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ERC va guanyar les eleccions municipals a La Roca, amb 5 regidors, però 
sense una majoria clara, de manera que era necessari cercar acords entre 
les forces polítiques per a formar un govern estable. Després de mantenir 
diferents converses amb tots els partits, que es van realitzar en tot moment 
en un clima constructiu i de respecte, l’assemblea d’ERC de La Roca va 
decidir formalitzar un pacte de govern amb CiU, enfront d’altres alternatives 
possibles. Només tenim paraules d’agraïment. Primer, cap als companys de 
CiU per la confiança que ens han donat, i que ha permès que La Roca tingui 
per primer cop a la història, durant els propers 4 anys, un alcalde republicà 
i d’esquerres, l’Albert Gil. Per a nosaltres això és molt important perquè 
reflecteix un canvi expressat a les urnes. I segon, paraules d’agraïment 
també per a les agrupacions locals del PSC i ICV, per la seva predisposició 
al diàleg i per al consens en assolir un acord de govern amb ERC, que 
finalment no va ser possible. Des d’aquí, doncs, gràcies a tots els companys 
de l’oposició, amb qui volem compartir també el difícil camí que representa 
gestionar un municipi com La Roca. Segur que trobarem vies d’entesa per 
a treballar conjuntament.

El pacte entre ERC i CiU ens permet treballar des de dues vessants. D’una 
banda, a través d’un programa de govern integral per a La Roca que 
prioritza diferents àmbits, entre d’altres: la proximitat amb la ciutadania i 
la transparència en la gestió; l’enfortiment de les polítiques de protecció 
social i inserció laboral; la recuperació del patrimoni local, com la Rectoria 
Vella o La Masia El Molí; la realització d’un projecte de dinamització 
turística i comercial, en col·laboració amb Roca Village, com a eina de font 
d’ingressos i de creació de llocs de treball; una solució consensuada amb el 
Departament d’Ensenyament per a l’IES La Roca, si és possible en el marc 
de la rehabilitació de l’actual edifici; o la recerca durant el mandat d’una 
solució definitiva per al pavelló vell, que garanteixi la disponibilitat d’espais 
esportius. L’altre aspecte important del pacte entre ERC i CiU és que ens 
permet treballar amb més complicitat de cara a preparar el 27 de Setembre. 
Una data molt important, que pot ser històrica per al nostre país, i on hem 
d’aconseguir que una majoria de ciutadans de La Roca voti també en favor 
d’una República Catalana. Aquest doble objectiu, la millora de la qualitat de 
vida de la ciutadania de La Roca, i l’impuls per a la construcció d’un nou país 
més just i lliure, és la raó de ser del nou govern municipal, que volem que 
sigui patrimoni de tots els roquerols. Farem tot el possible perquè sigui així.
No us decebrem !



El nou govern local sorgit de l’acord entre ERC i CiU es va constituir 
formalment al  passat Ple Municipal, amb la distribució de les diferents àrees 
de responsabilitat entre els 9 regidors que formen la majoria. Us informem tant 
de les responsabilitats assumides pels  regidors d’ERC, com de les retribucions 
econòmiques respectives, perquè és un exercici de transparència necessari, al 
qual ens hem compromès a fer de forma continuada davant la ciutadania de 
La Roca.

Albert Gil 
Alcalde de La Roca i Regidor d’Esports. 
Dedicació exclusiva, 43.097,18 € bruts 
anuals. 

Jordi Fortí 
2n tinent d’Alcalde, Obres i Serveis, 
Seguretat ciutadana i mobilitat, 
Delegat d’alcaldia a Santa Agnès. 
Dedicació parcial, 20 hores setmanals, 
23.114,30 € bruts anuals.

Esther Laso 
4t Tinent d’alcalde, Serveis Socials, 
Gent Gran, Solidaritat i Sanitat. 
Dedicació parcial, inferior a 20 hores. 
7.487,90 € bruts anuals.

Roser Moreno 
Educació, Joventut, Esports escolars i 
de base. 
Dedicació parcial, inferior a 20 hores. 
7.487,90 € bruts anuals.

Xavier del Villar 
Cultura, Participació, Comunicació i 
Transparència. 
Dedicació parcial, inferior a 20 hores. 
7.487,90 € bruts anuals. 

L’assignació econòmica a 
Alcaldia disminueix en un 6% 
respecte l’anterior legislatura, 
ja que la dedicació de l’alcalde 
ara és del 100 %, enlloc del 
92% del precedent. L’import 
de retribucions dels 4 regidors 
d’ERC amb dedicació parcial 
és la mateixa quantitat que 
s’aplicava fins ara, no hi hagut 
cap increment. No s’ha realitzat 
cap incorporació de personal 
eventual o càrrec de confiança 
al govern, tot i que és cert que el 
pacte de govern no ho exclou en 
cas de necessitat. En definitiva, 
la quantitat econòmica global 
destinada a càrrecs polítics 
està a un nivell semblant que 
anteriors legislatures, al voltant 
de 166.000 € bruts anuals.

La dedicació a la vida municipal 
requereix una dedicació personal 
i un sacrifici familiar molt 
important i des d’ERC entenem 
que aquestes retribucions són 
justes i raonables, considerant 
un municipi de les dimensions i 
complexitat de gestió que té La 
Roca. 

Per ERC és un gran honor i alhora 
una gran responsabilitat assumir 
el govern municipal, que fem de 
manera solidària i compartida 
amb els companys de CiU. 
Intentarem també que les coses 
es facin de forma cooperativa 
amb els regidors companys de 
l’oposició, PSC, ICV i PP, perquè 
tots formem part d’aquest poble 
i tots tenim dret a participar-hi. 
Serà un orgull poder contribuir 
a millorar aquest municipi, amb 
reflexió i des del diàleg i la 
humilitat, escoltant a tothom, 
retornant la confiança de la 
ciutadania amb les institucions.
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ACORD DE GOVERN

Inversió en equipaments
•	Consensuar amb partits polítics, entitats esportives i 
parroquia una solució definitiva per al pavelló Vell.
•	Biblioteca de proximitat a La Torreta i Sta. Agnès.
•	Avaluar rehabilitació IES La Roca amb Dep. d’Educació.
•	Demanar a Departament d’Educació construcció Escola 
definitiva Sta. Agnès.
•	Reformar i ampliar Casal d’avis La Roca.
•	Impulsar construcció d’un Centre de Dia.
•	Habilitar un espai com a Casal de Joves a La Roca

Dinamització econòmica i comercial
•	Pla integral de dinamització turística, comercial i 
patrimonial de La Roca.
•	Impulsar una Planta de biomassa.

Mobilitat i via pública
•	Nou accés a la carretera BV-5.105 a Santa Agnès.
•	Nou accés al nucli antic de la Roca pel Pla de les Hortes.
•	Finalització sector UA-14 (Incasol)
•	Estudi integrals de les voreres de tot el municipi.
•	Adaptació de les voreres per la gent amb mobilitat 
reduïda.
•	Actuació en els arbres que deformen les voreres i 
carrers.
•	Treballar un conveni amb Granollers perpacificar 
trànsit als carrers Venezuela I Costa Brava.

Participació i transparència
•	Crear l’Entitat Municipal descentralitzada (EMD) de 
Santa Agnès.
•	Creació del portal web de la transparencia.
•	Creació de nova àrea i servei de “Qualitat i Millora 
continua”.
•	Realitzar enquestes de satisfacció ciutadana.
•	Consolidar i dinamitzar Consell de Poble de La Torreta.
•	Impulsar consells Sectorials de participació.
•	Pressupostos participatius.

Serveis Socials i inserció laboral
•	Avaluar necessitats amb serveis tècnics per augmentar 
les partides socials als pressupostos.
•	Fer politíques proactives per fer front a situacions de 
pobresa energètica i d’altres problemàtiques.
•	Mantenir i potenciar la Tarificació Social.
•	Potenciar el Servei Local d’Ocupació.
•	Dotar els pressupostos d’una partida específica per 
tenir Plans locals d’Ocupació propis.
•	Col·laboració amb les empreses del municipi per crear 
espais de formació.

Recuperació Patrimoni
•	Pla d’usos i rehabilitació de la Rectoria Vella de Sta. 
Agnès.
•	Pla d’usos i rehabilitació Masia del Molí
•	Recuperació espais emblemàtics: antic escorxador, 
restes antic ajuntament, Era de Can Simó.

Urbanisme i millora d’espais urbans
Passatge Espanya de la Torreta.
Eix Cívic de la Torreta.
Rambla de Sta. Agnès.
Unificació Plaça de l’Era i Placeta en plataforma única 
per a vianants
Parc de lleure i esport al Pla de les Hortes.
Iniciar el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).

Policia de Proximitat
•	Patrulles a peu pel casc urbà.
•	Contractació d’Agents Cívics.
•	Dotació de més elements tecnològics de control.
•	Reposició de flota de vehicles policia local.

Gestió econòmica
•	Control estricte de les despeses.
•	Recerca de nous ingressos locals
•	Exigència en el compliment de terminis de pagament 
a proveïdors

Civisme
•	Pla de conscienciació per un correcte comportament 
dels animals de companyia en els espais públics.
•	Pla d’educació cívica per a conductors i ciclistes.
•	Instruir des de les escoles la implicació ciutadana.
•	Tolerància zero amb l’incivisme



La darrera Diada autonòmica
El passat que recordem. Un any més arriba l’11 de setembre, el dia que commemorem la gesta heroica de milers 
de ciutadans, que fins al 1714 resistiren un setge de la ciutat de Barcelona durant més de 13 mesos, en defensa de 
les constitucions i les institucions de tots els catalans. Una resistència del tot excepcional per l’època : cap ciutat 
europea havia resistit un setge de més de 2 o 3 mesos. La lluita causà admiració arreu per la força de la determinació 
dels catalans per defensar la seva llibertat, en unes circumstàncies del tot adverses (no oblidem –per exemple- que 
només uns 5.000 homes defensaven la ciutat davant dels 40.000 soldats que l’assetjaven, una proporció de 8 atacants 
per cada defensor!!). I malgrat que en qualsevol guerra, al final, la història l’escriuen els vencedors (i els borbònics 
s’encarreguessin d’esborrar tot rastre, tant d’aquells fets en concret com de qualsevol símbol de la identitat catalana), 
no van poder evitar que aquella gesta pervisqués en la memòria oral de les següents generacions. Això és el que 
encara recordem avui.
El present que vivim. Als inicis del segle XX, el catalanisme polític recuperà la memòria oral d’aquella gesta i l’estengué 
al llarg de tot el s. XX fins avui. Conegudes són les circumstàncies que ens han portat en els darrers 5 anys (des de 
la sentència del TC contra el darrer Estatut de Catalunya, l’estiu del 2010), a canalitzar cada vegada amb més força 
i per part de més ciutadans del nostre país, el desig de recuperar la plena sobirania de Catalunya. Perquè els seus 
ciutadans (i només ells) puguin decidir lliurement, democràticament i pacíficament el seu futur. Res ni ningú pot 
aturar la democràcia. Cap llei ni cap exèrcit té ni tindrà mai més legitimitat que la voluntat lliurement expressada dels 
ciutadans d’un país. I quina és la nostra voluntat ? La que enguany es manifesta en la Via Lliure cap a la República 
Catalana, com a inici del procés constituent del nou estat. Un nou estat democràtic, solidari, divers, sostenible, amb veu 
pròpia en el món, equilibrat territorialment, que garanteixi la justícia social, la igualtat de drets i deures, la innovació i 
una educació i cultura de qualitat per a tothom.
El futur que anhelem. Volem la independència de Catalunya per fer-ho possible. La independència no és el final de res 
sinó el principi de tot. És la condició irrenunciable que fa possible construir un #NouPaís de dalt a baix. Perquè estem 
convençuts que no és possible l’emancipació i la justícia social sense la sobirania política; no és possible la igualtat 
d’oportunitats, la defensa de la llengua i la cultura catalana, la creació de llocs de treball dignes, la millora de l’educació, 
de les infraestructures, de la competitivitat,... sense disposar d’un estat propi que ho defensi i que no depengui de ningú 
més que dels mateixos ciutadans de Catalunya.
El proper 27 de setembre tenim una oportunitat. La primera en molts anys, segles.. i no podem deixar-la escapar. Per 
responsabilitat, per dignitat, per patriotisme... fem una crida a no voler ser mers espectadors d’aquest moment de la 
nostra història, sinó ser-ne protagonistes. Com? Col·laborant activament amb totes les entitats que treballen per assolir 
aquests objectius i participant en els actes que organitzin. I, sobretot, donant-los la vostra confiança votant una de les 
candidatures que donaran suport inequívocament a la creació del nou estat.

Visca Catalunya Lliure !
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