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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 26 de juny de 2014
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 21:30 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4a tinenta d’Alcalde
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari
S’ha excusat:
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió del dia 29 de maig de 2014.
No havent-hi cap intervenció i es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE L'AJUNTAMENT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS
VISTOS els acords del Ple, en la sessió celebrada el dia 27 de març de 2014, que va
aprovar el següent:
“Primer.- ASSUMIR com a propi el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER ESTÀNDARD APLICABLES
ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I
INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES
CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS ELABORATS PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, per tal d’adequar-se al Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Segon.- APROVAR INICIALMENT el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, APLICABLES ALS
CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I
INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES
CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS, el text íntegre del qual es troba
publicat en l’anunci del BOP del dia 4 de febrer de 2014 i en l’anunci de
rectificació de les errates publicat en el BOP el dia 26 de febrer de 2014.
Tercer.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació
de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- PUBLICAR sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat
al BOPB, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de
comunicació escrita, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal.”
VISTOS els edictes publicats en el diari el 9 Nou el dia 5 de maig de 2014, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 8 de maig de 2014 i en el Butlletí Oficial
de la Província del dia 12 de maig de 2014.
ATÈS que s’ha efectuat el preceptiu tràmit d’informació pública i audiència, i que no
s’han produït reclamacions ni suggeriments durant el termini legalment establert.
VIST el què disposa articles 49, 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local; article
56 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; articles
178 i 278 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; articles 60 a
66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis; article 66 del Reglament general de la
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Llei de Contractes de les Administracions Públiques; article 144 del Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
VIST el dictamen 318/13 de 3 d’octubre de 2013 emès per la Comissió Jurídica
Assessora.
VIST l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció.
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa al Ple l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.APROVAR
DEFINITIVAMENT
el
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS,
APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS,
D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES
CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS, el text íntegre del qual es troba
publicat en l’anunci del BOP del dia 4 de febrer de 2014 i en l’anunci de rectificació de
les errates publicat en el BOP el dia 26 de febrer de 2014.
Segon.- COMUNICAR aquests acords a l’Administració General de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el què preveu l’article 65.2 de la Llei
reguladora de les Bases del règim local.
Tercer.- PUBLICAR, un cop hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils a comptar
des de la recepció de les anteriors comunicacions, els anuncis d’aprovació definitiva en
el BOP i en el DOGC, els quals hauran de fer una remissió als anuncis publicats en el
BOP dels dies 4 de febrer de 2014 i 26 de febrer de 2014. El plec de clàusules
administratives generals entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació dels
anuncis en el BOP i en el DOGC.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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3. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT
D'ACTUACIÓ NÚM. 15
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 27 de març
de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana, en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 15.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient...”
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el termini d’1 mes mitjançant
edictes publicats al BOPB de 14 d’abril de 2014, així com al Diari El 9 Nou de 7 d’abril
sense que s’hagin presentat al·legacions. A més, s’ha publicat al tauler d’anuncis i al
web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i s’han practicat les corresponents
notificacions als ajuntaments limítrofs.
ATÈS que en data 3 d’abril de 2014, amb Registre de Sortida 2014/2110 s’ha sol·licitat
informe al Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona el qual s’ha rebut en
sentit favorable en data 10 de juny, amb Registre General d’Entrada 2014/3710.
TENINT EN COMPTE que en data 4 d’abril de 2014, amb Registre de Sortida
2014/2160, s’ha sol·licitat informe d’avaluació ambiental a la Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental el qual s’ha rebut en sentit favorable en data 21 de maig
de 2014 amb Registre General d’Entrada 2014/2973.
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
ATÈS que l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) estableix que la modificació de qualsevol
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la seva formació.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 59 i 85 del TRLUC i l’article
52.2.c) 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, pel que fa a la competència del Ple de la
Corporació per a les aprovacions inicial i provisional del planejament general del
municipi de les Franqueses del Vallès.
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, en l’àmbit de la Unitat d’Actuació
15.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: una consulta ràpida, que és: per què hi ha diferència en
les construccions, que hi ha un seguit que són planta baixa més u, i en altra banda són
planta baixa més dos? Correspon a una inclinació al terreny? O és un criteri diferent?
Gràcies
Respon l’Alcalde i diu: el terreny està inclinat. Des de la carretera de Cànoves al carrer
de dalt, que no ara no recordo com es diu, el carrer de l’Om, hi ha una diferència de 4 o
5 metres. Sí, hi ha una diferència important.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i CpF, un vot en contra del regidor del grup
municipal ERC-AM, i tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i PxC, i
per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA NORMATIVA DE
SUPORT A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS ADSCRITES A
L'ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS
TENINT EN COMPTE que des de l’àrea de Polítiques Socials te per objectiu promoure
accions destinades a la promoció i el benestar social.
TENINT EN COMPTE l’article 76 Subvencions a entitats d’iniciativa social Socials de
la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, on s’estipula que:
“1. L’Administració de la Generalitat i els ens locals competents en matèria de serveis socials
poden atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d’iniciativa social per a coadjuvar a
l’acompliment de llurs activitats de serveis socials.
2. Les polítiques de convenis de col·laboració, subvencions i ajuts s’han d’establir en funció del
contingut i la finalitat dels plans de serveis socials elaborats d’acord amb aquesta llei i s’han
d’adreçar fonamentalment a la creació, el manteniment, la millora i la modernització dels
centres, a la promoció i el desenvolupament de programes i activitats de serveis socials, i a la
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promoció d’accions formatives i d’activitats de recerca i desenvolupament relacionades amb
els serveis socials.
3. Els ajuts i les subvencions s’han d’atorgar d’acord amb els principis de publicitat,
concurrència i igualtat.
4. Les entitats beneficiàries de finançament públic l’han de destinar a les finalitats previstes i
han de donar compte a l’Administració de la seva aplicació. S’han de fixar per reglament les
condicions necessàries per a garantir la transparència i la responsabilitat en la gestió privada
dels fons públics.

TENINT EN COMPTE que es considera adient l’aprovació d’una nova normativa per a
la concessió d’ajuts a les entitats i associacions que realitzin actuacions en matèria de
polítiques socials.
VISTA la nova proposta de normativa de suport a les entitats i associacions adscrites a
l’àrea de Polítiques Socials.
VIST l'informe emès per la cap d'Àrea de Polítiques Socials.
VIST l’informe emès per la Secretaria Municipal.
DE CONFORMITAT amb el què preveu l’article 4.1.a) de la Llei 7/1987, reguladora de
les bases del règim local, i 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com els articles 60 a 66 del ROAS.
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa al Ple de l’ajuntament, els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la normativa de suport a les entitats i associacions adscrites a
l’àrea de Polítiques Socials de Les Franqueses del Vallès de conformitat amb l’informe
emès per la Cap d’Àrea de Polítiques Socials.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text de la normativa d’ajuts
econòmics per a l’educació escolar de Les Franqueses del Vallès, pel termini de trenta
dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la
inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler
d’anuncis de la Corporació. També es publicarà el text de l’ordenança que és objecte
d’aprovació en el web municipal. El termini d’informació pública començarà a
comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà
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aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres votarem que sí, però tenim una crítica al
sistema de subvencions d’aquest ajuntament cap a les entitats. Hauria d’haver un
registre únic i aquestes entitats revessin una única subvenció anual per les activitats que
fan. Per què ho dic? Perquè, primer, hi ha unes associacions que depenent del caire,
acaben en un lloc o en un altre, amb una normativa diferent en cada una de les àrees, al
patronat d’esports, el de cultura i ara al de serveis socials. No només això, sinó que ens
podem trobar que la mateixa entitat cobri una subvenció d’un cantó i després se’n vagi a
una altra regidoria i presenti un acte en concret i torni a cobrar una altra subvenció. I
que tot i cobrar subvencions, cobri per participar en aquell acte, com ens hem trobat en
algun acte esportiu, que es dóna una subvenció per a aquell acte en concret d’uns mil
euros i a sobre se li cobren als que corren. Clar, llavors jo per trencar tot això, lo
interessant perquè no es dupliquin subvencions de consells de poble, diferents patronats
i diferents regidories, es un únic registre amb un únic registre de subvencions on es pot
recollir perfectament tot lo que els diferents reglaments recullen. En aquest cas és molt
interessant el de serveis socials perquè ens parla de la defensa de la diversitat, etc., això
a lo millor no ho recull un altre, però els valors esportius, un club de base farà aquesta
feina per a la diversitat, més els esportius, més els educatius. Llavors, fraccionar en
funció de les àrees no ens sembla una forma bona de treballar amb les entitats, sobretot
perquè les acostumem a aquesta forma de treball i algunes saben per on han de tirar.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: m’agradaria que la regidora de benestar social ens
expliqués com funcionarà sobre aquest tema; li comento perquè m’expliqui perquè fa
uns anys enrere, cada any, anava una entitat per muntar alguna cosa en el carrer, se li
donava una quantitat súper elevada. M’agradaria saber si es portarà algun control,
perquè aquesta entitat faci més actes, no que vagi a un lloc, estigui dues hores, marxi i ja
ha cobrat i ja ha marxat.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bé, bona nit. Primer de tot dir-vos que aquesta
intenció de portar a terme la normativa regulada amb unes bases ve donat perquè fa
molts anys les entitats arrelades o registrades a serveis socials no han tingut mai
aquesta regulació. En part, vostè senyor Badia està dient que moltes de les entitats que
feia qualsevol activitat, sobretot aquestes entitats d’immigrants, feien algunes de les
activitats i ho justificaven a través d’uns rebuts sobre les despeses que tenien sobre
aquella activitat. Bé, donat que s’havia de regular, i també esperant que la normativa
global de l’ajuntament, la més general, estigués en el tràmit de l’aprovació, nosaltres ens
hem decidit a portar a terme aquesta normativa, en la qual es regula a través d’uns
còmputs, uns barems per punts, en el qual com ha dit vostè molt bé, sr. Bernabé, totes
les accions que fan les entitats estan adreçades de caire social; no només el tema de
diversitat, sinó el tema d’igualtat, d’equitat i tot lo que està relacionat amb temes socials
per a la ciutadania. Vostè m’ha preguntat com funciona. Doncs gairebé funciona com
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totes les normatives. Ha de tenir prèviament uns requisits i sobre el barematge, que si
vostè s’ha llegit la normativa, està establert per punts, segons les activitats que fan, el
temps que fa que estan arrelades a l’àrea, el nombre de persones que comporten aquesta
associació, etc. Està baremat per punts. Per tant tenim una partida fixa per a tot l’any,
perquè és una subvenció oberta tot l’any. Li vull dir també, sr. Bernabé, que difícilment,
o almenys és això el que nosaltres intentem, és que les entitats que reben una subvenció
per part de serveis socials, a la partida corresponent, no poden agafar una altra
normativa perquè han de presentar les factures originals per justificar-les. Per tant, no
pot anar amb la mateixa factura i fer-ho a través d’una altra subvenció. Això és el què
intentem i esperem que sigui correcte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: estem en el primer torn encara. Bona nit a tothom.
Uns quants aclariments. Vagi per endavant que en principi el vot d’Esquerra serà
favorable en aquest punt. Voldria, però, uns quants aclariments. Agrair que realment
entenc que aquest reglament exposa la casuística que es pot produir; va a buscar evitar
el què s’ha comentat aquí, que alguna entitat pugui intentar aixecar la camisa a
l’ajuntament amb la presentació de les factures originals. Penso que això és el què
haurien de fer tots els departaments de l’ajuntament i que alguns fan amb una relativa
laxitud. Pregunta: entenc, i li agrairé que m’ho contesti, que això començarà a funcionar
en el primer trimestre de l’any 2015, pel que fa a les ajudes econòmiques, que és quan
s’obriran? Bé, em diu que no, llavors en aquest cas ja li demano quina és la partida que
hi ha per aquest any 2014, en aquest cas. Entenc que les entitats que no tenen un
caràcter purament social (i estic pensant en un club esportiu, en una associació de
veïns), si organitzen que sí que compleix aquests requisits, poden trucar a la porta del
departament? I no entenc, i això sí que li agrairia que m’ho expliqués, en el
començament del reglament quan diem qui pot acollir-s’hi, diem que s’hi poden acollir
les entitats sense ànim de lucre que estan a les Franqueses, etc, i al final diem: “i les
entitats que tot i no estiguin inscrites en lloc, realitzin una activitat o portin un projecte
d’utilitat pública o d’interès social al municipi de les Franqueses del Vallès”. En aquest
cas, i em sap greu dir-ho, però tornem a estar en un cert nivell d’arbitrarietat. Qui
decidirà si això és d’interès social? La pròpia entitat que ho presenta? Els tècnics?
M’explico? Estem donant una altra vegada un marge a la discrecionalitat. Jo és la única
reflexió que faria i la resposta a aquestes preguntes.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: en primer lloc, sí existeix una partida. Tenim 8.000
euros per a tot lo que resta d’any. Què vol dir? Que una vegada que s’aprovi
definitivament la normativa es posarà en marxa, sempre i quan d’aquí a fi d’any totes
les entitats registrades a serveis socials, això és important, totes les entitats registrades a
serveis socials i que compleixin tots els requisits de les bases. Perquè com he dit abans,
hi ha uns barems en els quals s’està direccionant a que les entitats han de complir. Si
estan inscrites, el temps que estan, si han estat fent activitats durant el llarg del temps.
Totes aquestes coses les han de complir. Què vol dir? Que es repartiran aquests diners
fins que s’esgotin a tot lo que queda d’any. I de cara al pressupost de 2015, ja veurem.
Però en principi sí que serà efectiva a partir de la data en què estigui aprovada
definitivament. Quan vostè em pregunta sobre entitats que no estiguin registrades. A
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veure, això és un annex, per dir-ho d’alguna manera. Si compleixen els requisits perquè
va per punts, tindran equitativament respecte a la quantitat total de diners, el percentatge
de punts que tinguin. Possiblement aquestes entitats que no estan registrades, haurien de
registrar-se a serveis socials perquè hi ha moltes entitats que també fan activitats de
caire social però no estan registrades. Aquí sí que es podria donar el cas de que entitats
que no estan registrades a serveis socials puguin fer una activitat social, però sí que
estan registrades en altres àrees. Per tant, tindrien que demanar subvencions a l’altra
àrea, no a serveis socials, encara que sigui un tema social, perquè estan registrades en
l’altra i això ho especifica la normativa. Si no estan registrades, no es pot donar. Com
priorització seran les que estan registrades a serveis socials. No sé si li he contestat.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: m’ha contestat contradient la lletra del reglament.
Llavors, per què hem escrit això que jo li comentava? “... o qualsevol altre que realitzi
una activitat o porti un projecte d’utilitat pública o d’interès al municipi de les
Franqueses del Vallès”. No, no, si llegim a la primera pàgina de la normativa on diuen
les disposicions generals, es distingeix entre entitats registrades i entitats censades, i
totes tenen dret a entrar-hi.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: això ens ho reservem. Hem de tirar que el segon torn
pugui acabar el regidor perquè vostè pregunta i ara ella ja ha fet els dos torns. Ja sé que
ho ha fet expressament, però ja li contestaré jo. Això ens reservem per si ve alguna
entitat de fora amb un projecte important per a les Franqueses. Qui ho decideix? El
govern municipal. Això ho decideix el govern municipal, llavors ens reservem aquest
fet per si de fora, ens ve alguna cosa amb un projecte que puguem dir “ostres, hauríem
d’entrar-hi”. I per això hi ha aquesta “coletilla”, perquè no se’ns escapi res en aquest
aspecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bàsicament jo li he fet una proposta i m’agradaria
que em contestés “sí, no o ho estudiarem”. La proposta per evitar aquestes duplicitats i
aquests malentesos és un únic registre d’entitats amb un únic sistema de subvencions.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: en aquests moments no anem en aquesta línia, però li
puc dir que ho estudiarem, però no anem en aquesta línia.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE EL MANTENIMENT DEL
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
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ATÈS que vam presentar moció fa mesos sobre la gestió del Complex Esportiu
Municipal, en la qual vam demana en la sessió un llistat de desperfectes que no s’estan
reparant fa mesos i que es va manifestar compromís del govern per al seu
condicionament.
ATÈS que hem demanat en diversos plens ordinaris sobre l’estat de les reparacions de
manteniment, ja que encara no s’han portat a terme, i el regidor d’Esports s’ha negat
reiteradament a contestar sobre el que es pregunta i ens remet a que passem pel seu
despatx per informar-nos sobre aquesta qüestió.
ATÈS que la legislació municipal obliga els regidors a respondre les preguntes que se’ls
formulen en la sessió plenària o en la propera si no ho tenen preparat, i a més el regidor
responsable té dedicació plena i, per tant, no hi ha excusa per al compliment de les seves
funcions.
ATÈS que és una manca de respecte al Ple de l’Ajuntament no informar sobre qüestions
que es demanen en la gestió de la responsabilitat de l’àrea que té delegada per l’alcaldia.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal que informi en sessió plenària sobre l’estat de
manteniment dels desperfectes del Complex Esportiu Municipal que hem demanat en un
Ple ordinari, i de quan es portarà a terme la seva reparació, per la negativa del regidor
d’Esports a fer-ho en plens que se li ha demanat.
Segon.- TRAMETRE aquest acord a l’Àrea d’Urbanisme i a l’Àrea de Cultura,
Educació, Infància i Joventut.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres presentem aquesta moció, no tan sols pel
tema del complex esportiu, sinó també per qualsevol prec o qualsevol moció que
presenti qualsevol regidor d’aquest ajuntament, que demanaríem al govern que
contestés, no tan sols dient “sí, en prenem nota i ho arreglem” i després de varis plens
encara no se sap res, i també per atenció al públic que ve als plens, que sàpiga com
acaben les coses que aquí es parlen.
Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: sr. Martí voy a responderle de la misma forma que
le contesté y le respondí durante cuatro páginas. Constan en el acta del Pleno del 30 de
Enero, porque esa famosa moción que usted alega ahora en esta última, sólo tenía 2
puntos o dos ruegos. Primero, “instar al govern municipal a fer un estudi dels preus del
complex.” Un estudio de los precios. “Per tal de hacer una oferta adecuada tanto a los
abonados actuales como a las promociones de los nuevos”. Y segundo: “hacer un
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estudio para mejorar el mantenimiento de la instalación del complejo y para velar para
que no se atrase en exceso el correcto estado de las instalaciones.” Este equipo de
gobierno le va a votar que no, y le va a votar que no por lo siguiente: ya le fue amplia y
detalladamente respondida en el pleno del pasado 30 de Enero, le ruego mírese el acta
en las páginas 41, 42, 43 y 44. En la moción presentaban ustedes, se proponían dos
acuerdos. Primero, instar al gobierno municipal lo que he leído antes. Amplia y
detalladamente con números exactos de las instalaciones próximas a las nuestras, se os
informó sobre el número de abonados de todas y cada una de ellas: altas, bajas. Durante
el ejercicio 2013 así como el precio de cada una de las instalaciones, siendo la del
complejo deportivo de les Franqueses, lo siguiente: el precio más barato de la comarca,
y quedó, y vosotros tenéis y os hice entrega de un estudio donde se comparaban todas y
cada una con precios. Y estos precios y estas cantidades las tengo avaladas con los
correos correspondientes de los regidores de deporte de cada uno de los ayuntamientos.
La que menos porcentaje de bajas ha tenido, la que mayor número de abonados tiene en
toda la comarca y ante estos números, creo, no hace falta ninguna oferta ni mejora para
que tengamos nuevos abonados. En el segundo punto de esa moción que vosotros
decíais: “efector un estudio para mejorar el mantenimiento de las instalaciones”. Bien,
como he dicho antes, en esa acta consta detalladamente y a todos los presentes, se os
entregó una amplia relación de las reparaciones, las renovaciones, las rehabilitaciones
que se llevó a cabo en las instalaciones. En total se invirtió en mejoras y en
rehabilitación de las instalaciones 160.000 euros. En su réplica, y ya fuera de la moción,
usted detalló de forma genérica, una serie de anomalías, según usted. Pero las comentó
verbalmente, fuera ya de los dos puntos de la moción. Reiteradamente, en varios plenos,
y ya que fue el comentario verbal generalizando sobre unas supuestas deficiencias, este
regidor en cada uno de los plenos y a su pregunta le ha ofrecido la posibilidad de que
usted venga al patronato personalmente, y yo gustosamente, una y otra vez le he dicho
en este pleno que revisaremos puntualmente cada una de las supuestas anomalías que
usted tiene o que usted ha encontrado. No obstante, en cuanto a esas supuestas
anomalías que usted hacía referencia, por ejemplo la televisión de la sala de fitness, no
se ha repuesto ya que se considera que no es un elemento imprescindible para el buen
funcionamiento del complejo y su función, escuchar música, porque queda cubierta con
las dos televisiones que hay en el costado, en los dos lados. La “rajola” de la piscina,
supongo que usted se refiere a la exterior, la que según usted va a caer. No se cayó. Es
que precisamente se abrió porque era el único punto de acceso para poder acceder a las
instalaciones del jacuzzi y poder, desde allí, subsanar, rehabilitar, sacar como se sacó, y
ahora lo que ha quedado es una tapa de registro, por si hay una nueva avería, entrar de
nuevo por esa rajola que queda en la fachada. La puerta de vidrio: es una puerta que está
siempre abierta para la circulación de la gente a la piscina, y que no tiene y no supone
una alteración del funcionamiento del centro deportivo. Es por eso que no se ha
repuesto. Fluorescentes, luz: sí, se está mirando el ahorro energético, pero en ningún
caso reduciendo la calidad de luz. Puede que en algún momento puntual se haya visto
algún fluorescente, o debido al cambio de led que se está haciendo en todas las
instalaciones, en un momento dado, un fluorescente concreto, usted lo haya visto
apagado. Duchas y “panys”: no hay ninguna problemática constante en estos elementos.
Tienen que ser problemas puntuales, ya que tanto las duchas como los panys se reparan
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lo más rápido posible, dependiendo en muchos casos, eso sí, del stock. Material que
necesite y de no interrumpir con el funcionamiento rutinario de las instalaciones. En
cuanto a inversiones, recordarle que también últimamente, precisamente aquellos días,
se habían comprado 30 bicicletas nuevas. No obstante, por si la memoria le falla, le
hago entrega de cada una de las modificaciones, reparaciones, rehabilitaciones que ha
hecho y que se le entregó en su día. Ahí tiene usted todas y cada una de ellas. Y creo
que ya he dado por respondida.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Regidor, jo no acabo d’entendre què estan fent,
perquè voten en contra de donar explicacions al Ple, quan vostè està donant
explicacions al Ple. O sigui, que no acabo d’entendre quina jugada és aquesta que fan
vostès. I m’estic quedant “estupefacte”.
Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: no es que votemos...
Interromp el sr. Alcalde i diu: senyor Ramírez, el segon torn encara no toca.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, ja m’ho pensava que vindria aquí amb la sarró ple
d’explicacions de que si fem, de que si no fem. Jo no és cap atac personal. Només és un
prec que fem a l’equip de govern que qualsevol regidor d’aquest consistori faci un prec
o una moció, se li contesti, no que se li digui que vingui a la oficina o vingui al despatx.
I després també per lo que he dit, per respecte al públic. Avui el públic ha sapigut que
vostè diu que això està fet, que no portava tant temps. Això ho podríem discutir perquè
no és veritat lo que vostè diu. La rajola no és la de la façana, sinó que és dintre de la
piscina. La porta de vidre no hi és. Vostè diu que no fa falta. És la seva opinió. Vull dir,
no li discutiré això. Els llums, han portat mesos fosos. No és això d’ara un, ara l’altre, i
mentre no els canvien, no, no. El mateix llum, mesos fosos, i així contínuament podríem
anar dient totes les deficiències que li vaig nomenar. I aquestes deficiències es van dir
de paraula però es van recollir en l’acta, i consten en l’acta d’aquell ple. No és tan sols
que en parléssim aquí fora al passadís, sinó que en vam parlar aquí en aquesta Sala, i el
públic jo crec que es mereix un respecte i la contesta aquesta vostè ha obviat tants
mesos, la tindria que haver donat si no en el primer ple, en el següent. Pot ser que en el
primer ple vostè no ho sàpiga o no tingui les dades per contestar, li accepto, però en el
següent ple, el següent dia que se li va demanar hauria d’haver contestat.
Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: primero respondo al sr. Bernabé. No es que me
niegue a votar que no cuando estoy dando unas explicaciones. No me refiero a eso.
Votamos que no porque cada una de las preguntas, y tengo aquí la moción, en la que
decía dos puntos. Y si cogéis el acta del día 30 de enero, 41, 42, 43, 44 página, responde
a cada una de las preguntas. Ahora bien, a parte me hizo verbalmente, aquí, y lo dijo,
unas supuestas deficiencias genéricas, generalizando, y yo gustosamente, no una, varias
veces le he dicho: esas supuestas deficiencias, según me dicen y me tengo que fiar de mi
gente, y he visto y he comprobado personalmente que no son ciertas, yo por atención al
público y por respeto al público como él dice, durante 4 páginas se le respondió una a
una, y constan en acta, como dice. Constan en acta. Y a las supuestas deficiencias, sí
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que es verdad, y lo he dicho aquí en uno y otro pleno, “venga usted y dígame esto, esto
y esto”. No le cuesta nada. Luego, si es preciso, en el pleno siguiente como usted dice,
explicaríamos, si es verdad o no. Pero usted generaliza y generaliza.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: no he generalitzat, sinó que eren coses puntuals,
concretes, deficiències que havien i han hagut durant mesos en el pavelló, i que encara
no estan totes, i que el sr. Alcalde va dir que prenia nota per arreglar-les.
Respon el sr. Alcalde i diu: i s’ha fet. Només per finalitzar. Tenim 3.800 abonats. De
queixes pel registre n’he vist 2 o 3 com a màxim. No ho estarem fent tan malament.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels grups
municipals CpF, LFI i PxC, nou vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU,
PSC-PM, PP i UPLF, i una abstenció del regidor del grup municipal ERC-AM.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA
PER CATALUNYA EN RELACIÓ A LES OBRES DE REFORMA DE
LA PLAÇA ESPANYA DE BELLAVISTA D'AQUEST TERME
MUNICIPAL
ATÈS que hi ha previst realitzar obres reformant la plaça Espanya de Bellavista, i la
reforma de la mateixa no preveu canviar les tuberies dels desaigües de les aigües
pluvials.
DONAT que en data 28 de maig de 2014 hem presenciat novament les inundacions
generades per les pluges, així com s’ha comprovat que les tuberies no engulien l’aigua, i
en conseqüència l’aigua ha inundat diferents cases particulars del carrer Girona, carrer
Aragó, així com que s’han inundat diferents vehicles que estaven estacionats al carrer.
DONAT QUE des d’aquesta formació política hem reivindicat que si es reformava la
plaça Espanya, el que s’hauria de fer és col·locar conductors nous d’aigües pluvials i
evitar aquestes fortes inundacions, i el govern ha fet cas omís.
Per tot això,
El grup polític de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Que es tingui en compte en la reforma de la plaça Espanya de Bellavista que es
col·loqui una nova instal·lació del clavegueram per evitar noves inundacions i a la
sortida del carrer Aragó es col·loqui un dipòsit d’aigües per connectar amb Granollers,
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i en cas de no col·locar un dipòsit d’aigües que es canviïn les tuberies fins connectar
amb el riu Congost.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: aquesta moció va lligada amb la que es va presentar
el mes passat, d’urgència, que vostès van votar en contra, sobre les pluges que hi van
haver. Ara que estem, i vostès faran la reforma de la plaça Espanya, que em sembla
que començarà ja, torno a demanar el què li vaig demanar en preguntes de l’últim ple.
Resulta que cada any, normalment, quan plou molt fort s’inunda el carrer Aragó, el
carrer Girona i el carrer Rosselló. Li dic que a vostès aquí tenen informes dels tècnics
que hi ha un estudi fet fa dos anys, de que els claveguerams que baixen pel carrer
Rosselló, travessa per la plaça Espanya i va al carrer Aragó, tenen els informes: el tub
és petit i s’ha d’ampliar. Li demano, ja que faran la plaça Espanya i vist les empreses
que s’han presentat, que són onze empreses, que a part de pagar lo que valdrà la plaça
Espanya, que seran uns 600 mil euros, o 500 i pico, han presentat millores amb valor
de més de 200 mil euros. Li demano que aquestes millores que donen, és asfaltar el
carrer Barcelona, canviar arbres, asfaltar el carrer Rosselló, cosa que crec que no és
necessari. Li demano que tingui en compte i miri els informes que hi ha en aquest
ajuntament fets pels tècnics municipals fa 2 o 3 anys, inclús amb els tècnics de
Granollers, que el clavegueram s’ha de canviar, aquest tros, que és molt important, que
és la sortida, passat a la via que empalma amb Granollers el clavegueram que va des
de passat la via fins a la riera, també és petit. S’ha fet un estudi i diu que posant un
dipòsit s’arreglarà el tema de les aigües quan caiguin en el dipòsit. Vostès tenen
contacte amb Granollers, es va parlar amb Granollers, estaven d’acord i li diré més, la
part nova que va fer Granollers han empalmat desaigües a la tuberia d’aquest
ajuntament, perquè és nostra la tuberia, i han empalmat. Es posi en contacte, parli amb
ells i arreglin aquest problema de fa anys, ja que les cases queden totes inundades,
incloent la meva del carrer Girona, núm. 15. Quan plou molt fort s’inunden tots els
baixos. Només li demano que ho tinguin en compte. No aixequin una plaça i facin la
plaça nova i al cap de 3 dies l’haurem de tornar a aixecar, ja que els propietaris
estaran controlant lo que es farà, sinó presentarem una demanda.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: des de l’absoluta oposició ideològica a Plataforma per
Catalunya, votarem que sí a la moció.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, nosaltres no podem votar que sí; tampoc li
votarem que no. No podem votar que sí perquè no estem d’acord amb aquesta reforma
de la plaça Espanya. Estem d’acord que fa falta aquest col·lector; en comptes de fer la
plaça Espanya, no abans de fer la plaça Espanya.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: miri, senyor Badia, si vostè quan era regidor suposo
que ja sap que es va fer una actuació en el seu moment a la plaça Espanya de millora.
Una millora molt notable de lo que era la sortida d’aigües i la canalització. Però en la
seva defensa de la moció, li he de dir que ha barrejat molts conceptes i la veritat és que
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després d’anteriors plens en els que hem estat parlant del pou de retencions i de la
solució que oferia aquest pou de retencions, en tots els sentits, i òbviament també amb
la plaça Espanya. Pensem, vostè ho acaba de dir: hi ha una connexió que va des de la
sortida de la Plaça Espanya cap el carrer Aragó, confluència amb el carrer Cardedeu. I
què passa? Que quan queda obstruït per l’aigua hi ha un efecte retorn i per tant, és el
motiu de la inundació. No són paraules meves, són paraules dels tècnics. Potser una de
les diferències és que nosaltres ens creiem els tècnics, i per tant, pensem que són els
que ens tenen que dir per quin és el camí que hem d’anar. Tant és així, que ens han dit
que el pou de retencions que en el seu moment tirarà endavant, ens donarà solució
també en aquest punt. M’agradaria també comentar-li que el projecte contempla, no sé
si vostè s’ho ha mirat, una partida per reparar, substituir, tot el què serien els pous i els
embornals que no estiguin en condicions, prèvia inspecció que s’ha fet mitjançant
càmeres, de la situació real de tot el què seria el clavegueram. Per tant, pensem que és
el camí, pensem que és una de les solucions que hi ha, i creiem que amb aquesta
direcció que s’han pres dintre del que seria el projecte, solventarem d’una manera molt
notable el problema. Però la mare dels ous, si se’m permet, està en aquest pou que
hem de fer, aquest pou de retencions, que serà el que reguli la sortida d’aigües i que a
la seva vegada no donarà peu a tot el que seria el tema de retorn de l’aigua, com he
comentat abans.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’Esquerra serà contrari a la moció només
pel fet de que la presenti Plataforma per Catalunya, com s’ha dit tantes vegades en
altres plens. En qualsevol cas el que sí que és cert és que con plou molt allà hi ha
inundacions. Li prenc la paraula al regidor Marin. Escolti, fem-ho com vulguem, però
si això ara estarà estripat, estarà tot obert, si saben que és el què passa, doncs ostres,
fem-ho. Senzillament aprofitem si teòricament sabem què és el què hi ha per deixar-ho
solucionat. Ens anirem veient, no sé en quina banda d’aquesta sala durant uns quants
anys, amb la qual cosa pel futur seran les obres que es facin ara.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Marín, jo vaig preguntar al tècnic corresponent
i a mi em va dir que el problema no era un problema de dipòsits, perquè podem tenir
un dipòsit que es tornarà a omplir si plou molt i ens tornarà a sortir l’aigua. És un
problema de connectivitat amb Granollers. Escolti, li estic dient lo que m’ha dit el
tècnic d’aquesta casa. Per tant, jo em fio, tal i com vostès diuen sempre, de lo que
diuen els tècnics. Per tant aquí hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar en aquesta
explicació.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Martí, jo tampoc estic d’acord en què es faci la
plaça Espanya. Però vull dir, com que es fa, doncs lo que no vull és que es torni a
aixecar. Senyor Marin, miri, jo no tinc els informes, però els informes estan en aquest
ajuntament, si no s’han llençat. I si vostè se’ls mira, hi ha informes, en general, perquè
quan vostè diu quan jo era regidor jo em vaig preocupar d’aquest tema. El què passa és
que valia molts diners i va estar en stand by esperant que ens donessin algun ajut de
Diputació. Ara que vostès tenen ajuda de Bellavista, si volen posar el dipòsit. I li dic
més, hi ha tècnics en aquest ajuntament i tècnics de Granollers que estan a favor del

Ple 26/06/2014 – pàg. 16

dipòsit, depèn dels litres que es posi. Miri lo que li dic. I li torno a repetir. Des de
passat la via, que pertany a Granollers, recordi’s lo que li dic jo, eh? Des de Granollers
fins arribar al riu Congost, aquesta tuberia és propietat d’aquest ajuntament. Vol que li
digui quanta gent està connectada de Granollers amb aquesta tuberia? Jo no li tinc que
dir, vostè pregunti als tècnics i li explicaran que estan connectats, perquè va haver-hi,
parlant amb l’ajuntament per arreglar el tema dels pisos nous, que es faria un tros nou,
que després s’arreglaria, i ja s’empalmaria. Jo li dic, no és que m’ho inventi, li dic, i
estan empalmats a la nostra tuberia. Clar, si per sota la via hi ha un forat de 3 metres
d’alçada per 3 d’amplada, per allà passa l’aigua bé. Però el problema que si empalma
amb un tub allà mateix, petit, passa lo que passa. I ja li dic, lo de la plaça, el carrer
Rosselló, que és el carrer del front, i a més a més, és que vostès tenen ofertes de
millores aquí, de les empreses que s’han presentat, més de 200 mil euros. A més a
més, les empreses, miri lo que li dic, que jo vaig estar aquí, les empreses ofereixen
arreglar, asfaltar el carrer Rosselló, que és el que puja, que precisament és on baixa el
tub general i quan plou molt fort, miri lo que li dic, eh? les tapes de 300 o 400 metres,
unes tapes que pesen Déu n’hi do, van totes a la plaça Espanya. I aquí passa tot el
clavegueram de l’aigua, carrer Rosselló i carrer Cardedeu, que és lo principal. Si hi ha
unes millores de 200 mil euros, parli amb aquesta gent perquè igual fa canviar aquest
tub per sota i ho faran fins el carrer Aragó, i serà una solució més que s’ha fet.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sr. Bernabé, contestant-li el comentari. Els tècnics,
nosaltres disposem, jo no sé quins són els informes i no hi ha voluntat més llunyana
que jo digui una cosa perquè em sembla que està recollit en l’acta de ple, per tant si
nosaltres diem que els tècnics han comentat i ens han dit que hi havia dues opcions i
que per la que van apostar va ser el pou de retenció i que això donaria sortida als
problemes que tenim quan hi ha unes pluges fora de lo normal. Nosaltres fem cas als
tècnics. Ara, si un altre tècnic, per darrere o per davant, sense fer valer un informe amb
tot el seu pes, doncs aquí jo no hi puc entrar. Nosaltres tenim un informe que, a més a
més, li podríem ensenyar, que és el de la Diputació i cap problema en que el pogués
contemplar, i a partir d’aquí és quan nosaltres prenem totes les consideracions i ens
posem mans a l’obra per solucionar el problema que hem estat comentat. Res més a dir
en aquest sentit.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Marin, no em digui que era un informe de
Diputació, escolti’m. L’empresa més gran del clavegueram en el Vallès Oriental està a
Granollers. M’entén? I aquest ajuntament, quan hi ha un problema d’un clavegueram
truca a aquesta empresa, aixeca la tapa i té tots els millors sistemes moderns del món.
Sap què vol dir? Amb cables, amb càmeres, miren lo que hi ha dintre i lo que no hi ha
dintre. Més que aquesta gent, ja no ho pot saber ningú.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el vot de l’equip de govern és negatiu més que res
per qui el presenta, per Plataforma per Catalunya. Això no vol dir que nosaltres fem la
feina, perquè la farem. La feina la farem. Evidentment existeixen aquestes millores;
evidentment també, a dintre hi ha una partida per arreglar serveis, entre ells el
clavegueram, i evidentment que també estem pendents de que la Diputació ens
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presenti el projecte executiu de la construcció d’aquest pou de retencions que els
tècnics ens diuen que és el què ha de solucionar el problema. Jo no sóc tècnic en
aquest aspecte. Per tant, nosaltres sí que ens n’hem de refiar. I llavors una altra cosa
que vull que quedi clara en aquest aspecte: les pluges de l’altre dia van ser
excepcionals. Excepcionals aquí; excepcionals a Canovelles; excepcionals a
Granollers. Ha plogut molt i força en els darrers 3 o 4 anys i no s’ha inundat el carrer
Aragó. I es va començar a inundar perquè portàvem 45 minuts de pluja absolutament
intensa. Això no vol dir que s’hagi de fer el pou de retencions per estar tots més
tranquils. I li puc avançar que és la nostra intenció fer-lo.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels
grups municipals LFI i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, PSC-PM, PP, UPLF i ERC-AM, i tres abstencions dels regidors del grup
municipal CpF.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNAY EN DEFENSA DE TELEVISIÓ DE
CATALUNYA I EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ D'UN DELS DOS
MÚLTIPLEX DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS
Sota l’excusa de reordenar l’espectre radioelèctric, amb la implicació d’alliberar una
part de l’ample de banda que fan servir les televisions, el govern espanyol vol suprimir
un dels dos múltiplex de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Un fet que, per exemple, suposaria la desaparició del canal de TV3 HD, amb un clar
perjudici per a TV3 a l’hora de competir amb les televisions d'àmbit estatal (la major
part dels grans esdeveniments esportius, per exemple, exigeixen l’alta definició a
qualsevol televisió que aspiri a la seva emissió); la impossibilitat de reservar dos canals
per a una futura reciprocitat amb cadenes del País Valencià i les Illes Balears, i la
impossibilitat de desdoblar el 33 i el Super3 en un escenari de millora econòmica.
Una amputació que suposaria renunciar a part de l’oferta televisiva de la CCMA, la
pèrdua de quota de presència del català i competir en inferioritat de condicions amb la
resta de cadenes.
Una decisió presa unilateralment, sota arguments tècnics, però que respon a una decisió
absolutament i clarament política disfressada d’imperatiu legal. I que, a més de complir
els objectius polítics d’eliminar canals en català, satisfà les exigències de les grans
empreses de telefonia i dels grans lobbies de les televisions privades que pressionen a
l’Estat perquè tanquin les televisions públiques.
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Una nova ofensiva brutal i en tota regla contra la llengua i cultura catalanes, amb
pressions constants del govern espanyol contra la immersió lingüística i ara, no contents
de limitar les emissions de TV3 més enllà del Principat, volen disminuir el nombre de
canals que emeten en català a través de la TDT.
Des d’Esquerra Republicana sempre hem defensat la nostra llegua, la nostra cultura i els
nostres mitjans de comunicació públics i farem l’impossible perquè els mitjans de la
CCMA no vegin reduïda la seva capacitat, ja sigui a través d’externalitzacions o
amputacions de canals, i els defensarem dels atacs vinguin de l’Estat espanyol o del
Principat de Catalunya.
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’Esquerra Republicana
proposa al Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses de Vallès l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- REBUTJAR la decisió del govern espanyol d’eliminar un dels dos múltiplex de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Segon.- DEMANAR al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, i també al
Congrés de Diputats, que emprenguin accions polítiques conjuntes amb la finalitat de
lluitar per evitar la supressió del múltiplex de TVC i combatre el desmantellament
d’una estructura d’estat com la CCMA.
Tercer.- INSTAR el govern espanyol a dialogar amb la Generalitat de Catalunya,
reclamant-li voluntat política per trobar una solució tècnica i a no prendre cap decisió
que afecti a la televisió pública catalana de forma unilateral.
Quart.- RECONÈIXER el paper fonamental que ha tingut i té la televisió pública
catalana en la cohesió social i nacional del nostre país, i en promoure l’ús social del
català, i reconèixer l’esforç humà, l’aposta tecnològica i l’estratègia innovadora
consolidada i que es podria posar en perill si s’acabés eliminant el múltiplex esmentat.
Cinquè.- FER ARRIBAR aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, del Congrés de Diputats, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a la
Presidència del Govern de Catalunya, i posar-lo a l’abast dels veïns de Les
Franqueses, mitjançant la web municipal.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una primera intervenció per defensar la moció i per
demanar el vot de tots els regidors a favor de la mateixa. Penso que forma part de la
feina que hem de fer aquí, defensar la nostra llengua, la nostra cultura i per a alguns de
nosaltres, també, la existència de mitjans de comunicació públics. Ens hem trobat, ens
estem trobant ara en el fet de que amb l’excusa de reordenar els espais de
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comunicacions, l’estat espanyol pretén suprimir un dels dos múltiplex dels què disposa
TV3. Això van dir-ho just després de les eleccions. Mentre havia campanya van dir
que no, que no, que s’ho estaven rumiant i es van esperar pocs dies després de les
eleccions per dir que sí que ho feien. Què pot representar això? Així d’entrada, la
pèrdua de la televisió d’alta definició de TV3; i no tenir televisió d’alta definició, entre
altres coses, vol dir estar condemnat a no poder retransmetre cap dels grans
esdeveniments a nivell mundial: ni unes Olimpíades, ni una gran prova esportiva.
Senzillament perquè la major part dels organitzadors demanen que aquests actes
s’emetin en alta definició. Què més ens pot suposar això? Perdre els espais que ara
mateix tenim reservats pel dia, esperem no massa llunyà, en que TV3 es pugui tornar a
veure a les illes i al País Valencià. Què més ens pot representar això? La pèrdua, i això
seria claríssim, de quota de pantalla, de presència de TV3 a totes les cases catalanes, i
suposo que tots els regidors d’aquesta taula estaran d’acord amb mi en que la televisió
no deixa de ser un element que entra a casa nostra i que contribueix a cohesionar la
cultura i a fer país, independentment dels seus continguts, dels quals podríem parlar-ne
però seria un altre tema. És per això que els hi demano a favor d’aquesta moció.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, Convergència i Unió votarà que sí a la seva
moció.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: el PSC també li votarà a favor d’aquesta moció.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: Convergència per les Franqueses també estem d’acord.
Estem d’acord que no s’ha de retallar. Estem totalment d’acord i per això li votarem a
favor.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: Les Franqueses Imagina també votarà a favor, però
agrairíem que el sr. Alcalde es posés en contacte amb el seu partit perquè no retallin la
nostra televisió pública. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: són ajustos per fer-la viable.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del
regidor del grup municipal PP, i una abstenció del regidor del grup municipal PxC, i per
tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PEL DRET A DECIDIR, EL
REFERÈNDUM DEL 9N I LA REPÚBLICA CATALANA
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L’abdicació del Rei Joan Carles I és la reacció de l’Estat espanyol davant la crisi
institucional i del sistema de partits tradicional que viu la democràcia espanyola. La
imposició del Regnat de Felip VI és una reacció al desprestigi de la monarquia
espanyola i arriba en un moment en què l’objectiu de les institucions de l’Estat és el
d’avortar com sigui el procés democràtic d’autodeterminació de Catalunya, que té com
a fita el 9 de novembre de 2014, data en què la ciutadania de Catalunya decidirem el
nostre futur polític.
Som davant una imposició per la via ràpida del nou Rei Felip VI als catalans que no
compta amb cap aval democràtic ni amb l’opinió de la ciutadania. El sistema polític de
la monarquia parlamentària, inspirat, nascut i establert a partir dels principis del règim
dictatorial franquista, ha dilapidat en 40 anys el suport que havia rebut d’una majoria de
la societat catalana, en un context de pacte constitucional i soroll de sabres que volia
deixar enrere la dictadura.
Avui l’Estat espanyol simula l’inici d’una segona transició política, amb la paradoxa de
fer-la per la via ràpida i sense cap debat de fons, impedint l’exercici del dret a decidir.
Tal intent opera en paral·lel a la transició que els catalans ja fa 5 anys que hem impulsat:
des del procés de les consultes, fins la primera gran manifestació de rebuig a la
sentència del tribunal constitucional de 2010, passant per l’Onze de setembre de 2012 i
la Via Catalana de 2013. El resultat ha generat una majoria social favorable a la
independència, on la pràctica totalitat de la ciutadania vol votar el nostre futur polític, i
acceptar-ne els resultats siguin quins siguin.
Som partidaris que la democràcia s’imposi arreu, i conseqüentment, que la ciutadania
d’arreu pugui decidir sobre les seves institucions de govern. Sobre l’abdicació del rei i
del no debat a l’entorn de monarquia o república, defensem la forma de govern que
serveixi millor a la ciutadania. Aquí i a tot arreu defensarem el model que iguala la
ciutadania davant la llei, i que evita que l’interès públic esdevingui privilegi d’uns pocs.
El poder mai pot ser dinàstic, sinó que s’ha de fonamentar sobre el principi democràtic i
la voluntat popular.
Expressem la solidaritat amb els republicans espanyols i alhora demanem que aquests
respectin i donin suport al procés català, que té com a fita el referèndum del 9N per
decidir el futur polític del poble català.
Expressem el compromís i lleialtat amb la República catalana. La república dels
ciutadans lliures, iguals i sobirans que compartim una terra, una història, una llengua i
una cultura catalana. Som un sol poble dins una societat diversa i cosida per l’anhel
d’un futur millor per a tothom, vingui d’on vingui, parli la llengua que parli.
Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al ple de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- REBUTJAR la imposició del regnat de Felip VI a la ciutadania, com a fórmula
de pervivència d’una institució monàrquica caduca, retrògrada, prescindible i
irresponsable de totes les seves accions i omissions, tant penalment com civil, per
gràcia de la constitució de l’Estat espanyol.
Segon.- EXIGIR a totes les institucions de l’Estat i al nou Rei imposat: respecte a la
democràcia; respecte al dret a decidir el seu futur polític del poble català; compromís
de no utilitzar la força per impedir la lliure expressió de la ciutadania a les urnes.
Tercer.- EXIGIR el respecte de les institucions de l’Estat i de Felip VI a la consulta del
9N, així com l’acceptació i actuació conseqüent amb els seus resultats. Demanar que,
en nom del principi democràtic i de respecte a la voluntat popular, l’expressió d’una
eventual majoria en favor que Catalunya esdevingui un Estat independent, signifiqui
l’acompliment efectiu del mandat democràtic i l’inici sense dilacions del procés
d’autodeterminació i constitució del nou Estat.
Quart.- EXPRESSAR el suport a que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, en
la forma de República Catalana, que fruït d’un procés constitucional democràtic,
permeti a la ciutadania catalana gaudir d’un nou sistema jurídic i polític basat en els
principis de llibertat i d’igualtat.
Cinquè.- POSAR aquest acord en coneixement de la ciutadania, amb la seva publicació
a la pàgina web de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: en relació a aquesta moció, que presenta el sr.
Àngel Profitós, regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya, comentar que el mateix
sr. Profitós m’ha fet saber que la segueix mantenint, però eliminant el paràgraf de la
mateixa. Per tant, correlativament la llegiré.
A continuació procedeix a la lectura del text definitiu de la moció:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PEL DRET A DECIDIR, EL
REFERÈNDUM DEL 9N I LA REPÚBLICA CATALANA
L’abdicació del Rei Joan Carles I és la reacció de l’Estat espanyol davant la crisi
institucional i del sistema de partits tradicional que viu la democràcia espanyola. La
imposició del Regnat de Felip VI és una reacció al desprestigi de la monarquia
espanyola i arriba en un moment en què l’objectiu de les institucions de l’Estat és el
d’avortar com sigui el procés democràtic d’autodeterminació de Catalunya, que té com
a fita el 9 de novembre de 2014, data en què la ciutadania de Catalunya decidirem el
nostre futur polític.
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Som davant una imposició per la via ràpida del nou Rei Felip VI als catalans que no
compta amb cap aval democràtic ni amb l’opinió de la ciutadania. El sistema polític de
la monarquia parlamentària, inspirat, nascut i establert a partir dels principis del règim
dictatorial franquista, ha dilapidat en 40 anys el suport que havia rebut d’una majoria de
la societat catalana, en un context de pacte constitucional i soroll de sabres que volia
deixar enrere la dictadura.
Avui l’Estat espanyol simula l’inici d’una segona transició política, amb la paradoxa de
fer-la per la via ràpida i sense cap debat de fons, impedint l’exercici del dret a decidir.
Tal intent opera en paral·lel a la transició que els catalans ja fa 5 anys que hem impulsat:
des del procés de les consultes, fins la primera gran manifestació de rebuig a la
sentència del tribunal constitucional de 2010, passant per l’Onze de setembre de 2012 i
la Via Catalana de 2013. El resultat ha generat una majoria social favorable a la
independència, on la pràctica totalitat de la ciutadania vol votar el nostre futur polític, i
acceptar-ne els resultats siguin quins siguin.
Som partidaris que la democràcia s’imposi arreu, i conseqüentment, que la ciutadania
d’arreu pugui decidir sobre les seves institucions de govern. Sobre l’abdicació del rei i
del no debat a l’entorn de monarquia o república, defensem la forma de govern que
serveixi millor a la ciutadania. Aquí i a tot arreu defensarem el model que iguala la
ciutadania davant la llei, i que evita que l’interès públic esdevingui privilegi d’uns pocs.
El poder mai pot ser dinàstic, sinó que s’ha de fonamentar sobre el principi democràtic i
la voluntat popular.
Expressem la solidaritat amb els republicans espanyols i alhora demanem que aquests
respectin i donin suport al procés català, que té com a fita el referèndum del 9N per
decidir el futur polític del poble català.
Expressem el compromís i lleialtat amb la República catalana. La república dels
ciutadans lliures, iguals i sobirans que compartim una terra, una història, una llengua i
una cultura catalana. Som un sol poble dins una societat diversa i cosida per l’anhel
d’un futur millor per a tothom, vingui d’on vingui, parli la llengua que parli.
Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al ple de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- EXIGIR a totes les institucions de l’Estat i al nou Rei imposat: respecte a la
democràcia; respecte al dret a decidir el seu futur polític del poble català; compromís
de no utilitzar la força per impedir la lliure expressió de la ciutadania a les urnes.
Segon.- EXIGIR el respecte de les institucions de l’Estat i de Felip VI a la consulta del
9N, així com l’acceptació i actuació conseqüent amb els seus resultats. Demanar que,
en nom del principi democràtic i de respecte a la voluntat popular, l’expressió d’una
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eventual majoria en favor que Catalunya esdevingui un Estat independent, signifiqui
l’acompliment efectiu del mandat democràtic i l’inici sense dilacions del procés
d’autodeterminació i constitució del nou Estat.
Tercer.- EXPRESSAR el suport a que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, en
la forma de República Catalana, que fruït d’un procés constitucional democràtic,
permeti a la ciutadania catalana gaudir d’un nou sistema jurídic i polític basat en els
principis de llibertat i d’igualtat.
Quart.- POSAR aquest acord en coneixement de la ciutadania, amb la seva publicació
a la pàgina web de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: també per defensar la moció. Pretén ser una
declaració de principis que ens agradaria que fos refrendada per la major part possible
dels representants dels veïns de les Franqueses. Bàsicament estem parlant de dues
coses. Una, donar suport a la consulta del 9 de novembre; demanar respecte per part de
les institucions espanyoles el resultat d’aquesta consulta, sigui quin sigui; i expressar
també la voluntat, per això és una moció que presenta Esquerra, de que el resultat
d’aquesta consulta condueixi amb un temps més curt que llarg, a una nova república
catalana. Suposo que en el segon torn hauré de donar alguna explicació, però en
principi ara el que vull és això, demanar el vot a favor.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: a veure, hi ha dues qüestions per una qüestió d’ordre
que es te d’esmentar. El títol posa la república catalana. Per lo tant que si suprimim el
capítol primer, es te de modificar el títol. I després una cosa, nosaltres estem a favor
del dret a decidir i a la pregunta sí, sí. Però clar, lo que no podem dir és que a sobre, ja
li tenim de dir lo que el poble de Catalunya decidirà el seu dia en referèndum el 9 de
novembre, si no que sigui el poble de Catalunya qui decideixi quina nova constitució
catalana vol aprovar o vol fer. I per lo tant que dirigir-lo ja sobre un model polític
concret, entenem que per a nosaltres encara no toca. Ara, recolzar el 9 de novembre i
sobre el dret del poble de Catalunya a decidir quin és el seu nou estatut polític o
institucional, jo penso que ho tenim que dir. No dir: “escolti’m, que votin que sí”, però
a sobre que votin una república catalana. Jo no estic en contra, però tampoc estic a
favor de dirigir d’aquesta manera un referèndum dels ciutadans de Catalunya.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: el PSC li votarem en contra doncs per una raó,
perquè la que hem vingut manifestant reiteradament en altres mocions que s’han
presentat. Nosaltres, com tots sabeu, estem pel dret a decidir però sempre que estigui
dintre d’un context de legalitat, i de lo que sempre farem vots és per arribar a un acord
entre el govern de la Generalitat i el govern de l’estat per tirar endavant la consulta i el
dret a decidir.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: des de Convergència i Unió, nosaltres ens hagués
agradat més dolça encara la part d’acords perquè nosaltres el què veritablement estem
és a favor del dret a decidir i que el poble s’expressi lliurement. Aquesta hipòtesi de i
si surt independent que s’acati, també ens està bé, però no és la part sucosa i
important. Li comento que votarem que sí. I si surt el sí és que no hi ha altra
alternativa que sigui una república catalana. O sigui, és que no n’hi ha cap altra; no
serà una monarquia catalana perquè no té sentit, per tant creiem també que si
Catalunya esdevé independent ha de ser primer ple lliure vot de tots els ciutadans, per
tant estem absolutament a favor del dret a decidir, alguns estaran al “sí-sí”; alguns
estaran al “sí-no”, etc. Aquí som, també ho he de recordar, un municipi adherit a
Municipis per a la Independència, i aquí una majoria dels regidors va votar sí, i per
això hi estem adherits, i per tant tampoc ens ha de fer por dir que si som independents,
perquè aquí en el Ple municipal va votar això, però veritablement el moll de l’ós és el
dret a decidir. Per tant nosaltres, havent tret la primera part perquè el tema del rei, etc.,
aquí, en aquesta moció, i li agraeixo a vostè el què ha fet, Convergència i Unió votarà
que sí.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, UPLF, LFI i ERC-AM, quatre vots en contra dels regidors dels
grups municipals PSC-PM i PP, i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals
CpF i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
9. MOCIÓ DE SUPORT A JAUME SASTRE I A L'ASSEMBLEA DE
DOCENTS DE LES ILLES BALEARS EN LA SEVA DEFENSA DE
L'EDUCACIÓ DIGNA, DE QUALITAT I EN CATALÀ
Des de dia 8 de maig i fins el 17 de juny de 2014 , Jaume Sastre, professor de
secundària i membre de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, ha dut a terme una
vaga de fam en defensa de l’educació i per demanar al president de les Illes Balears que
obri un procés de negociació amb l’objectiu de solucionar el conflicte educatiu en què
estem immersos des de fa molts mesos a les Illes Balears.
El lloc triat pel desenvolupament d’aquesta iniciativa va ser Sa Casa Llarga situada a
Can Gazà, una finca al costat de l’hospital de Son Espases. Aquesta Fundació és
coneguda per la lluita envers l’exclusió social de persones que presenten diferents tipus
de necessitats importants tant econòmiques, com d’habitatge o higienicosanitàries.
En el moment de redactar aquesta moció, en Jaume Sastre comença la recuperació dels
efectes de la perllongada vaga.
Aquesta mesura de protesta tan valenta està presa per tal de defensar l’educació i, en
concret, per tal de reivindicar els 10 punts pels quals l’Assemblea de Docents de les
Illes Balears iniciava una vaga indefinida el passat mes de setembre. Aquests punts són:
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1. Suspensió de tots els expedients sancionadors que s’iniciïn amb clara intenció
repressiva prèviament i durant la vaga.
2. Retirada del Decret del TIL.
3. Retirada del projecte del decret de Convivència i de la Llei de Símbols.
4. Beques de transport i de menjador efectives i convocades en el temps i la forma
adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de
llibres.
5. Recuperació de les plantilles, del professorat d’Atenció a la Diversitat i de les ràtios
anteriors a les retallades.
6. Substitucions immediates de les baixes.
7. Baixes 100% remunerades.
8. Contractació d’interins durant els mesos de juliol i agost.
9. Recuperació dels complements i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny
de 2012 i acompliment de l’acord salarial de 2008 per l’escola concertada.
10. Petició a la Conselleria d’Educació que insti al Govern a retirar la LOMQE.
Per tots els motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament dóna suport a les reivindicacions que van portar a la vaga de
fam per l’educació digna, de qualitat i en català que ha dut a terme Jaume Sastre a Sa
Casa Llarga de Palma des del dia 8 de maig fins el 17 de juny de 2014, resumides en
els 10 punts bàsics de l’Assemblea de Docents. (Nota: el Sr. Secretari de la Corporació
en fa lectura pel coneixement del públic assistent al Ple)
Segon.- L’Ajuntament insta el President del Govern Balear, José Ramón Bauzá Díaz, a
negociar els deu punts abans esmentats amb els representants del món educatiu adients,
per tal d’acabar amb les tensions que es viuen tant dins el món educatiu com a la
societat en general.
Tercer.- L’Ajuntament insta als sindicats de l’ensenyament de Les Illes, que reconeguin
a l’Assemblea de Docents com a interlocutor vàlid per negociar amb el Govern Balear.
Quart.- L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès farà arribar aquesta demanda al
Govern de les Illes Balears, a tots els grups parlamentaris que formen part del
Parlament de les Illes Balears, i a l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, i la
posarà en coneixement de la ciutadania, en publicar-la a la pàgina web municipal.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: molt breu també per defensar la moció. El tema ha
sortit en tots els mitjans de comunicació. El ressò que ha tingut ha estat potser
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excepcional. En Jaume Sastre, que és un mestre, un gran mestre de les illes, i el que ha
fet aquí ha estat fet de símbol de l’assemblea de docents de les illes balears que han
aconseguit treure cent mil persones al carrer, que són moltes persones a les illes per
defensar un ensenyament digne i en català. Ha donat un exemple de com fer les coses i
jo diria que aquí lo important, no vaig a buscar tots els vots dels regidors, sé que no els
tindré, entre altres coses perquè aquí diria que ha quedat molt retratat el president de les
illes, el govern del PP de les illes, que ha arribat a un moment determinat de tractar-lo
pràcticament de delinqüent a aquest home. Llavors, si en el segon torn necessita
aclariments o té dubtes de si votar a favor o en contra, estaré encantat de resoldre’ls. Ara
mateix em penso que és un tema que ha sortit prou a l’abast de nivell d’informació
general.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Profitós, evidentment com no pot ser d’una altra
manera, votarem que sí, però hi ha un punt d’aquesta moció que insta a sindicats
d’ensenyament de les illes que reconeguin l’assemblea de docents com a interlocutor
vàlid per negociar amb el govern balear. Jo li dic, no són els sindicats els que
reconeixen a l’assemblea, és el govern el que no reconeix. Per tant, dir-li a un tercer que
reconegui a un perquè a qui ha de negociar no vol negociar, és una mica absurd. Però és
que a més li diré, dels deu punts que ens diuen, sis són de negociació pura i dura de
condicions dels treballadors de l’educació, i aquests tenen la via que són els sindicats.
Li votarem que sí, li dic, però clar això seria tan absurd com que ara sortís un moviment
ciutadà i li diguessin: senyors de l’oposició aixequin que ho fem nosaltres. Escolti, ens
que a nosaltres se’ns ha votat. Tenim una legitimitat i lo seu també és legítim, però
quina culpa tenim si el govern no volen sentar-se a parlar amb vostès. És l’únic matís,
no crítica, matís. Dit això, li votarem evidentment que sí perquè som una defensa justa i
democràtica.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: com no pot ser d’una altra manera, el PSC sempre se li
trobarà en defensa de l’educació digne de qualitat en català i també pública. Per tant, el
nostre vot serà a favor de la moció.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Regidor Bernabé, comptava amb el seu vot a
favor i comptava amb l’objecció. Aquí potser no és la redacció més afortunada. Jo li
comento com entenc que ha anat la cosa i si convé, som a temps de canviar alguna cosa.
És cert que el senyor Bausà diu: “escolti, vostè no és ningú” (quan diu vostè diu
l’assemblea de docents), “vostès no són ningú”. D’acord. Això és el que diu en Bausà.
Llavors la intenció quina és? La intenció és que els representants sindicals que sí que en
el seu dia van ser triats. Si avui haguessin eleccions a les escoles de les balears i
l’assemblea de docents es presentés com a tal, probablement arrasaria. La intenció
d’això quina és? Que els sindicats li diguin al Bausà: “Escolti, és que nosaltres estem
d’acord que aquests senyors formin part de la taula negociadora”. Cosa que no em
consta que hagin fet. M’explico? En qualsevol cas, els hi agraeixo el vot a favor.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, des de Convergència i Unió, tot i que potser
algun punt d’aquests 10 punts hauríem de matisar bastant, perquè al cap i a la fi, aquí a
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Catalunya si poséssim la comparació a Catalunya amb les illes, nosaltres creiem que
algun ajust sí que s’ha de fer perquè si no el sistema és insostenible; tot i això li votarem
a favor.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM, un vot en contra del
regidor del grup municipal PP, i una abstenció del regidor del grup municipal PxC, i per
tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL I LA
CONVOCATÒRIA D'UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I
PER L'INICI D'UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA
Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i
hereves del llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar
que no acceptem un relleu automàtic mitjançant una Llei orgànica sense obrir
l’oportunitat democràtica de consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre el model
d’estat.
En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de règim
que viu el sistema polític i en especial el model d’estat i les relacions Catalunya –
Espanya, aprovats després de la dictadura i en el període de la transició democràtica. Un
model que ha regnat a l’Estat espanyol en els darrers 40 anys i que s’ha demostrat
esgotat i accentuat pel fet que moltes generacions no l’han pogut escollir, demanda la
reforma constitucional i la convocatòria d’una referèndum on sigui la ciutadania qui
decideixi lliurement amb els seus vots tot allò que afecta les seves vides i on puguin
decidir quin sistema polític, quin model econòmic, i quin model de societat desitgen.
A la vegada ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre el
futur polític de Catalunya.
Per aquests motius, el grup municipal de LFI proposa al ple els següents
ACORDS:
Primer.- L’ajuntament de les Franqueses del Vallès reclama a l’Estat espanyol
impulsar un procés constituent per a plantejar la República i un altre model d’Estat
utilitzant tots els mecanismes que preveu la Constitució Espanyola.
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Segon.- DECLAREM esgotat el model d’Estat actual, i cridem a la ciutadania a exigir
la reforma de la Constitució i la convocatòria d’un referèndum, on sigui la ciutadania
qui decideixi amb els seus vots la forma d’Estat que prefereix.
Tercer.- DECLAREM que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir
i que el poble de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre.
Quart.- FER ARRIBAR els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de
l’estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència
de la Unió Europea.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el motiu amb el què defensem aquesta moció és molt
simple. La sobirania resideix en els pobles, i els pobles tenen que decidir com
s’organitzen i com es relacionen amb la resta de pobles. I trobem que igual que el
poble català té dret a decidir, els caps d’estat no es poden triar a dit. Per què tenim un
cap d’estat triat a dit. I avui en dia, per sort, som ciutadans i no som serfs. Per això
demanem que totes les forces que es considerin democràtiques, votin a favor de que el
poble pugui triar el seu cap d’estat. I també recordem que aquesta mateixa proposta
s’ha aprovat avui al Parlament de Catalunya i el Parlament de Catalunya demana al
govern central que convoqui referèndum entre república i monarquia. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: nosaltres, el nostre partit, el PSC, amb la nostra
essència som federalistes i som republicans. Per tant, li votarem a favor la moció.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, nosaltres ens trobem igual que abans quan hem
parlat de la república Catalana, ens trobem amb el mateix dilema. Nosaltres estem
d’acord en què la gent del poble pugui decidir, però no els hi diem què han de decidir.
Que sigui la gent del poble que decideixi què vol. Si vol una cosa o vol l’altra. Però no
els enfoquem tan directament, que jo no hi estic en contra, però deixem que el poble
sigui el qui voti, tan el 9 de novembre a Catalunya com que es pugui fer un
referèndum a l’estat veí també.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’Esquerra serà favorable a la moció, tot i
que, permeti’m que entrem ja en justa reciprocitat en els punts, un parell de coses. En
primer lloc, serà favorable perquè Esquerra és un partit demòcrata i perquè volem que
la democràcia s’imposi arreu. De la mateixa manera que la demanem a casa nostra,
volem que els nostres futurs veïns espanyols puguin exercir-la. Dit això, en els dos
primers punts d’aquesta moció, permeti’m que hi trobi una mica d’alguna cosa que
grinyola, com dèiem abans de la meva. Entenc que en el primer punt es parla
d’avançar cap a una república espanyola, encara que no surti, dins del marc de la
Constitució; mentre que en el segon punt s’exigeix reformar la Constitució i convocar
un referèndum. Escolti, en el fons a mi m’està bé qualsevol de les dues coses, però
veig que és una mica agafat pels pèls l’un o l’altre. En qualsevol cas, pel que fa al

Ple 26/06/2014 – pàg. 29

tercer punt, per descomptat el suport total i el vot d’Esquerra serà favorable a aquesta
moció. Demanant, però, reciprocitat que espero que es doni en el seu moment, per part
dels demòcrates espanyols que de la mateixa manera que nosaltres demanem que ells
puguin exercir el seu dret a decidir qui els governa, respectin el nostre. Pel fet de
monarquia o república? Aquí, i entrant una mica en el què es deia abans, com que no
he esgotat el meu temps, tenim una gran sort. Els reis del casal de Catalunya i Aragó
fa molts que són morts i no eren tan prolífics com els borbons han demostrat ser de
forma legal o legítima o il·legítima, amb la qual cosa jo diria que aquí ho tindrem una
mica complicat per trobar candidats amb sang blava.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el grup de Convergència i Unió municipal, crec que
el grup em comuniquen, les noves tecnologies van bé de vegades, que Convergència i
Unió al Parlament hi ha fet esmenes. Per tant jo no sé quines esmenes ha fet, per tant si
s’ha abstingut nosaltres també ens abstindrem en aquest aspecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: aquesta moció és un crit a l’esperit republicà, no en el
sentit d’una república espanyola exclusiu. De que tots els pobles tenen dret a triar la
seva forma d’estat, i per això donem suport al dret a decidir al poble de Catalunya.
Però també donarem suport a qualsevol poble del món que defensi el dret a triar el seu
cap d’estat. I per això, igual que votem a favor de la seva moció, demanem el vot i
agraïm el seu vot. Gràcies.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per set vots a favor dels regidors dels grups
municipals PSC-PM, UPLF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del regidor del grup
municipal PP, i vuit abstencions dels regidors dels grups municipals CiU, CpF i PxC, i
per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER A LA CREACIÓ DE MENJADORS ESCOLARS
D'ESTIU
La pobresa infantil és la pitjor conseqüència de la desigualtat social que afecta a la
civilització actual, i és fruit d’un sistema econòmic injust que amb el pretext de la
llibertat de mercat no garanteix l’objectiu bàsic de les polítiques públiques, que ha de
ser la satisfacció de les necessitats humanes i els compliments dels drets socials.
La pobresa s’escarnissa amb els més dèbils, els infants. L’acabament del curs escolar
significa que molts menors no disposen de l’alimentació mínima diària, una situació
intolerable en una societat de progrés, la riquesa de la qual és inqüestionable. El
tancament durant l’estiu dels centres escolars suposarà que aquests casos es
multipliquen.
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En un Estat del Benestar l’administració té l’obligació de donar resposta a aquesta
situació de necessitat, que afecta especialment els menors. Cal actuar amb celeritat per
donar resposta a aquesta situació d’emergència social.
És per això imprescindible que els menjadors escolars no es tanquin tres mesos a l’any,
entre juny i setembre i que per tant s’habilitin els menjadors escolars per garantir que
tots els nens i nens del nostre poble gaudeixin de l’alimentació bàsica diària, sota el
principi: cap menor sense menjar suficient i adequat.
Donades les elevades xifres de pobresa actual, que afecten a molts menors i segons les
dades de les ONGs, es fa imprescindible que abordar aquest problema. Problema també
denunciat públicament pel síndic de greuges en més d’una ocasió.
Així també aquests menjadors d’estiu podrien ajudar la conciliació familiar de les
famílies que inscriuen als seus fills als casals d’estiu i al juliol esportiu.
És per tant que es proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR a la Junta de Govern Local a la creació de menjadors socials d’estiu
per atendre nens i nenes en risc de desnutrició per ajudar a conciliar la vida familiar.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: estem en un moment, ja fa molt temps que des del
Síndic de Greuges es va denunciar que havia desnutrició infantil. Des de la Generalitat
es va negar, inclús va dir porti’m algun cas. Els casos comencen a sortir. És un tema
que sé que es treballa i bé des de Serveis Socials però per a mi és un tema
indispensable per a aquells infants que tenen desnutrició o malnutrició i per a aquelles
famílies que perquè treballen jornades senceres per 800 euros, necessiten poder deixar
el nen en algun lloc on menjar després de les activitats que estan subvencionades
moltes vegades. Sé que arriba tard perquè estem a finals de juny, però jo diria que el
miressin amb bons ulls. No és cap crítica a la labor del govern, evidentment, és una
aportació més. I per tant, si hi ha possibilitat d’implantar-ho aquest any bé, i si no, el
següent. Però el què els hi demanem és que s’ho mirin amb bons ulls. Gràcies
Pren la paraula el sr. Badia i diu: jo crec que és una moció molt interessant però li dic:
resulta que ara es comença per tota Espanya a saber que és el segon país amb pitjor
situació en matèria de nutrició infantil, i crec que és una moció per votar-la a favor i li
demanaria al sr. Bernabé que si admetés una esmena, perquè veig que vostè posa instar
al govern. Estic d’acord, però m’agradaria que posés un segon punt: que es fes arribar
al consell comarcal, a la Generalitat de Catalunya, al Govern Central, etc.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: per a mi no hi ha problema posar aquest segon
punt; no afecta en sí a la moció.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: ens trobem avui dia amb aquesta sensibilitat que no
dubto que és reconeguda per tothom, sobretot des de l’equip de govern, amb moltes de
les coses que vostè ha exposat estem d’acord. Però com vostè ha dit al principi, ha anat
una mica tard. Nosaltres des de serveis socials ja imagino que esperarà que jo li
expliqui totes les dades que ja tothom coneix. Però jo li agraeixo que mocions com
aquestes surtin en els plens perquè a més donen oportunitat a l’equip de govern
expressar el servei que fem des de serveis socials. Per tant, jo tinc que dir el següent:
des de serveis socials ja donem resposta a la situació actual. Quan vostè ha parlat de
casos coneguts, casos coneguts a les Franqueses no n’hi ha. Jo recordo que en
l’anterior Ple va sortir una pregunta expressa vostra sobre el tema i jo li vaig contestar
lo que li contesto ara. Avui dia els casos, i ara li quantifico, els casos que es fan des de
serveis socials envers el tema dels casals d’estiu és que de la totalitat de nens que van
als casals d’estiu, 48 nens han estat becats, és a dir, els hi hem pagat l’estada dels
casals. I d’aquests 48, 4 nens tenen el menjador becat també. Què vol dir? Que
respecte a la labor que fan els professionals de serveis socials en el qual, per a les
famílies, per als consells escolars, per les AMPAS, i inclús per càrites que ens adreça
aquestes famílies que tenen aquesta situació de risc social, fan la labor de valoració i
per tant, es dirigeixen directament als menjadors. Jo crec que aquesta moció és una
crida, jo puc estar d’acord amb moltes coses que s’estan dient aquí; prenem nota de
que es pugui plantejar o es pugui estudiar una possibilitat, però crec que s’ha barrejat
vàries coses. S’ha barrejat per una banda la malnutrició. Nosaltres no tenim dades de
nens malnutrits perquè si la resposta a la situació actual d’emergència la fem en tot
l’any, no només a l’estiu. I no només en els menjadors. I el risc social no és només del
tema d’alimentació, és en tota la vida, en tota la conciliació familiar. Per tant, prenem
nota però aquesta vegada, en aquesta moció que vostès estan presentant no li podem
aprovar.
Pren la paraula la sra. Isidro i diu: bona nit. Només un matís sobre els nens becats. Des
de la meva àrea infància i joventut, es fan els casals infantils. Aquests casals infantils
des de l’any passat ja es van fer a les tardes pel tema de la conciliació familiar. Vull
dir que hi ha casals matí, tarda i menjador. Tots els casals tenen matí, tarda i menjador.
Per tant, amb el tema de conciliació familiar suposo que aquí està cobert. Per una altra
part, els nens aquests que s’han becats, els que serveis socials ha determinat que tenen
aquesta necessitat també se’ls hi ha becat el menjador, tal i com ha dit la regidora. Per
tant, no tenim cap més cas. Tots els casos han estat detalladament informats amb el
resultat que ha sigut. Per tant jo penso aquí, en el nostre municipi, hi ha aquesta
cobertura.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: molt breu. Senyor regidor, aquesta no la
guanyarem però tindrà el vot d’Esquerra a favor igualment. Dues puntualitzacions
només. Benvingut al club dels que quan parlem d’algun tema d’aquests veiem que a
les Franqueses és pràcticament Hollywood y Disneylandia junts i aquí no tenim
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problemes, i els pocs que tenim estan controlats. I la segona voldria fer-li un retret.
Escolti, ha parlat que s’ho estudiïn per a l’any que ve hauran hagut unes eleccions
entre mig, potser no són ells qui s’ho hauran d’estudiar.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: m’estan dient que hi ha un menjador al juliol? Al
juliol hi ha menjador? M’han dit això. Jo no parlo de casals. La moció en cap moment
parla de casals. Qui està barrejant és vostè. No, no, no. Jo demano instar la creació de
menjadors escolars d’estiu per a atendre nens i nenes en risc de malnutrició i per a
ajudar a la conciliació familiar. No parlo de casals. Això va ser el Ple passat. En aquest
no parlo de casals. Per tant, és cert que hi ha beques escolars per a menjadors. Per tant,
hi ha una mancança. Aquesta mancança la paguem de setembre a juny, per tant sí que
detectem mancances. I lo que diem és que el juliol estigui obert. Punt. No es diu res
més. És que ni parlo de casals, ni parlo de res. Parlo de menjadors (se sent intervenir la
sra. Santos però no queda enregistrada la seva intervenció). Però a més a més, el punt
expositiu,el que aprovem no parla dels casals, parla en general. No en parla. Si no
l’hagués ficat en el punt expositiu, d’acord? Llavors, jo els que els hi demano és que sí
que han detectat una necessitat perquè estan becats, sinó no estarien becats. Per tant,
estenem aquesta cobertura tot el mes de juliol. És que només demano això.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: quan estem parlant de becats, vostè s’està dirigint a
un tema molt particular, que és el tema de la malnutrició. Nosaltres, quan bequem els
nens en els casals d’estiu i els menjadors, és per al tema social, és un tema de
valoració social, de risc social, no de malnutrició.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: de risc social de que no mengin bé, potser? No. I el
risc social de que en aquella família puguin fer alguna bestiesa, s’arregla menjant? És
que potser no ens acabem d’entendre. A veure, a mi em sembla que, em sap greu que
el sr. Bernabé hagi esgotat els seus torns, però bueno són dos. En aquí representa que
si durant l’any hi ha unes quantes beques concedides de menjador i aquestes beques no
són perquè els nens puguin menjar de franc, sinó que són per d’altres temes, potser no
ho estem fent tan bé com ens pensem. I si la finalitat és que aquests nens puguin
menjar correctament durant el curs escolar, els nens no es desendollen quan s’acaba el
curs i es tornen a endollar quan arriba el mes de setembre. Em penso que l’exposició
que han fet és molt clara. Si tenim ix quantitats de nens becats durant el curs, i
d’aquests hi restem els que podran gaudir de les beques de menjador dels casals, ens
en quedaran uns quants més. Només es tracta d’això.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, per a mi m’ha quedat clar. Primer, hi ha tot un
seguit de problemàtica de malnutrició que la regidora li diu que no és tal. I després hi
ha un altre que és el tema dels casals. El tema dels casals, com heu pogut escoltar està
solucionat. I l’altre tema també està solucionat perquè si venen de serveis socials i
tenen necessitats alimentícies, d’aliments, nosaltres els hi donem els aliments a través
de càrites Bellavista, a través del Xiprer, i per tant, no només els hi donem a ells, sinó
a tota la família. A tota la família. Per tant jo crec que tan per un costat com per un
altre la cobertura existeix. Ara bé, si amb tot això coneixem algun cas, que jo en
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aquests moments no en conec cap, de malnutrició per manca d’atenció, feu-nos saber a
tots plegats. Perquè ara, on anem a buscar? On anem a buscar? Per tant, jo quan dic de
vegades que a les Franqueses qui reuneix els requisits no li faltarà mai un plat a taula,
jo ho dic convençut. Us ho juro que ho dic convençut. Tota persona que vagi a
polítiques socials que es posi en mans de les assistents socials i que reuneixi els
requisits, d’allà sortirà o amb aliments o amb un bonus per a aliments i amb un pla de
treball, evidentment. Jo estic dient això. No vivim al país de les meravelles, eh, senyor
Profitós? Però sí que crec que si algú en aquests moments de crisi està fent bastant bé
la seva feina és polítiques socials, juntament amb càrites perquè també ens ajuda en el
tema del banc d’aliments.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: només una cosa
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: 15 segons, eh? A tots els hi hem deixat 15 segons,
per tant 15 segons.
Continua la sra. Santos dient: no sé si m’he explicat bé. A part de les ajudes en tema
d’alimentació per part de càrites, el Xiprer, hi ha una aportació econòmica a les
famílies durant tot l’any, no només a l’estiu, a tot l’any, sobre aquelles famílies a les
quals necessiten un complement en el tema d’aliments. Per tant, si no existeixen o
nosaltres no ens han arribat els casos de malnutrició és perquè durant tot l’any s’està
fent un seguiment de totes aquestes famílies. I jo sempre he dit, en altres ocasions ho
he dit, que si algú de nosaltres, ciutadà, entitat, qualsevol persona, sapigués casos reals
d’aquest tipus, per favor, veniu a serveis socials, ens ho notifiquen i ens posem en
marxa amb el protocol d’emergència.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sé que votaran en contra i no vull entrar en debat.
Però si càrites està fent la feina que està fent és perquè les administracions estan
desbordades. Dir que càrites es complementa a nosaltres és faltar a la veritat. És càrites
qui està aguantant el “tostón”; i el Xiprer també. Per tant, no em vinguin aquí ara a
enredar.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no és un parasitisme, és una simbiosi, eh? És una
simbiosi. No, no, o sigui, si no ho fes càrites ho faríem nosaltres, i de fet, hi ha un
projecte de banc d’aliments municipal que a lo millor posem en marxa.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per set vots a favor dels regidors dels grups
municipals CpF, LFI, ERC-AM i PxC, nou vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
12. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
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Pren la paraula el sr. Vega i diu: tinc una pregunta sobre una activitat del polígon de
Llerona, sobre la recollida de productes perillosos. Si demana un canvi d’activitat una
empresa del polígon de Llerona i demana fer una activitat de recollida i punt
d’emmagatzematge de productes perillosos. Volem consultar la situació d’aquesta
activitat. També volem conèixer la situació d’empreses perilloses de l’Annex I i II que
estan al municipi. Si tenim un registre d’activitats perilloses i si vetllem perquè no es
concentrin en zones per a no augmentar la perillositat. Una pregunta del Consell del
Poble de Corró d’Amunt, que és les voreres que van de l’església fins la zona esportiva
estan molt malament. Tenim una concessió a una empresa privada que s’encarrega de
fer el manteniment de voreres i allò sembla una cadena muntanyosa. Cada arbre ha anat
aixecant el seu parterre i ha anat aixecant cada tram de vorera i caldria fer una actuació,
perquè hi ha molta gent gran i allò té molts llocs on es poden entrebancar. Després una
pregunta de senyalitzacions viàries del poble. Hi ha moltes senyalitzacions viàries
pintades al terra, senyalitzacions a via, que s’estan esborrant, fins al punt que hi ha
senyalitzacions antigues esborrades que es veuen més que les que estan en vigència, i
això és un perill per a la circulació. Si es podria fer el repintat de la senyalització viària
a les zones on estan esborrades. Una altra pregunta és que hi ha queixes a les parades
del servei de bus municipal de la carretera de Cànoves, pujant cap Mil Pins i Corró
d’Amunt, que a molts llocs, en un costat del sentit sobretot direcció Cànoves, les
parades estan més o menys habilitades i hi ha un espai on la gent pot esperar, on està la
senyal, on estàs més resguardat de la carretera, és més pla; però en canvi en el sentit
Corró d’Avall en moltes de les parades, o hi ha el desnivell perquè passi l’aigua, o no hi
ha una petita plataforma perquè la gent pugui esperar-se, encara que sigui netejant una
mica el terreny. I per exemple pot ser perillós per a alguna persona gran que pugui caure
o per esperar el bus és una mica inestable. I l’última pregunta, és una pregunta del ple
anterior que li vam fer al senyor Alcalde, que és en base a unes mocions aprovades en
aquest Ajuntament, que s’acordava que no treballarien com a consistori amb entitats
bancàries que desnonen. Vaig preguntar si hem complert aquest punt de no treballar
amb entitats bancàries que desnonen ciutadans i ciutadanes, i volem saber amb un Ple
de marge si ja tenim resposta, si encara continuem treballant amb aquest tipus d’entitats.
Moltes gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no és cap pregunta a cap de vostès. Suposo que
aquest apartat també permet fer alguna intervenció purament explicativa. He estat
temptat, però em va semblar que seria molt excessiu de presentar una nova moció
d’urgència.
Interromp el sr. Alcalde i diu: precs i preguntes, eh?
Continua el sr. Profitós i diu: sí, un prec. Prego a la ciutadania de les Franqueses que el
proper dissabte dia 5 de juliol assisteixi a l’acte que la Comissió per la Dignitat ha
convocat a les fonts de Montjuïc per reclamar la devolució íntegra, com ja s’havia
pactat en el seu dia, dels papers de Salamanca a Catalunya i que ara el govern del Partit
Popular, en la persona del seu inefable ministre Wert es nega a retornar-los. Res més
que això, una crida perquè el dia 5 de juliol, dissabte, a les 12 del migdia, tothom qui

Ple 26/06/2014 – pàg. 35

pugui estigui a les Fonts de Montjuïc per reclamar la devolució d’aquests papers,
juntament amb la Comissió de la Dignitat.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: pregunta a vostè, sr. Alcalde, la cruïlla de Corró
d’Amunt Marata, continuen havent-hi accidents, continua havent. Està previst fer la
rotonda? No està previst? Per a la Vanessa, només fer-li constar que la carretera de
Llerona, baixant, davant del Santuari, hi ha dos forats grossos que els han tapat però
s’han tornat a aixecar, forats fondos. Que els reparin. Una altra pregunta que no sé si és
per al sr. Marin o per al sr. Alcalde, la setmana que ve és la festa major de Bellavista,
com vostès ja saben. La meva pregunta és, es farà servir l’ordenança nova? Li faig
aquesta pregunta perquè Comissió de Festes no sap res, a dia d’avui. Per això li
pregunto, si es farà servir l’ordenança nova.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: evidentment que tenim controlades les activitats
d’Annex I i Annex II que hi ha en el municipi. També li haig de dir que hi ha polígons
que tenen recollits uns usos i que si jo intueixo una mica per on va, si una nova activitat
es posa i està dintre d’un Annex I o un Annex II, si tenim constància? Òbviament li
farem que s’haurà de treure la llicència d’activitats i a partir d’aquí tot l’ajuntament, i
l’àrea d’activitats, portarà un control de tot lo que tenen que presentar per poder gaudir
d’aquesta llicència. Però evidentment que tenim un control molt exhaustiu de totes les
activitats Annex I i Annex II. Sobre el tema de la recollida de productes perillosos, més
del mateix, evidentment que tenim un seguit d’informació de les empreses que fan
aquesta recollida de productes perillosos. Però no puc dir-li més. En tot cas m’hauria de
concretar i jo el convido a que passi per l’àrea i li podria ampliar aquesta informació,
quina és la empresa, què i on.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: el tema de voreres de Corró d’Amunt, sí que és cert
que tenim l’empresa que fa el manteniment i ho tenim previst. Hi ha un pla de treball.
Intentaré que es faci lo més ràpid possible, a veure si de cara a la Festa Major ho podem
tenir solucionat per l’afluència de gent que hi ha. El tema de la senyalització viària.
Tenim previst en breu començar tota la pintura viària del municipi de les Franqueses.
així que aquestes deficiències es solventaran. El tema de les queixes de les parades de
bus. Agafo nota, tot i que a l’àrea no ens ha arribat cap queixa al respecte. Però de totes
maneres, prenc nota i a veure què és el què podem fer. I a l’igual que prenc nota de lo
que m’ha comentat el sr. Badia de la vorera de Llerona.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: pel prec del sr. Profitós, res a dir. Queda en acta. El
tema de les entitats que desnonen jo crec que noves activitats no n’hem fet, crec. Però
la veritat és que no li he mirat. L’emplaço al sr. Interventor a que li comuniqui per escrit
amb quines entitats treballem, però s’han fet noves operacions. Però en principi em sap
greu, no ho hem mirat. Però noves operacions amb entitats que desnonin, jo en aquests
moments no crec que n’haguem fet cap. Deixi-m’ho mirar. No ho sé. La cruïlla entre
Corró d’Amunt i Marata, tenim ja el projecte de la Diputació. Crec que ja el tenim, que
ens l’han entregat. Esperem que a principis de l’any que ve, si els contactes amb la
Diputació són com els que han de ser, mitjans de l’any que ve a lo millor podem
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començar a veure una primera pedra allà. Això és lo que m’ha arribat de la Diputació
però encara no ho puc confirmar-ho. Evidentment, quan ho tingui confirmat ho
explicaré al govern i després ho explicaré en sessió plenària. Però tot sembla indicar que
anem pel bon camí i sembla que pot tenir una solució a principis de l’any que ve. (Se
sent intervenir el sr. Badia, però no queda recollida la seva intervenció) De la Festa
Major, aplicar les ordenances, en quin tipus? No, senyor Badia. Vostè ha preguntat i jo
li estic contestant. Aplicar les ordenances, les aplicarem sempre. I a la Festa Major hi ha
el PAU que està fet des de l’àrea de Cultura, em sembla, sí? O des de l’ajuntament, i
aplicarem aquest Pla d’Autoprotecció. L’aplicarem.

El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

