les que 

necessitem i volem. Tenor Vinyes, el torn de Tenor Vinyes fons al consultori local 

aproximadament, l’estat de l’asfalt que tenim i patim en aquesta situació. Justament, són 

330 metres que s’acaben de valorar aquesta tarda i que ens acaben de dir que, 

aproximadament, podríem estar per un cost de 45.000 € i llavors es qüestió de veure si, 

realment, dins de totes les urgències i totes les necessitats que tenim de resoldre a nivell de 

manteniment, existeix o no existeix la possibilitat econòmica de fer front al capdavant 

d’això, tot i així intentarem que, per exemple, espais com els de més endavant de correus 

on hi ha unes bandes que ja estan xafades del tot per intentar reduir la velocitat i perquè, 

com a mínim, a nivell de seguretat encara que l’asfalt estigui en la situació en què està 

doncs no patint certes velocitats, doncs, com a mínim, assegurar això, evidentment, el 

trànsit pesat que durant el període d’obres va estar passant per allà, degut al període 

d’obres del carrer Catalunya i ara ja no ho patim i és un moment adequat per poder-ho 

resoldre aquests 330 metres que hi ha entre una banda i l’altra. El tema dels abocaments, 

el company Rafael Ros ja us informarà. 
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El tema de la Pineda, només un incís sobre el Carles. El tema de la Pineda s’estan fent 

neteges, però encara no està resolt, tot i que hi ha una reunió prevista pels veïns per definir 

les solucions tècniques que ens han donat per part interna de l’Ajuntament, per tant, tot 

aquest treball s’ha estat realitzant, ha durat mesos, ha costat arribar a acords clars per 

part tècnica per intentar resoldre-ho de cara als veïns. S’ha parlat amb la persona més 

afectada, la que pateix a sota de casa seva el problema principal i a partir d’aquesta 

trobada, doncs ara se’n farà una més endavant. No sé exactament la data, ara l’hauré 

de mirar amb els 10 o 12 veïns que estan diguéssim connectats a la mateixa escomesa 

que provoca aquesta sortida d’aigua. Recordar que la B40Z tenim un abocament i que si 

no recordo malament, em sembla que el Sr. Alcalde va signar al novembre la possibilitat 

d’executar aquestes obres, intentant que en els abocaments també i això ho dirà el Sr. 

Ros, intentem resoldre tots aquests temes que són d’una índole important pel que fa a 

il·legalitats. Potencia de luz en las calles del alumbrado, Dani. Respecto a eso, sí que 

estuve mirando el pliego y las condiciones con que se contrató en este caso Rubatec que 

es el que está haciendo el mantenimiento del alumbrado y la inversión de todo el cambio 

de llumeneres, de diferentes aparatos, cuadros y temas diversos de temas verdes y 

compañía, una vez finaliza todo este cambio, que está dentro de lo que es el contrato, 

una vez finaliza, hay un editor que comprueba que realmente los luxes que tienen que 

tener la calles del municipio corresponden o no corresponden. A partir de  aquí, sí que las 

incidencias que hemos tenido ahora en la zona que tú me has dicho, una parte de la 

Rambla en las mimosas, el Lleida de la Torreta creo recordar y Tarragona y tal pues se 

tiene que tener en cuenta y eso ya en una de las reuniones que tenemos semanales por el 

tema del alumbrado con el técnico municipal, pues ya se le ha informado para que hable 

con la empresa e intenten comprobar si realmente lo que están haciendo corresponde y 

si corresponde, ver si tenemos alternativas para intentar mejorar la situación actual, pero 

al final de todo este contrato existe esta auditoría,  auditoría externa a la empresa. Ya está 

contratado dentro del pliego, pero es una auditoría externa a la empresa, por lo tanto, 

esta persona o esta empresa tendrá que darnos los datos que correspondan a lo que el 

pliego dice. No sé si hay alguna cosa más, si no la persona de esta empresa tendrá datos 

que correspondan a lo que el pliego dice. No sé si me dejo alguna cosa más, si no lo 

volveré a repasar luego. Merci. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. Ros?  

 

Sr. Ros.- Gràcies, Sr. Alcalde. Contesto simultàniament una pregunta similar dels senyors 

Alcalá i Martín. L’obra del carrer Catalunya està recepcionada, sí,  però provisionalment, 

les recepcions n’hi ha de dos tipus: la provisional i la definitiva, per tant, la definitiva no 

està feta perquè l’obra sempre queda en garantia, hi ha un termini, però a més a més 

perquè falta per executar una part de la descàrrega elèctrica que permeti retirar els 

postes, els pals de formigó i algunes línies. S’han fet unes dues primeres descàrregues que 

es van fer al mes de desembre, que ja ha permès retirar alguns postes i acabar alguna de 

les obres que havien quedat en terra, per tant, ja hi ha una certa actuació feta, però no 

està acabada del tot i, per tant, ara estem pendents que Endesa ens digui quin dia ve a 

fer, no estic segur si són una o dues descàrregues que queden per fer i l’escomesa es una 

particular que es nega a fer-la soterrada, però ja li hem buscat una solució, per tant, amb 

això tancaríem l’obra i tancant l’obra retiraríem els rètols, en plural perquè no és un, són 

dos. N’hi ha un al carrer Anselm Clavé  cantonada amb Catalunya i n’hi ha un altre al 

carrer Catalunya, cantonada carretera d’Òrrius, per tant, amb l’obra acabada el 

contractista que, evidentment, ha de deixar tot en condicions, doncs retirarà els rètols i 

refarà el paviment allà on hi hagi les potes dels rètols. Si hi ha alguna situació, jo en tot cas, 

faré una repassada amb això que ha dit el Sr. Dani Martín , si hi ha alguna situació 
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dificultosa, jo hi passo sovint, hi passo gairebé cada dia, però si veig alguna situació 

dificultosa ja demanarem que es tapi o que es protegeixi o que es millori aquella situació 

que hagi quedat amb dificultat, en principi, el que he anat veient jo es mantenia bastant 

bé de com es va deixar en el seu dia amb les proteccions adequades. Si n’hi ha alguna 

de concreta, però en principi, jo no he vist ara una situació de risc enlloc.  

 

Contesto també la del Sr. Carles Fernández respecte de l’obra de l’ADIF. Aquí els dono 

una primícia  d’una visita d’ahir que no he pogut ni informar a l’alcalde ni als companys 

de l’equip de govern, però ho explico. Aviam es va remetre l’informe que ja els hi farem 

arribar còpia a l’ADIF. Arran de rebre aquest informe que és contundent, doncs han 

reaccionat. Han reaccionat i han vingut a veure la situació d’aquest camí que està 

realment en molt males condicions i ho han admès d’alguna manera, llavors la visita que 

vam fer ahir el tècnic i jo mateix, hi ha una certa resistència, sobretot econòmica per part 

d’aquests tècnics que no són de l’ADIF, són de l’empresa Indeco, que és la direcció 

d’obres, són els dos enginyers. Hi ha una resistència econòmica perquè diuen que no en 

tenen calers, però reconeixen que, evidentment, allò presenta dificultats de seguretat i 

que no es pot deixar en aquestes condicions, fan una referència al projecte, el projecte 

diu que hi ha uns càlculs hidràulics, que ara no se’ls poden saltar, que això ho ha fet una 

enginyeria y que, per tant, han de seguir el projecte, les cunetes, òbviament estan 

sobredimensionades i ahir vam pactar tapar-ne una. Una parcialment en un tram que és 

evident que no rep aigua, però evidentíssim perquè el pendent transversal va cap a l’altre 

cuneta i hi ha una alçada del camí respecte dels camps i, per tant, és que és impossible 

perquè aquella cuneta passi l’aigua, per tant, sense cap mena de càlculs hidràulics, 

simplement per lògica i sentit comú han acceptat convertir-la en una cuneta plana , que 

reconduirà una miqueta l’aigua, però plana i que permetrà amb seguretat si un cotxe ha 

de posar-hi una roda diguéssim una mica similar a l’actuació que va fer Diputació amb la 

carretera de Vilanova, que va corregir aquelles cunetes de mitja canya per una cuneta 

amb una ve baixa invertida excèntrica. Aleshores, en principi aquesta serà la solució. Això 

permetrà també la entrada a un dels camps que presenta dificultats amb un tractor amb 

remolc perquè no dóna gir i llavors, tot i que van resistir molt, van acceptar que finalment 

ho farien i tot al llarg de la calçada va “lisserant”, va” lisserant” de tal manera que es 

veurà al límit, impedirà que el vehicle pugui caure i es col·locarà senyals de prioritat sobre 

pas estret. Tot això, tenint en compte que estem treballant sobre terrenys expropiats 

definitivament, dels quals a l’informe i a la carta adreçada també s’ha demanat la 

relació, és a dir que ens retornin la titularitat del domini públic, tenint en compte que són 

camins que vertebren i que formaran part de la xarxa de camins públics del municipi. Ens 

han adreçat a un altre departament que és el que porta patrimoni, però sembla ser que 

no hi ha d’haver-hi cap dificultat per a la relació. Evidentment, la relació la farem amb les 

condicions de seguretat que siguin. Tot això es parlat d’ahir, no hi ha res definitiu i vam 

quedar supeditats als que ens presentin un plànol i una memòria de les actuacions que 

volen fer i que, per tant, validaríem si creiem oportú que s’ha de validar o si creiem que no 

s’ha de validar doncs donarem peu a rectificacions que siguin oportunes un cop disposem 

d’aquesta documentació. Aquest és el punt en què estem d’ahir mateix. 

 

I finalment, a mi em toca també el tema dels abocaments, de les aigües residuals. Aviam 

desconec i no tinc cap notícia, fins a data d’avui, el final del carrer Reixach amb la rassa 

de Can Coll. Conec perfectament el lloc i en tot cas, farem un seguiment i estarem atents 

a veure quan esporàdicament o puntualment es produeixen aquests abocaments i 

captar quin és l’origen. En principi, els col·lectors que baixen del carrer Reixach, vénen 

d’una zona residencial sense gaire càrrega i si hi ha un parell de granges més amunt, 

doncs hauríem d’analitzar ben bé què pot estar provocant aquesta abocaments, si és tal 
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com diu farem un seguiment. Respecte del Torrent de Can Planes, em sorprèn perquè a 

això se li havia donat solució. Era aquest un abocament conegut. No sé si el que ha vist 

vostè és recent o és de fa un temps. Després de l’estiu. Teòricament, estava solucionat, 

per tant, no s’hauria d’haver produït, en tot cas, també ho revisarem. Aquí es produïa una 

citació que fins i tot vam tenir una denúncia dels mossos d’Esquadra, de medi Ambient, ja 

fa poder un parell d’anys o gairebé tres i aquí es van donar 2 solucions: una primera 

d’urgència que és la xarxa separativa de les poques separatives que tenim al municipi, 

curiosament, arribava l’encreuament al Tenor Vinyes i aquí s’ajuntaven. S’ajuntaven i hi 

havia un sistema de pou una mica estranya i acabava sortint a cel obert, al Torrent de 

Can Planas, de tal manera que segurament, algú havia connectat un o dos o diversos 

edificis en els darrers 30, 40 o 50 anys al col·lector d’aigües pluvials en comptes d’haver 

connectat el de residuals. Això desconeixen l’origen i veient que hi havia realment un 

abocament important vam estar el regidor de medi ambient d’aquell moment i jo mateix 

veient-ho i llavors es va arbitrar una solució que comunicava les 2 xarxes per evitar que 

aquest abocament es produís. Posteriorment, quan es va executar l’obra del carrer Sant 

Sadurní i Tenor Vinyes a la Unitat d’Actuació número 9, aleshores es va revisar aquesta 

solució que va ser provisional i es va arbitrar una solució definitiva que és que es va fer un 

col·lector nou, va tenir un cost de 49.000 € que inicialment va sortir de la subvenció de 

Diputació pel carrer Sant Sadurní, però després es va incrementar, és a dir, Diputació va 

aportar aquestes 49.000 € sencers, a posteriori, tenint en compte que havia estat una 

mena de desviament d’obra o que havia estat una obra sobrevinguda i es va connectar 

amb el col·lector en alta al final del Torrent de Can Planes, el col·lector del Consorci del 

Besòs que va cap a la Depuradora de Vilanova, per tant, teòricament, hi ha el conducte i 

està connectat. Si en aquest moment, veiem que encara s’està produint un abocament 

que no tinguem un origen a sota mateix tenim un col·lector per conduir aquestes aigües, 

per tant, la solució ara pot ser molt senzilla, però evidentment, hem de detectar el lloc 

d’origen i fer la connexió i em fa l’efecte que he contestat jo les meves.  

 

Sr. Alcalde.- Sí, el Sr. Fortí volia acabar una pregunta que s’havia deixat. 

 

Sr. Fortí.- Sí, creo que tuya Dani, sobre el tema de Verge del Carme. Hi ha 2 o 3 propostes 

de resoldre el tema de la velocitat, bàsicament. Una d’elles passa per col·locar bandes 

rugoses i l’altra passa per suprimir part de banda del aparcament. Ara ho estan tractant 

els tècnics i ho hem de definir i llavors una altra solució per resoldre el tema de Duran i Bas, 

que quan surts de Duran i Bas cap a Verge del Carme, els contenidors no et permeten 

veure la visió d’un dels vehicles que això també en principi està previst el canvi de 

contenidor si no s’ha fet ara no ho sé, però és que me n’he oblidat.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Manel per apagar la ...sí perquè em sembla que tots estem suant 

massa. Sí, sí, sí està apagat. El que passa és que triga uns segons, no és immediat. Ah, ah, 

l’has baixat? Bé, no sé, què fem amb l’aire?...oi que sí, doncs si us sembla apaguem-la. És 

el botó de la dreta. 

 

Sr. Ros.- el botó de la dreta. Només tocant el botó de la dreta 

 

Sr. Alcalde.- Val, doncs ja està. D’aquí uns segons s’apagarà i tornarem a respirar. Gràcies. 

 

Perdó, ja estaves no? Xavi em deies...doncs sí. 

 

Sr. del Villar.- Responent al tema del cap d’any, sí que és veritat que aquí a la Roca, 

formalment no hi havia hagut cap petició per cap entitat, sí que altres anys hi havia hagut 
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alguna entitat que havia liderat algun cap d’any aquí a la Roca. Recordo algun any que 

havia estat el “balonmano”, bé, sempre havia tingut una reunió informal amb una entitat 

que em va presentar el projecte de cap d’any el que passa que ni per temps ni per forma 

i sobretot per temes de seguretat. Entre tots, en aquella mateixa reunió, vam decidir que 

més val ajornar-ho l’any que ve i fer-ho ben fet que no pas a corre-cuita. Hem de tenir en 

compte una cosa: jo, com a regidor de cultura, vull que hi hagi festes i que hi hagi cultura 

popular i que han sortit les coses bé, però també i suposo que hi estarem tots d’acord que 

volem que aquestes festes es facin amb seguretat i sí que és veritat que d’uns mesos cap 

aquí tot el que és la legalització, la normativa, i totes les mesures de seguretat s’han posat 

molt més fortes. Sobretot ja va haver un punt d’inflexió amb allò que va passar amb el 

Madrid Arena i a partir d’aquí, s’estan mirant molt aquestes coses. Llavors, en aquest sentit, 

sí que ens estem posant a treballar perquè qualsevol festa popular d’aquest tipus que sigui 

un recinte tancat i que sigui fàcil que hi hagi molta gent, molt volum de gent, doncs que 

es faci amb seguretat, llavors aquesta nois, van ser els Tronaos, ho van entendre 

perfectament i van decidir posposar-ho de cara a l’any que ve. Aprofitant el tema de 

cap d’any enllaçant, després la Mari Carmen, si un cas, ja acabarà de donar explicacions 

si vol. El tema de cap d’any de la Torreta va anar molt encarat així. Amb la Torreta va 

haver-hi un problema de comunicació, un malentès administratiu en aquest sentit, uns 

donaven per fet que es feia, uns altres com que no havíem rebut cap petició formal 

donàvem per entès que tampoc es feia i hi va haver un malentès. Aquest malentès ja s’ha 

parlat amb l’associació de veïns, s’ha parlat amb les entitats que ho organitzaven, han 

entès els motius, els motius són exactament són els mateixos que ens va fer tirar enrere el 

tema del cap d’any aquí a la Roca i estem treballant amb en la Torreta, de fet ahir, 

justament, vam passar tota la tarda a la Torreta parlant amb entitats i amb l’associació de 

veïns i, justament, els vam comunicar que estem treballant per millorar la seguretat en el 

centre cultural de la Torreta en aquest cas perquè sí que és veritat que té unes certes 

mancances des de, no des d’ahir ni des de fa mesos, sinó que directament des de la seva 

construcció  amb sortides de seguretat, amb plans d’evacuació, etc. Llavors, nosaltres ja 

estem treballant amb això, ahir ja els vam informar i quan abans tinguem tots aquests 

projectes, abans els farem i esperem que no tinguem que recular amb cap festa més 

d’aquest tipus i em sembla que ho he respost. Si necessiteu alguna cosa més? 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, aprofitem que estem parlant del mateix tema.  

 

Sra. Díaz.- Vale, gracias Sr. Alcalde, es un poquito todo lo que ya ha explicado Xavi. En la 

asociación de vecinos hace años ya que lo va haciendo, pero quizás estos últimos 

tiempos lo que dice él se ha ido poniendo todo un poquito más serio. Entonces ahí la 

asociación de vecinos y ahora hablo como asociación de vecinos en este momento 

porque estaba ahí. Entonces, lo digo para la información que te la puedo dar de primera 

mano, entonces en ese momento la asociación pensaba que se podía hacer bien, que 

no había  ningún problema y luego cuando hablamos con los regidores y hablamos en el 

equipo de gobierno, lo estuvimos mirando y sobre todo por un problema de seguridad, se 

creyó muy conveniente de no correr riesgo y aplazarla este año y para el año que viene 

intentar que en el centro cultural tenga todas las condiciones necesarias para hacerla sin 

ningún tipo de riesgo. Por otra parte, yo me vi un poquito entre la espada y la pared en el 

sentido de decir que me pedía, la asociación de vecinos me pedían que porque no se 

había hecho, el barrio por otro lado igual por eso cree esta página para dar un poquito la 

explicación a todos y que no estuvieran viniendo cada uno, uno por uno, a casa a ver 

qué pasaba. Esto es toda la explicación después ya ha … una explicación muy concreta 

y muy bien dada a todos y la asociación de vecinos ha estado reunidos con todo el 

equipo y ha quedado todo aclarado y a ver todo el mundo comprende y entiende, una 
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vez que se explica todo bien que ante un riesgo de que pase algo, no pasa nunca nada, 

pero puede pasar y entonces a ver, el tema de seguridad es muy importante y sobre todo 

había que llevarlo a cabo un momento u otro y este ha sido el momento. Algo más?  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs Esther  

 

Sra. Laso.- si. Gràcies Sr. Alcalde. Les beques menjador. El Sr. César Alcalá em preguntava 

que perquè hi havia 7 sol·licituds que no havien rebut. Bé les beques es donen per uns 

barems. Si aquests barems no es compleixen, no es poden donar les beques, però això jo 

crec que és una cosa que és normal perquè Serveis Socials no és un Corte Inglés, sinó que 

les demandes que es fan, han de ser complides d’alguna manera. Part de la gent que 

havia demanat aquestes beques no complia les valoracions de l’Ajuntament. Tot i que les 

valoracions de l’Ajuntament eren molt més generoses de les que havien estat les del 

Consell Comarcal que són les que s’havien complimentat les primeres. De fet, això jo ja li 

vaig comentar al Sr. Martín de l’altre, de...d’aquestes sol·licituds d’admeses, verdad? 

Respecte a les que han estat donades ara, han estat una sorpresa també per a nosaltres 

...i l’explicació que ens han donat és perquè havien rebut papers d’hisenda d’àmbits 

econòmics que en la primera tongada no havien rebut. Havien pogut “cotejarlos”  i 

havien dit que sí, que no s’havien donat perquè estaven fora de temps i perquè els papers 

no eren el corresponents, ara sí ho eren. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Jo me’n queden unes quantes pel final. Contestaré a la primera que 

és la del Sr. César Alcalá sobre el tema de que estem a finals de gener i encara no hem 

fet cap reunió pel tema dels pressupostos com bé vam quedar quan nosaltres tinguem 

una proposta tancada de pressupostos que està costant molt també els ho dic per molts 

d’aquests problemes que ens estem trobant, eh? i aquestes coses que vostès han estat 

detectant i que nosaltres també hem detectat i tenim valorades i tenim més o menys 

quantificades i al final, estem posant-les totes en un sac i estem veient quines volem 

acceptar, quines haurem de deixar per a més endavant, quines són més prioritàries 

perquè depèn de amb qui parlem són unes, són unes altres i, per tant, aquí sí que estem 

fent un veritable joc de peces d’aconseguir quadrar això. Pensin que no és fàcil ni fer un 

pressupost, que jo no sóc cap, ja no diré ni expert, sinó per a mi és molt desconegut, però 

tenim gent que sí que en sap i que n’ha fet diversos i, per tant, aquí hi ha diverses opcions i 

diverses maneres de veure quines són les coses que podem dur endavant i, per tant, això 

ens ho està endarrerint. Tal com vam dir, quan tinguem una proposta nosaltres 

consensuada, ja podem tenir en aquest sentit se’ls convocarà i, per tant, podrem parlar-

ne.  

 

El següent tema de l’assecador, doncs no sé, a part de moltes coses que hem estat 

parlant no sé, em sembla com si a vegades fossin vostès en algunes reunions que tenim 

perquè hem parlat molts temes. Aquest mateix, el vam parlar la setmana passada i els hi 

asseguro que em van dir: hi ha un assecador que petarà perquè està fent un soroll que no 

se què, tenim les peces demanades i em va dir si no arriben les peces en el proper, és a dir 

paraules textuals, si no arriben les peces, en el proper ple t’ho diuen i no han arribat les 

peces pel que entenc, per tant, estàvem avisats. El tema de la piscina. El de piscina, 

tanquem la piscina els dissabtes a la tarda perquè està calculat que des de les tres fins 

que tanquen molts dissabtes passen quatre, tres, cinc persones i, per tant, jo en allà, li diré 

sincerament, nosaltres no anem a tancar uns horaris, sinó tenim uns controls fets i tenim 

una cosa que és que en un altra instal·lació, en un altre lloc, se’ns podria passar que sí que 

hi hagués molta gent i no ho sabessin, però en una piscina on hem de tenir un socorrista 

encara que hi nedi un professional, hem de tenir un socorrista perquè és una piscina 
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municipal i el tenim, per tant, aquesta gent pren nota de quanta gent hi va i estem amb 

unes xifres que fan que haguem d’optimitzar recursos i, per tant, s’ha fet. Si realment 

nosaltres tinguéssim una petició de 20 persones de no sé què i omplíssim aquests horaris, 

cap problema, la tornaríem a obrir dissabte vinent. Poder ara jo dic això i vindran 20 

persones i diran que volem la piscina oberta i tal. Si són aquests números els tornarem a 

obrir. No hi haurà cap problema, el que sí que és veritat que ens passem moltes hores que 

la piscina està buida, però hi ha d’haver un socorrista perquè així ho diu la llei i, per tant, 

aquesta realitat, la tenim valorada, és a dir, això no és una cosa que puguem dir no 

sabem quanta gent passa per un parc en una tarda de dissabte, però per una piscina sí 

perquè hi ha el professional.  

 

En el següent tema, seria el tema de les compulses. Miri, nosaltres no hem dit mai que es 

canviés res, sincerament els hi dic que no se’ns ha fet ni la consulta. Si, a mi,  la consulta... 

sí, sí doncs miri, imagini’s a vostè li van poder dir, a mi no m’ho van dir perquè ni ho sabia 

perquè jo ara al nou secretari, jo no li puc dir si ho ha de fer o no, però m’asseuré amb ell i 

li demanaré que les compulses que fem a l’Ajuntament tampoc són tantes, ho parlarem, 

com a mínim, d’acord? Però en aquest cas és que no se’m va donar tampoc 

l’oportunitat. Jo desconeixia aquest tema. El tema d’aquestes coses a vegades sembla 

que siguin tot voluntats polítiques  i nosaltres haguem decidit això, no? Vull dir a vegades 

algú podria dir: no, no, això ha estat una cosa del secretari, però que el secretari li hagués 

preguntat a algun dels polítics i nosaltres li haguéssim donat recolzament, però quan ha 

passat això, ens hem anat mirant tothom amb les cares com dient a veure si algú ho ha 

autoritzat. De fet, la gent em mirava a mi suposo que esperant la meva resposta 

afirmativa, però és que en aquest cas, no els hi puc dir que ho sigui perquè no va ser així. 

El tema de l’AVE, així com ho ha dit el Sr. Ros és veritat, no hem tingut temps ni de parlar-

ne d’aquest tema. Sí que és cert que es va fer un informe en aquest sentit i també és cert 

que vam parlar amb el Sr. Ros què hauríem de fer, sobretot a la traça perquè aquí les 

obres de l’ADIF han estat molt dolentes a tot arreu. Molt perjudicials, evidentment i després 

segur que en parlarem, eh, Rosa, a que sí? Val. No, no és veritat l’afectació d’aquests 

veïns no ens la podem ni imaginar els que no hi vivim, el que passa és que després també 

hi ha una altra realitat d’una inseguretat brutal que s’ha generat per aquestes obres i això 

comporta que aquests perills a vegades són puntuals perquè hi passa poca gent, però són 

molt evidents i molt reals, no? I l’afectació que hem tingut amb les obres del AVE també 

han estat molt grosses i no només som nosaltres, sinó que l’altre dia aprofitant una visita 

amb el diputat i els tècnics de la Diputació sobre el tema de carreteres, els hi vam exposar 

doncs també un problema que ens han vingut a explicar alguns veïns de la carretera de 

Vallderiolf i la Diputació també ho desconeixia perquè, diguem-ne que, l’ADIF també va a 

la seva i els que contracti per fer certes obres doncs no ho sé. No sé si és que els és més 

fàcil, més econòmic o el que sigui i també van a la seva i, per tant, aquí nosaltres hem de 

seguir com sempre s’ha estat i haurem de seguir estant a sobre i haurem de veure a veure 

què podem fer, sincerament perquè això és una realitat que tampoc la podem ni 

acceptar. No sé si en quedava alguna de les que jo havia de dir i em sembla que no. No 

sé si tenen alguna cosa a dir del que els hem estat dient. Si volen cap problema, eh? 

entenc Dani el teu somriure, si vols que en parlem en parlem.  

 

Sr. Martín.- Simplemente un comentario. El tema del secador era ironía. No era ninguna 

pregunta. Lo que me parece muy grave es que estemos hablando desde óptica de 

izquierdas que un servicio público que es la piscina que se le da a los vecinos del 

municipio, quitamos por 4 horas o 5 horas…economicistas. ¿Hacemos unas estadísticas de 

cuánta gente sube a la sala de fitness? ¿Por qué no la cerramos? Se ha pensado que si le 

quitas a 2 usuarios estas 4 o 5 horas de los sábados multiplicado por las semanas que tiene 
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el año se les va a rebajar el importe de la cuota como socios? Yo pago 75€ mes. Creo que 

eso ya es un tema más serio que no el tema del secador. Lo tendríais que replantear, 

creo. Al menos desde muestra óptica…pensamos igual, creo que la respuesta no ha sido 

afortunada. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies i de la mateixa manera et dic que la sala de fitness sí que necessita 

una direcció, però moltes altres coses les fa la gent sola i, per tant, allà podríem estar fins i 

tot unes hores si no hi hagués algú, que sempre hi ha algú dirigint, és a dir, amb la 

possibilitat de ser-hi, però de tota manera, també has d’entendre que quan es demanen 

certes coses i al final, els diners surten d’una bossa conjunta i t’ho dic molt sincerament i 

pots fer un somriure i jo te l’entenc també, però estic segur que veure hores la piscina 

buida sense ningú ara mateix com és una cosa que entenc que és la teva posició. No 

ideologia en tenim tots i al final, després també hem de veure si el que necessitem per 

exemple és altres hores en què necessitem més socorristes perquè hi ha uns cursos que 

estan sobredimensionats i nosaltres tenim la plantilla que tenim i la podem dotar com la 

podem dotar. Digues, digues.  

 

Sr. Martín.- A ver, es la definición de servicio público, simplemente es esa. Por eso 

justificando eso, estaríamos justificando todo lo que ha hecho el PP desde hace 4 años, 

criterios economicistas puros y duros. Entonces cuántos usuarios tiene el autobús a las 

06:10 de la mañana o por qué no miramos cuántos usuarios tiene un tren a una hora 

determinada en las horas valle y lo quitamos todo. No sé, lo siento. Ahí es ideología. Y 

luego una cosa el precio que se le está cobrando al usuario es el mismo, por lo tanto, se 

supone que en ese precio calculado, sea un precio político o no, o sea que no cure el 

coste, que seguro que no cubre el coste, se le sigue cobrando el mismo precio, por lo 

tanto, se le tendría que dar el mismo servicio, entiendo yo, pero insisto Albert es un tema 

que yo lo tengo muy interiorizado el tema de qué es lo público y para qué sirve lo público 

y yo los criterios economicistas, pues no lo entiendo. Entiendo de números, es mi campo, 

pero los números se cuadran y se pueden cuadrar de muchas maneras. Ha habido 

excedentes en este ayuntamiento para hacer determinadas cosas. También se pueden 

tener excedentes de partidas presupuestarias para destinarlas a otras partidas. No nos 

pondremos de acuerdo porque es un tema ideológico. Es así de fácil, Albert. 

 

Sr. Alcalde.- Doncs no ens posarem d’acord. Tu ho has dit. La teva ideologia i la meva no 

sé si són tan diferents, però el que sí que sé és que quan a mi se m’ha comentat això, jo he 

anat expressament a mirar-ho. Ja no me’n refio de ningú, m’explico? I no és que no me’n 

refio de ningú, sinó que vull veure-ho jo per mi mateix. Evidentment, podem estar d’acord i 

dir que són uns diners que els hem de pagar igualment, etc., etc., però et repeteixo si 

nosaltres no tinguéssim dèficit d’altre hores amb socorristes i així no ens ho plantejaríem, de 

fet, també t’ho he dit, si aquí hi ha una petició i veiem que s’ha de tornar a obrir, cap 

problema, de veritat t’ho dic. El que passa és que nosaltres també estem vivint una realitat 

i és que hi ha d’altres hores que ens falten socorristes i hi ha hores que no hi ha ningú 

absolutament i això ho sabem i, evidentment, hi haurà hores mortes ja s’han entès sempre, 

però quan són franges tan grans poder també ho hem de valorar. Podem entendre-ho 

també com que altres despeses són molt innecessàries i el que vulguem, doncs 

probablement si al final, altres partides o altres coses que haurem de deixar de fer i serà 

per cobrir altres coses que haurem de deixar de fer i seran per pagar altres hores que 

cobrim, doncs igual sí hem de mantenir el servei, el que passa és que haurem de vigilar 

també amb certes demagògies d’altres coses també t’ho dic, simplement, eh? perquè els 

diners són els que són, tenim els que tenim...sí, sí, vaja, jo no sóc economista i, per tant, no 

et portaré mai amb el tema de números la contrària. Jo simplement t’estic parlant d’una 
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realitat que quan me la van comentar, s’ha estat mirant molt de temps i jo mateix hi he 

anat diverses vegades, però estic d’acord que no ho comparteixis i per tant, com no seria 

d’una altra manera us ho respecto com no pot ser d’una altra manera. Algú més vol dir 

alguna cosa?  

 

Sr. Fernández.- Dos cosetes curtes. Una primera, les noves tecnologies ajuden de vegades 

a coses. Fa 15 dies encara hi havia aquells abocaments. Hi ha una persona que m’ha 

tingut al corrent d’aquest tema i li he preguntat...el de Can Planes, que és l’important, que 

és el que em preocupa més perquè l’altre ja he dit que era esporàdic i allà a l’alçada 

d’aquella compra de cotxes que hi ha, que és que campes a la carretera i per allà ja es 

veia, però és esporàdic i per tant, no d’això i en quant al tema de lo del camí i de les 

obres de reparació d’ADIF segueixo preocupat perquè un cop gira sota el pont i puges és 

el tram realment perillós i aquest tram és el que de moment no i aquest...sí, però, és a dir; 

jo crec que a mi,  realment, el tram que em preocupava més és aquell perquè és el que 

és més estret, el que estàs en pujada i jo m’he trobat allà algun tractor i he hagut de fer 

marxa enrere i home, tenint cunetes en el municipi que recullen menys aigua o que l’espai 

de recollida d’aigua és més petit i hi ha funcionat o estan funcionant, per tant, aquí algú, 

per tant jo crec que és un tema en el que s’ha de ser bel·ligerant a totes, totes. 

 

Sr. Ros.- La proposta inicial ahir, era que reduïssin la secció de totes les cunetes perquè 

entenem que allà no hi ha una afluència hidràulica tan gran. Ells fan referència a una 

defensa d’un projecte aprovat per ells, no per nosaltres perquè nosaltres, perquè nosaltres 

aquest projecte el vam haver de demanar per favor i que no podien saltar-se el càlcul 

hidràulic i que es basaven amb això. La proposta inicial ahir, abans d’aquestes 

conclusions, veient la seva situació és que formigonessin completament les dues cunetes, 

de tal manera que quedaria amplada suficient perquè si es creuen dos vehicles es 

pogués posar la roda sobre una cuneta plana. Poder sí que acabaré mantenint això, 

poder els càlculs hidràulics els acabarem fent nosaltres per defensar aquesta solució. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, doncs havent acabat el torn de precs i preguntes, quan són les 21 hores i 

58 minuts. Ah sí, disculpin acabem amb una cosa que comentava la regidora que ha vist 

un... 

 

Sra. Laso.- que m’he llegit l’acta de 26 de novembre i he trobat una errada. En la moció 

presentada pel grup del PSC sobre la violència de gènere en la que jo esmentava que 

s’havia reservat una partida en la proposta de pressupost que havíem fet des de la nostra 

regidoria, jo havia dit que havíem reservat 7.000 € i no 100.000€, ja m’agradaria tenir 

100.000 €, però són 7.000 €. Ja li diré al regidor d’hisenda i a l’alcalde que s’apanyin, però 

simplement això, que no són 100.000 €, sinó 7.000 €. 

 

Sr. Alcalde.- Bé gràcies. Una vegada puntualitzat això i prenent-ne nota, donem per 

acabat el ple. Ara ja són les 22 hores donem per finalitzat el ple. 

 

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les               

22 hores del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe. 

 

El president     El secretari 

Albert Gil i Gutiérrez     César Romero García 
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