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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 31 de juliol de 2014 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:30hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, 1r tinent d’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                   
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor 
JOSEP RANDOS PARÉS,  regidor 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor  
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: 
 
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
 
 

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. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. La veritat és que no ho sé. Vaig 
fer una observació a la gent de secretaria sobre un error material que hi havia. No sé si 
està corregit o si s’ha d’esmenar. Sap de què li parlo, senyor secretari? Li han 
comentat?  
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Pren la paraula el sr. Secretari i diu: no m’ho han comentat, en tot cas ho comprovaré. 
Si vostè em fa la referència, en prenc nota i en tot cas ja el modificaria. Ja ho 
comentaré demà al matí, en tot cas.  
 
Pren la paraula el sr. President i diu: presentats tres punts d’urgència. Senyor 
secretaria, voldria explicar? 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: en tot cas hi ha una sèrie de punts que es 
presentarien com d’urgència, a tenor d’allò que estableix l’article 82.3 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que ara llegiré.  
L’article 82.3: (estic traduint del castellà) “l’Alcalde o President, per raons 
d’urgència degudament motivada, podrà incloure en l’ordre del dia, a iniciativa 
pròpia o a proposta d’algun dels portaveus, assumptes que no hagin estat prèviament 
informats per la respectiva Comissió Informativa, però en aquest supòsit, no obstant, 
no podrà adoptar-se acord algun sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la 
seva inclusió en l’ordre del dia”. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el Partit dels Socialistes de Catalunya ens ha 
presentat un escrit de reordenació de funcions arrel del pacte que vam signar, i a partir 
d’aquí s’han fet els decrets adients. Senyor Amorós, seguim. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: que ja va passar en un Ple amb el tema de les 
urgències. Lo que diu la legalitat és que els punts d’urgència han d’anar al final de 
l’ordre del dia. Jo ho dic perquè això ja va passar en un ple anterior. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: responc al matís del senyor Torné. Es tracta de dues 
coses diferents. Una cosa és lo que fa referència a l’article que he llegit, que està 
vinculat directament amb l’article 91.3 del propi reglament, que estableix que l’alcalde 
pot alterar en qualsevol cas l’ordre dels temes a tractar en l’ordre del dia. El què fa 
referència el senyor Torné, que és correcta la seva precisió, és una qüestió diferent, que 
és la que es tracta en un article posterior que és la possibilitat que tenen els regidors, 
finalitzat l’ordre del dia en el torn de precs i preguntes, d’introduir precs i preguntes en 
aquell moment concret. Això es tracta d’una moció d’urgència presentada abans del Ple, 
que és una competència de l’alcalde, com he llegit en l’article 82.3, la possibilitat 
d’introduir la urgència abans i alterar l’ordre del dia del Ple. El primer que hem de fer 
en tot cas és votar la procedència de donar compte d’aquest decret. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: seguim, perquè sinó, no tindria sentit votar al final. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: els altres, dos punts que s’introdueixen d’urgència, 
tenen alguna cosa a veure amb aquest? Llavors, pregunto, no seria més fàcil saber 
primer quins són els tres punts perquè poguéssim tenir un criteri decidir si són urgents o 
no. I la segona cosa, podem saber la data d’aquest decret del qual se’ns donarà compte? 
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Pren la paraula el sr. Secretari i diu: la data del decret és de 30 de juliol. I els altres dos 
punts són concretament, un és donar compte de l’escrit presentat pel Grup Socialista, en 
aquest sentit, de modificació de la designació del portaveu del grup, per una banda; i 
l’altra és una proposta d’acord en aquest sentit, que fa referència a la modificació de les 
dedicacions en relació a les dedicacions dels regidors en aquest Ple.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo vull intervenir perquè fa referència a aquests tres 
punts d’urgència que avui es presenten al ple, però demano fer la intervenció conjunta al 
final dels tres punts, per no anar interrompent. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo ho trobo perfecte dins d’uns límits perquè 
teòricament, ho sapigueu tots plegats, en els donar compte no ha d’haver-hi 
intervencions. Passa que aquí, durant molt temps, ho hem acceptat. Fem una intervenció 
final a la proposta de votació. Jo ho trobo perfecte i li demano també, sr. Ribalta, 
concreció. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: per tant, s’hauria de votar la procedència, en primer 
terme, de donar compte del decret al qual he fet referència.  
 
SOTMESA a votació la urgència, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, els regidors Juan Antonio Marín, Gisela Santos i Josep Randos 
del grup municipal PSC-PM, PP i UPLF, set abstencions del regidor Esteve Ribalta del 
grup municipal PSC-PM i els dels grups municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 689/2014, D E 30 DE 
JULIOL, QUE ES TRANSCRIU A CONTINUACIÓ:  
 
“TENINT EN COMPTE que per Decret de l’Alcalde núm. 555/2011, de 23 de juny de 
2011, es va delegar, entre d’altres, la direcció política de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest 
ajuntament al senyor Esteve Ribalta Sánchez. 
 
VIST que per Decret de l’Alcalde núm. 595/2011, de 27 de juny de 2011, es va 
resoldre: 
 

“Primer.- DELEGAR en el senyor ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor responsable 
de la direcció política de l’àrea d’Urbanisme, les atribucions següents:  
 
1. Les  competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa a infraccions 

de les normes urbanístiques contemplades en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
excepte aquelles que afectin al sòl classificat com a no urbanitzable.. 

2. La instrucció i resolució dels expedients de protecció de la legalitat urbanística 
regulats en els articles 199 i següents de l’esmentat Decret Legislatiu excepte 
aquells que afectin al sòl classificat com a no urbanitzable. 
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3. La instrucció i resolució dels expedients d’ordres d’execució i supòsits de ruïna 
previstos en els articles 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

4. Les  competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa a infraccions 
de l‘ordenança municipal de convivència ciutadana i rural, en els supòsits 
tipificats en els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 55, 64; del 112 al 125 i del 126 al 
128. 

  
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior, comprèn les bases i els 
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients 
sancionadors  a l'àrea d’Urbanisme.  
 
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor d’Urbanisme,  es podrà 
interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos i les 
formes previstes reglamentàriament.”  

 
VIST que per Decret de l’Alcalde núm. 607/2011, de 29 de juny de 2011, es va resoldre 
constituir la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament integrada, entre d’altres 
membres, pel senyor Esteve Ribalta Sánchez. 
 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 608/2011, de 29 de juny de 2011, es va 
resoldre nomenar el senyor Esteve Ribalta Sánchez com a segon tinent d’alcalde, i que, 
posteriorment, per Decret de l’Alcalde núm. 767/2011, de 5 de setembre de 2011, es va 
resoldre nomenar el senyor Esteve Ribalta Sánchez com a primer tinent d’alcalde. 
 
VIST l’escrit amb RE núm. 2014/4712, de data 30 de juliol, en què el grup municipal 
PSC de les Franqueses del Vallès (PSC-PM) comunica els acords adoptats per 
l’Assemblea del Partit dels Socialistes de Catalunya el 28 de juliol de 2014.  
 
En ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- REVOCAR la delegació de la direcció política de l’Àrea d’Urbanisme 
d’aquest ajuntament al senyor Esteve Ribalta Sánchez, efectuada per Decret de 
l’Alcalde núm. 555/2011, de 23 de juny de 2011, i DELEGAR la direcció política 
d’aquesta àrea al senyor Juan Antonio Marín Martínez, el qual continua exercint, a 
més, la direcció política de l’Àrea d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris. 
 
Segon.- REVOCAR la delegació d’atribucions en el senyor Esteve Ribalta Sánchez 
efectuada per Decret de l’Alcalde núm. 595/2011, de 27 de juny de 2011, i DELEGAR 
en el senyor Juan Antonio Marín Martínez les atribucions que a continuació es 
detallen: 
 

1.  Les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa a infraccions 
de les normes urbanístiques contemplades en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
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d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
excepte aquelles que afectin al sòl classificat com a no urbanitzable.. 

2. La instrucció i resolució dels expedients de protecció de la legalitat urbanística 
regulats en els articles 199 i següents de l’esmentat Decret Legislatiu excepte 
aquells que afectin al sòl classificat com a no urbanitzable. 

3. La instrucció i resolució dels expedients d’ordres d’execució i supòsits de ruïna 
previstos en els articles 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

4. Les  competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa a infraccions 
de l‘ordenança municipal de convivència ciutadana i rural, en els supòsits 
tipificats en els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 55, 64; del 112 al 125 i del 126 al 
128. 

  
Aquesta delegació comprèn les bases i els procediments d’iniciació i resolució, 
corresponent la d’instrucció dels expedients sancionadors a l'àrea 
d’Urbanisme.  
 
Contra les resolucions que es dictin pel regidor d’Urbanisme, es podrà 
interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els 
casos i les formes previstes reglamentàriament.”  

 
Tercer.- REVOCAR la designació del senyor Esteve Ribalta Sánchez com a membre de 
la Junta de Govern Local, efectuada per Decret de l’Alcalde núm. 607/2011, de 29 de 
juny de 2011, i DESIGNAR el senyor Juan Antonio Marín Martínez com a membre de 
la Junta de Govern Local. 
 
Quart.- REVOCAR el nomenament del senyor Esteve Ribalta Sánchez com a primer 
tinent d’alcalde, efectuat per Decret de l’Alcalde núm. 767/2011, de 5 de setembre de 
2011, i NOMENAR el senyor Juan Antonio Marín Martínez com a primer tinent 
d’alcalde. 
 
Cinquè.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web de l’ajuntament, en compliment de 
l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.  
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució als senyors Esteve Ribalta Sánchez, Juan Antonio 
Marín Martínez, a la resta de membres del Consistori i a les àrees de l’ajuntament. 
 
Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’ajuntament.” 
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El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
El sr. President sotmet a votació la urgència del següent punt que s’ha de donar 
compte: 
 
SOTMESA a votació la urgència, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, els regidors Juan Antonio Marín, Gisela Santos i Josep Randos 
del grup municipal PSC-PM, PP i UPLF, set abstencions del regidor Esteve Ribalta del 
grup municipal PSC-PM i els dels grups municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
 
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA INTEGRACIÓ I 
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL “PSC DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS” (PSC-PM) 
 
ATÈS que en el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2011, es 
va donar compte de la constitució dels diferents grups municipals, de conformitat amb 
el què disposen els articles 50 i 51 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. 
 
VIST l’escrit presentat per tres dels quatre regidors del Grup Municipal Socialista a 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès el dia 30 de juliol de 2014, amb RE núm. 
4712/2014, en el qual sol·licita la designació del sr. JUAN ANTONIO MARIN 
MARTINEZ com a portaveu de l’esmentat grup municipal.   
 
Es dóna compte al Ple que el portaveu del GRUP MUNICIPAL “PSC DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS” (PSC-PM) serà el senyor Juan Antonio Marin 
Martínez, la senyora Gisela Santos Gonçalves com a primera suplent i el senyor Josep 
Randos Parés com a segon suplent. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
El sr. President sotmet a votació la urgència del següent: 
 
SOTMESA a votació la urgència de la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels 
regidors dels grups municipals CiU, els regidors Juan Antonio Marín, Gisela Santos i 
Josep Randos del grup municipal PSC-PM, PP i UPLF, un vot en contra del regidor 
Esteve Ribalta del grup municipal PSC-PM, sis abstencions dels regidors dels grups 
municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSOS ACORDS 
DEL PLE RELATIUS AL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS REGIDOR S  
 
ATÈS que en el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2011, va 
acordar, entre d’altres, CREAR la Junta de Portaveus, com a òrgan col·legiat de caràcter 
complementari de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, el qual estarà format per 
l’Alcalde i els portaveus de cadascun dels altres grups municipals.  
 
ATÈS que en el mateix acord es designava com a membre de la Junta de Portaveus el 
senyor Esteve Ribalta i Sánchez, com a portaveu del grup municipal del PSC-PM. 
 
VIST l’escrit presentat per tres dels quatre regidors del Grup Municipal Socialista, el 
dia 30 de juliol de 2014, amb RE núm. 4712/2014, en el què designen el sr. JUAN 
ANTONIO MARIN MARTÍNEZ com a portaveu de l’esmentat grup. 
 
ATÈS que en el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2011, va 
acordar el règim de la dedicació i de les retribucions dels càrrecs electes i s’establia, 
entre d’altres, que el regidor d’Urbanisme exercirà les seves funcions en el règim de 
dedicació exclusiva i el regidor d’activitats, habitatge i Pla de Barris en règim de 
dedicació parcial.  
 
VIST l’acord del Ple de la Corporació del dia 26 de setembre de 2013, en el qual es va 
aprovar la modificació del règim de dedicació actual del regidor d’urbanisme, passant 
de dedicació exclusiva a dedicació parcial. 
 
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 689 de 30 de juliol de 2014, en el qual, entre d’altres, 
delega la direcció política de l’àrea d’Urbanisme al senyor JUAN ANTONIO MARÍN 
MARTÍNEZ, el qual continua exercint, a més, la direcció política de l’àrea d’Activitats, 
Habitatge i Pla de Barris. 
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- NOMENAR el senyor JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ com a membre de 
la Junta de Portaveus, en substitució del senyor ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ 
 
Segon.- MODIFICAR l’acord del Ple del dia 7 de juliol de 2011, relatiu al règim de la 
dedicació i de les retribucions dels càrrecs electes, amb la qual cosa, s’estableix el 
següent: 
 

CÀRREC      RÈGIM DE DEDICACIÓ 
 
ALCALDE        EXCLUSIVA 
REGIDOR D’URBANISME I ACTIVITATS, HABITATGE 
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I PLA DE BARRIS       EXCLUSIVA 
REGIDOR D’ESPORTS      EXCLUSIVA 
REGIDORA D’OBRES I SERVEIS     EXCLUSIVA 
REGIDORA D’AGRICULTURA, TERRITORI  
I SOSTENIBILITAT I SANITAT I GENT GRAN   PARCIAL 
REGIDORA DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA 
I JOVENTUT        PARCIAL 
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA    PARCIAL 
REGIDORA DE POLÍTIQUES SOCIALS    PARCIAL  
 
Per tant, QUEDA SENSE EFECTE l’acord del Ple del dia 26 de setembre de 2013, el 
qual establia que el règim de dedicació del Regidor d’Urbanisme era parcial. 
 
Tercer.- NOTIFICAR-HO a tots els membres de la Corporació i a les àrees de 
l’Ajuntament.  
 
Quart.- PUBLICAR íntegrament el contingut dels presents acords en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació, en compliment del 
que disposa l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local.” 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé, bona tarda. Des del grup municipal socialista 
volem informar a aquest Ple aquests canvis que s’han produït en el nostre grup. Ens 
agradaria començar dient que el factor principal ha sigut la pèrdua de confiança del grup 
municipal i també de l’agrupació local en la persona del fins ara portaveu i regidor 
d’urbanisme, el sr. Esteve Ribalta. Per tot un seguit de manifestacions, omissions i 
accions que ha portat a terme. En aquest sentit hem de dir que s’ha patit una manca de 
diàleg de tots segurament contrastat, amb conseqüències com la falta d’informació 
reiterada cap al seu grup. El trencament del compromís amb el partit que representa i 
segurament la gestió de les seves vanitats i anhels; pensem que no és el camí per fer 
arribar el pensament socialista de diàleg, consens i suma a cotes on pensem que es 
mereixen els ciutadans del nostre municipi. Així també, s’ha de fer constar que el nostre 
partit no pot acceptar que una persona militant actuï en favor d’un altre partit, preparant 
la seva presentació i sent part activa de la mateixa, convidant a altres persones i altres 
detalls al mateix acte. Tot i això i bastant més ens va portar a que l’assemblea de 
l’agrupació, amb un 90 per 100, demanés la retirada de totes les competències del sr. 
Esteve Ribalta, dintre del govern i fora del mateix. I també a la seva vegada informem 
que s’ha demanat la expulsió del partit. Per acabar direm que aquest acord li vam fer 
arribar al senyor Alcalde en virtut del pacte que ens vam donar.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo breument, explicar la postura del govern. La 
postura del govern és un pacte entre partit. Aquí el PSC és sobirà per designar els seus 
membres i nosaltres, l’únic que podem fer és acatar la decisió del PSC. Alguns la 
compartiran, alguns no la compartiran, però evidentment nosaltres tenim un pacte escrit 
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que si hem de seguir amb aquest govern, i seguirem fins el final, doncs hem de complir, 
independentment amb les raons, que a aquestes sí que no hi entrem, cap de nosaltres hi 
entrem, amb les raons del PSC en aquest aspecte.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, primer de tot explicaré el sentit del meu últim vot, 
que com han pogut veure tots vostès m’he abstingut en tots els punts, llevat en el darrer 
que hi he votat en contra. He votat en contra perquè penso que el sr. Marin, i per tant qui 
li dóna cobertura, està fent un greu frau de llei en el sentit que es compromet a tenir una 
dedicació exclusiva a l’ajuntament, i com tothom sap ell té una altra feina i realitzarà 
aquesta feina. Això em sembla un fet gravíssim davant de la població; em sembla un fet 
lamentable i és un dels fets pels quals els partits polítics, i partits com el PSC, estan 
perdent tota la credibilitat. Jo vaig mantenir una dedicació exclusiva fins ara fa un any, i 
per tant jo no tenia cap més dedicació ni em dedicava a res més. Però fa un any vaig 
decidir que em venia de gust tornar a l’institut  on treballo i així ho vaig fer, i vaig 
renunciar a aquesta dedicació exclusiva. Per tant, només volia explicar el sentit d’aquest 
vot, que potser amb alguna triquimanya es donarà de baixa d’autònoms o així, però si 
realment quan la persona es compromet a una dedicació exclusiva i més amb la situació 
que estem vivint avui en dia, el què ha de fer és complir-la, i això el que fa és 
desprestigiar més el partit que vol representar el senyor Marin. Un cop dit això, parlo ja 
dels punts pròpiament dits. Jo penso que avui comença el final de la meva relació amb 
el Partit dels Socialistes de Catalunya; és un dia realment complicat per a mi com han 
vingut sent d’altres. Jo, en una assemblea anterior a la que feia referència el sr. Marin a 
principis de juliol, vaig anunciar l’assemblea que havia iniciat relacions amb Nova 
Esquerra Catalana i que el mes de setembre em manifestaria al respecte. Ho vaig dir-ho 
jo, vaig treure jo el tema en aquesta assemblea. Per tant, des del meu punt de vista vaig 
intentar ser honest i dir-los als què hi havia allà que s’havia produït aquest fet. 
Posteriorment a això vaig organitzar un acte per a la tota la comarca al municipi, a 
l’empara d’aquest partit polític i a partir d’aquell moment s’han precipitat els fets. 
Mireu, el meu distanciament del Partit dels Socialistes de Catalunya ja els dic que 
m’entristeix perquè han passat molts anys i són molts anys de treball i de defensar unes 
idees i de lluita per coses que un creu de la societat; hi ha altres temes, com el sr. Marin 
ha anunciat que també en podem parlar, si convé, però ara parlo dels motius ideològics. 
Després podem parlar dels motius personals. Però en quant als motius ideològics avui 
en dia el PSC ha patit un empobriment intel·lectual, cultural, jurídic que realment és 
lamentable. Quan he anat a la universitat fa molt poc tems, a l’institut on treballo, a 
altres instituts, a altres escoles, en l’àmbit dels metges, ningú confia en aquest partit en 
aquests moments, ningú. I realment, els que des de dins estem reclamant una sèrie de 
canvis, avui en dia la població, i ho veiem en gent del PSOE, pensa que el PSC està més 
a prop del ministre Wert o del ministre Montoro que dels catalans. I realment aquesta és 
la percepció. Jo no dic que sigui la realitat, dic que és la percepció de la població. Per 
tant, el partit havia de canviar això o no ho canviava. Per tant, hi ha uns motius d’arrel 
ideològica que evidentment, un partit que es diu d’esquerres, no pot intentar que la gent 
no voti. Això ja és un fet definitiu. És un fet que un partit que es digui d’esquerres no es 
pot negar quan hi ha una demanda popular a que la gent es manifesti, estigui a favor o 
en contra. Però primer hi ha la democràcia i primer hi ha la llibertat. Per tant, aquests 
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són alguns dels motius que... Altres motius? Doncs mireu, el punt que he votat en contra 
abans, que moltes vegades estic veient al meu voltant que la gent posa per davant els 
interessos econòmics, que els interessos ideològics i els interessos polítics. I ho acabem 
de veure en un punt. Un senyor es compromet aquí, públicament, a tenir una dedicació 
exclusiva en aquest Ajuntament per cobrar 2.300 euros. Que sapiguem tots, ell 
desenvolupa una feina, desenvolupa un .... A veure si ho compleix. No, no, no rigui, jo 
em posaria a plorar, si és així, no riure. Ho dic perquè és molt trist.  
 
Interromp el sr. Alcalde i diu: senyor Ribalta, si us plau. 
 
Continua el sr. Ribalta i diu: he dit que havia altres motius que no eren ideològics, que 
veia que en el meu entorn es prioritzava més el tema econòmic i, d’aquest tema en 
podem anar parlant, i en parlarem llargament.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: abans vull dir una cosa. Està clar que jo com Alcalde 
vetllaré perquè aquesta dedicació exclusiva sigui exclusiva. I jo, particularment, crec 
que ho complirà i estic convençut. Això li he de comentar. I després per acabar, perquè 
ningú se senti malament, agrair la feina que han fet els deu membres del govern fins a 
dia d’avui. Res més que això. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el què passa és que hem fotut el carro davant dels 
bous. La primera cosa que s’havia de tractar era la del mig, l’escrit que entra el PSC. De 
fet és igual.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: “el orden de los factores no altera el producto”.  
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU, els regidors Juan Antonio Marín, Gisela Santos i Josep Randos del 
grup municipal PSC-PM, PP i UPLF, sis vots en contra del regidor Esteve Ribalta del 
grup municipal PSC-PM, i els regidors dels grups municipals CPF, LFI i PxC, una 
abstenció del regidor del grup municipal ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

2. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE 
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE 2014 

 
Don Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental del Ayuntamiento de Les 
Franqueses del Vallès, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, y que desarrolla la 
Orden HAP 2105a / 2012, de 1 de octubre respecto a las obligaciones  de suministro de 
información previstas en la Ley, se procede a emitir el presente 
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INFORME 40/2014 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 
 
1. ANTECEDENTES 
 
En fecha 27 de marzo de 2012, el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de ajuste al 
que se refiere el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales. 
 
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento ligada con el mecanismo de 
pago, con unos indicadores a lo largo del período de su vigencia positivos: remanente de 
tesorería, recursos generados netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera,  dando cumplimiento asimismo a los plazos 
previstos para el pago de las obligaciones de la entidad local. El plazo máximo de 
vigencia es de 10 años, hasta el ejercicio 2022 
 
El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo 
para la financiación del pago a proveedores, se recogen las obligaciones de información 
de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que hayan formalizado 
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto Ley, deberán presentar 
trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas el 
informe del interventor sobre la ejecución del plan de ajuste contemplado en el artículo 
7 del Real Decreto Ley de 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al pleno de 
la corporación local 
 
Para las entidades locales no incluidas en los artículos 111 y 115 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, caso en que se encuentra el Ayuntamiento 
de las Franqueses del Vallès, la remisión del primer informe trimestral (que incluirá los 
datos acumulados de todo el ejercicio), se realizará transcurrido un año desde la 
aprobación del plan de ajuste. 
 
La información a suministrar corresponde a unos formularios que se adjuntan al 
presente informe y que han de ser remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda y 
Administraciones Públicas por vía telemática  con el presente informe de seguimiento 
correspondiente al segundo  trimestre del ejercicio 2014, y la fecha límite para ello es el 
día 15 de julio de 2014 a las 18:00 horas (hora peninsular). 
 
La entidad local ha cumplido con la obligación de remitir en el plazo previsto el informe 
trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 2/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad de operaciones.   
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2. SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE - PREVISIÓN 30/6/2014 
 
MEDIDAS DE INGRESOS 
 
MEDIDA 1: AUMENTOS TRIBUTARIOS 
 
a) Incremento del IBI. 

 
Se estimó un aumento de recaudación en 425.000 euros anuales.  
En estos momentos el padrón del ejercicio 2014, sin tener en cuenta las liquidaciones, 
se estima en 4.628.761,38€, cuando el de 2013 fue de  4.609.521,75€ y el de 2012 fue 
de 4.426.832,98.  
La recaudación neta correspondiente al ejercicio 2011 fue de 3.626.935,59€, la 2012 fue 
de 4.097.931,31€ y la correspondiente a 2013 fue de 4.237.202,84€.  
En el calendario fiscal del ayuntamiento se ha fraccionado su recaudación intentando 
potenciar  la domiciliación bancaria: 
 -Recibos domiciliados:  

1. la primera fracción: 2 de junio   
2. la segunda fracción:  3 de noviembre  

-Recibos no domiciliados:  del 4 de abril al 4 de junio  
A fecha de 30 de junio de 2014 la recaudación ha sido de 2.713.079,83 euros, cuando a 
la misma fecha en 2013 fue de 2.650.832,95€, en 2012 de 2.604.018,64€ y en 2011 de 
2.418.320,30€. 
Se estima que el aumento de recaudación será superior a los 425.000 euros previstos, 
con un aumento de 62.246,88€ respecto al ejercicio 2013 
 
b) Revisión catastral 
 
En aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias para consolidación de las finanzas municipales, el Ayuntamiento de 
las Franqueses del Vallés se acogió durante el primer trimestre de 2013 a la 
actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos por aplicación 
de los coeficientes previstos, a estos efectos, en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado que entrará  en vigor a partir del ejercicio 2014. 
Asimismo este Ayuntamiento ha sido incluido en el proceso de Regularización prevista 
para todos los municipios entre 2014-2015, para el primer semestre de 2014. Respecto a 
este proceso tendrá sus efectos en el último trimestre de 2014 cuando se incorporen al 
padrón las omisiones y regularizaciones de urbana, y a primeros de 2015 respecto a las 
de rústica.  
A fecha de hoy, la empresa designada por la Dirección General del Catastro ha 
comunicado al Ayuntamiento la apertura de 498 incidencias por omisiones y/o 
regularizaciones.  
 
c) Incremento medio de los impuestos 
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Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento 
lineal de un 3% (excepto IVTM y la tasa por recogida de residuos por la que se propuso 
un incremento del 5%) Para el resto de ejercicios se propuso un incremento del 2,5%. 
Para el ejercicio 2014 se ha aprobado  una reducción general de los tipos impositivos y 
de las tarifas de las tasas y precios públicos del 1%, exceptuando el impuesto sobre 
bienes inmuebles, que mantiene los tipos impositivos del ejercicio anterior, y la tasa por 
la prestación de los servicios de intervención administrativa en la actividad de los 
ciudadanos y empresas, que se reduce entre un 10% y 50%, para fomentar la actividad 
en el municipio.  
 
En el caso del impuesto sobre bienes inmuebles, teniendo en cuenta que los valores 
catastrales se incrementaran en un 10% se compensará el 10% que se aplicaba por 
normativa estatal durante 2012 y 2013, y que durante este ejercicio 2014 dejaba de 
aplicarse  
 
MEDIDA 3: POTENCIAR LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA PARA 
DESCUBRIR HECHOS IMPONIBLES NO GRABADOS 
 
a) Inspección tributaria licencias de actividad 
 
Durante el ejercicio 2012, se contrató un servicio externo para actualizar los datos 
referidos a empresas que operan en el municipio sin licencia de actividad o para 
verificar que la licencia se adecuaba a la actividad realizada. Se estimó un incremento 
de recaudación de 50.000 euros para el ejercicio 2012, que ayudaría a paliar la caída de 
ingresos por este concepto producida en los últimos ejercicios. 
 
El total liquidado por este concepto en el ejercicio 2012 fue de de 23.630,70 euros. 
Durante el ejercicio 2013 el total de liquidaciones efectuadas por este concepto ha sido 
de 84.067,11 euros 
 
Durante el primer trimestre de 2014 las liquidaciones efectuadas ascendieron a 
6.846,30€ y en el segundo trimestre ascienden a 4.918,00€. 
 
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 
 
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos 
 
Para el ejercicio 2014 se ha aprobado  una reducción general de los tipos impositivos y 
de las tarifas de las tasas y precios públicos de un 1%. 
El incremento mínimo estimado en la confección del plan de ajuste para esta medida fue 
de 30.000 euros anuales.  
El incremento real producido durante el ejercicio 2012 fue de 10.634,74 euros, pasando 
de unas liquidaciones de 156.409,84€ durante el ejercicio 2011 a 167.044,58 euros. 
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Durante el ejercicio 2013 el incremento producido respecto al 2011 fue de 34.150,99 
euros, el efectuarse liquidaciones por importe de 190.560,83€, con un amento de 
4.150,99€ sobre los 30.000 euros previstos en el plan.  
Para este ejercicio 2014 se prevé mantener el aumento de los 30.000 euros previstos en 
el plan de ajuste, habiéndose liquidado hasta 31 de marzo 49.341,20€  y hasta junio de 
2014 112.260,88€, con lo que posiblemente se obtenga a final de ejercicio un 
incremento superior a los 30.000 euros previstos en el plan de ajuste 
 
b) Incremento de precios de otros servicios públicos 
 
En la confección del plan de ajuste se estimó un incremento anual de 10.000€   
En la confección de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 se  incrementó el 
3,9%, con lo que se obtuvo una mejora en la financiación de los servicios públicos. 
Para el ejercicio 2014 se ha aprobado una reducción general de los tipos impositivos y 
de las tarifas de las tasas y precios públicos del 1%. No se prevé incremento de 
recaudación por este concepto  
 
Tasa de recogida y eliminación de RSU 
 
Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento 
lineal del 5%, para adecuar el coste del servicio al incremento del coste de la vida que 
no se había podido recuperar en ejercicios anteriores Para el resto de ejercicios se 
propuso un incremento del 2,5%.  
 
Para el ejercicio 2014 se propuso una disminución del 1% en la confección de las 
ordenanzas fiscales.   
 
El padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin tener en cuenta las liquidaciones, fue de 
1.340.929,71€. El de 2013  fue de 1.380.607,65€. El del ejercicio actual de 2014, 
asciende a 1.367.074,54€. 
 
En el calendario fiscal aprobado por el ayuntamiento se establece que la tasa de 
recogida de residuos se pone al cobro el día 4 de abril para los recibos no domiciliados. 
Para los recibos domiciliados se conceden 2 fracciones: el 2 de junio y el 3 de 
noviembre. 
 
Se ha pasado de una recaudación de 1.159.037,78 euros en el ejercicio 2011 a 
1.305.926,62 euros en el ejercicio 2012 y  a 1.306.398,19 euros en  el ejercicio 2013. 
 
La recaudación efectuada hasta 30 de junio de 2014 asciende a 787.256,26 euros. 
A 30 de junio de 2011 se había recaudado 722.855,20€, a la misma fecha en 2012 
800.484,11€ y en 2013 fue de 787.018,48€, con lo que se espera mantener la 
recaudación respecto al ejercicio anterior. 
   
MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS  
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a) Novación contrato SEAE. 
 
El Ayuntamiento presta el servicio de las instalaciones deportivas mediante gestión 
indirecta, a través de una concesión administrativa.  
En la confección del plan de ajuste se estimó un aumento anual de 100.000 euros 
producto de la renegociación del contrato.  
Durante el ejercicio 2012 se aprobaron las liquidaciones correspondientes a los 
ejercicios 2010 y 2011 después de la auditoría interna efectuada. También se firmó un 
nuevo acuerdo de novación del contrato actual, que tendría efectos en la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2012,  
Se efectuaron  liquidaciones durante el ejercicio 2011 por importe  de 53.180,63€ 
(liquidación ejercicio 2009), en 2012 por 215.524,05 euros (liquidación ejercicios 2010 
y 2011) y en 2013 por 124.488,84 euros (liquidación ejercicio 2012),  
Durante este segundo trimestre de 2014 aún no se ha realizado la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2013.  
 
b) Inicio cobro canon anual cesión uso terreno 
 
En fecha 9 de diciembre de 2003 el Ayuntamiento y la  empresa Gestió de Runes del 
Vallès Oriental (actualmente Tecnocatalana de Runes, SL) firmaron un contrato para la 
cesión de uso de un terreno para la instalación de una planta de gestión de residuos. El 
citado contrato preveía el anticipo de los 5 primeros años por parte de la empresa, una 
vez obtenidas todas las licencias preceptivas para desarrollar su actividad  y un pago de 
54.960 euros anuales a partir del quinto ejercicio con las licencias en vigor. Las obtuvo 
en 2009, obligando el pago del citado canon a partir del ejercicio 2015, por tanto el Plan 
de Ajuste tendrá sus efectos a partir del primer trimestre del ejercicio 2015. 
 
c) Inicio cobro canon concesión uso privativo bien de dominio público 
 
El 9 de enero de 2007 el Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès y  la empresa 
Hotels Bisnet, SA (ahora Hotel Bisnet Cinco, SL) firmaron un contrato derivado de la 
adjudicación de la concesión del uso privativo de un bien de dominio público 
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de un hotel. El mismo 
contrato preveía el anticipo de los cánones de los cinco primeros años de concesión, 
período que finalizó el 2011. A partir del ejercicio 2012 la empresa concesionaria, 
deberá ingresar un canon previsto de 70.000 euros anuales con la actualización  prevista 
del índice de precios al consumo.  Se efectuaron liquidaciones durante el ejercicio 2012 
por un importe de 73.620,24 euros y durante el ejercicio 2013 por un importe de 
75.755,28€.  
 
El segundo trimestre de 2014, el importe liquidado ha  ascendido a 18.938,82 euros, 
siendo la estimación anual de 75.755,28€, lo que supone 5.755,26 euros anuales por 
encima de la previsión efectuada,  1.438,82€ trimestrales 
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Durante el cuarto trimestre de 2013 se ha adjudicado a empresa TG INDUSTRIA I 
CONSTRUCCIÓ, SL la concesión del uso privativo de un bien de dominio público 
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de una área de 
estacionamiento de vehículos de transporte de mercancías. El canon anual asciende a 
20.000 euros anuales, a liquidar con un año de carencia, se trata de una medida de 
ingresos no prevista en el Plan de Ajuste inicial.  
 
MEDIDAS DE GASTO 
 
Como norma general se contempló un incremento medio en las partidas de gastos 
corrientes y transferencias corrientes (Capítulos II y IV) del 2% de media anual a lo 
largo del período de vigencia del Plan. Un incremento inferior al de los ingresos durante 
estos mismos años y que responden fundamentalmente a una previsión del incremento 
del coste de la vida. Sin embargo durante los tres primeros años esta tasa de crecimiento 
se ha situado en el 0% hecho que sumado a las medidas estructurales que se tomaron (y 
que serán vigentes durante todo el Plan de Ajuste) implican un decrecimiento de estos 
capítulos presupuestarios los próximos cuatro años respecto al presupuesto del 2011.  
 
Cabe destacar, pues, que los capítulos I, II y IV de gastos, según el plan de ajuste 
aprobado,  estarían congelados desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio de 2015. En 
este sentido, la cifra contenida en el capítulo II de 2012 arrojaba un valor de 5,4 
millones de euros, unos 117 mil euros superiores al 2011, pues en el primero de estos 
ejercicios se incluyeron las facturas pendientes de aplicación presupuestaria del 
ejercicio 2011 (116.773 euros).  El incremento del capítulo II en el ejercicio 2013 fue de 
de 29 miles de euros. Se  efectuó una contención del gasto en líneas generales que en 
algunos casos no fue posible debido principalmente a la previsión de las futuras 
revisiones de precios de los contratos y al incremento de los tipos impositivos del IVA.  
En el ejercicio 2014 el capítulo II se ha visto reducido en 105 mil euros respecto al 
ejercicio 2013 
 
MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL 
 
a) Jubilaciones de 2012 a 2021 
 
Se  hizo un cálculo del ahorro para el período 2013-2022 producido por la no provisión 
de las plazas que quedaran vacantes por jubilación. Se inició el ejercicio 2013 con una 
previsión incial de ahorro de 29.000 euros y finalizaba el ejercicio 2022 con un ahorro 
de 217.000 euros. En el primer ejercicio del período, 2013 se produjo una jubilación 
pero que dada la especialidad del lugar de trabajo fue necesaria su cobertura por 
interinidad justificada por la prioridad y excepcionalidad del servicio. 
En el segundo trimestre de 2014, se mantiene una cobertura de vacante de 2013 más 
otra que se añade del ejercicio 2014, justificadas por la prioridad y excepcionalidad de 
los servicios. En consecuencia, no se produce ahorro. 
 
b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral 
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El convenio de los trabajadores de este Ayuntamiento establecía la jornada laboral de 35 
horas. Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2012, se adoptó la jornada a 37,5 horas. Se mantiene la previsión de ahorro de 
2013 en 22.000 y se añade un incremento de ahorro anual de 2.500 euros.  
 
c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización 
 
En el plan de ajuste se había previsto la funcionarización de plazas laborales para 
obtener la reducción de los costes que conllevaría. Se inició en el primer trimestre de 
2014 el estudio del proceso de funcionarización. Se prevé un ahorro anual, por la 
funcionarización de 5 puestos de trabajo, de 10.285,46 euros. El proceso se desarrollará 
durante el segundo semestre del año, siendo pues el prorrateo correspondiente en el 
momento que finalice el proceso. 
 
d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por incapacidad 
transitoria 
 
El Ayuntamiento deja de complementar hasta el 100% del sueldo íntegro en casos de 
incapacidad laboral transitoria. Sólo se complementa por la cantidad y el tiempo que 
prevé la legislación vigente y aquellos casos que por acuerdo con los representantes 
sindicales se pactaron en fecha 11/10/2012. El ahorro producido por este concepto en el 
primer trimestre fue de 1.284,54 euros. En el segundo trimestre el ahorro producido es 
de 795,09,-€. El ahorro acumulado es de 2.079,63,-€. 
 
MEDIDA 7: CONTRATOS EXTERNALIZADOS QUE CONSIDERANDO  SU 
OBJETO PUEDAN SER PRESTADOS POR PERSONAL MUNICIPAL 
 
a) Reducción de gastos jurídicos 
 
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan 
de ajuste.  
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 es de 50.000 
euros, pasando de un crédito inicial de 110.000 euros en el ejercicio 2011 a un crédito 
inicial de 60.000 euros del ejercicio 2012.. 
Para el ejercicio 2013 se dotó crédito inicial de 60.000 euros. Se autorizó gasto por 
importe de 34.485,95€ y se reconocieron  obligaciones por importe de 30.189,93€. 
El ahorro anual producido fue de 75.514,05 euros (50.000€ corresponden a la reducción 
de la dotación presupuestaria y 25.514,05€ a la dotación presupuestaria no gastada).  
Para este ejercicio 2014, la dotación presupuestaria se ha reducido a 50.000 euros, 
10.000 euros menos que el ejercicio anterior. En este primer semestre se ha reconocido 
obligaciones por importe de 27.206,53 euros. Se estima un ahorro anual de 10.000 
euros 
 
b) Reducción en estudios y proyectos externos 



Ple 31/07/2014 – pàg. 18 

 
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan 
de ajuste.  
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 fue de 14.000 
euros, pasando de unas obligaciones reconocidas de 59.000 euros en el ejercicio 2011 a 
45.000 euros en el ejercicio 2012. 
El crédito inicial previsto en el presupuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros, 
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.  
Durante el ejercicio 2013 se autorizaron gastos por importe de 26.351,08€ y 
reconocieron obligaciones por importe de 16.230,24, con lo que el ahorro anual fue de 
43.769,76€ (20.000€ producidos por la  reducción de la dotación presupuestaria y 
23.769,76€ por dotación presupuestaria sin reconocimiento de obligaciones).  
 
En el presupuesto de 2014 se ha reducido la dotación a 30.000 euros estimándose una 
reducción anual de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior. A lo largo del segundo 
trimestre se ha tenido que aumentar en 10.200 euros la dotación presupuestaria por lo 
que no se producirá ahorro respeto al ejercicio 2013. 
  
MEDIDA 15: REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIPO 
NO OBLIGATORIO 
 
a) Novación del contrato de concesión de la Escuela Municipal de Música 
 
El Ayuntamiento presta este servicio público mediante gestión indirecta por concesión 
administrativa a la fundación Conservatorio del Liceo, con la que se negoció una  
reducción de la aportación municipal de 100.000 euros anuales. Se había previsto que la 
novación del contrato tendría efectos en curso 2011-2012. El ahorro real producido en el 
presupuesto de 2012 fue de 144.415,18€ (incluye el ahorro producido correspondiente 
al curso 2011-2012 y el correspondiente al curso 2012-2013).  
El ahorro producido el ejercicio 2013 fue de 115.025€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2012-2013 y el correspondiente al curso 2013-2014). 
El ahorro previsto para el ejercicio 2014 es de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2013-2014 y el correspondiente al curso 2014-2015), 
correspondiendo a este segundo trimestre 29.075 euros. 
 
b) Reducción gasto autobús urbano 
 
A lo largo del plan de ajustes se estimó una reducción de 50.000 euros anuales. 
 
Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria respecto 
a la dotación del ejercicio 2011 motivada por el acuerdo al que llegaron el 
Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del servicio de autobús, gracias al 
cual se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al servicio.  
Durante el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria  al servicio del transporte urbano 
aumentó a 119.000€ porque se incluyó en esta partida la aportación al ayuntamiento de 
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Granollers para financiar el déficit (75.000€) que estaba contabilizado en otra partida en 
el ejercicio 2012 y también se incluyeron los gastos de los títulos sociales (30.000€), 
que también estaban contabilizados en otra partida, siendo el aumento real de dotación 
la presupuestaria para el 2013 de 14.000 euros respecto al ejercicio 2012, lo que supone 
una reducción de 41.000 euros respecto a 2011. 
 
Una parte del servicio de autobús urbano de les Franqueses del Vallès, L1, L2 (20, 21 y 
22) y L3 está integrado en el área urbana de Granollers, La Roca del Vallès i 
Canovelles. Los gastos producidos durante el ejercicio 2013 por estas líneas ha sido de 
75.351,24€. Hay que tener en cuenta que durante el ejercicio 2013 se ha producido la 
liquidación de la participación en los gastos correspondientes al ejercicio 2012, que 
debido a una reducción de usuarios, ha significado para el ayuntamiento un gasto 
complementario de 8.373,66€, siendo el gasto total anual de estas líneas de 83.724,90€. 
 
La otra parte del servicio, L6 (L408) servicio de autobús municipal, ha tenido un coste 
anual de 63.168,48€. En esta línea ha aumentado el número de usuarios en un 30% 
respeto al ejercicio 2012, pasando de los 16.000 usuarios a los 21.000, debido sobretodo 
la racionalización del servicio, con la implementación de un nuevo recorrido y la 
adecuación del horario.  
 
Por otra parte, se ha realizado un mayor control en los títulos bonificados, con el que se 
ha obtenido un ahorro anual de unos 18.000 euros, pasando de un gasto de 30.000 euros 
durante el ejercicio 2012 a un gasto de unos 12.000 euros. 
 
El ahorro producido durante el ejercicio 2013 es de 51.000€ anuales (41.000€ por la 
reducción de la dotación presupuestaria+18.000€ control títulos bonificados -
8.000€ liquidación ejercicio 2012). 
 
Durante este ejercicio 2014 no se prevén cambios respecto al ejercicio anterior. 
 
c) Nueva contratación concesión Can Font 
 
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del contrato que se efectuaría en 
el mes de septiembre de 2012 se obtendría un ahorro anual de 11.000 € (facturan 11 
meses-1.000 € mensuales). Para el ejercicio 2012 se estimó un ahorro de 3.000 euros. 
 
La prórroga del convenio se realizó en agosto de 2012, por 3 ejercicios, y de los 41.000 
euros anuales del ejercicio 2011 se pasó a un gasto máximo anual de 31.000 euros 
(6.000 € como  patrón jurídico y un máximo de 25.000€ en aportación a gastos). El 
ahorro efectuado en el ejercicio 2012 por este motivo fue de 5.000 euros, teniendo en 
cuenta que el gasto anual producido fue de unos 36.000 euros.  
 
El ahorro anual producido en 2013 fue de 13.913,09 euros, 2.913,09 euros superior al 
ahorro previsto en el plan (11.000€ anuales), siendo el gasto anual de 27.949,43 euros 
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El gasto producido durante el primer trimestre de 2014 es de 6.531,79 euros. Durante el 
segundo trimestre el gasto producido ha sido de 5.938,01 euros. Si se mantiene este 
ritmo de gasto, el gasto anual seria de unos 25.000 euros, con lo que el ahorro anual 
seria de 3.000 euros respecto al ejercicio 2013, correspondiendo a este segundo 
trimestre de 2014 500 euros.  
 
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO 
 
a) Renegociación contrato recogida de residuos 
 
Se había estimado una reducción del gasto en  el ejercicio 2012 de 50.000 € y de 
100.000 euros  para el resto del período, debido a las negociaciones que se habían 
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de 
1.000.000 de euros anuales, se produce el ejercicio 2013 y el Ayuntamiento lo puede 
prorrogar por 2 ejercicios más. Se prevé que durante el segundo semestre de 2014 se 
realice una nueva licitación del servicio.  
 
Durante el ejercicio 2013 finalizó el periodo de amortización de los vehículos afectos al 
servicio, que a nivel anual representan 115.000 euros aproximadamente. A nivel 
trimestral representan 28.750 eur.  
 
Por otra parte el mes de diciembre de 2013 se suprimió el servicio de recogida de papel 
y cartón, lo que supondrá un ahorro anual de 25.000 euros. Durante este trimestre 
supone un ahorro de 6.250€.  
 
Por lo tanto el ahorro estimado anual es de 140.000 euros, correspondiendo a este 
segundo trimestre de 2014, 35.000 euros. 
 
b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales 
 
Se había previsto prorrogar el contacto durante el ejercicio 2012, y se estaba negociando 
una mejora con la empresa titular, que ofrecía un aumento del servicio al mismo costo 
(la limpieza de un centro escolar que hasta ahora no estaba incluida en el convenio y 
supondría un ahorro anual de 40.000 euros, que para el ejercicio 2012, teniendo en 
cuenta las fechas, estimaba un ahorro de 12.000 €). No se logró llegar a ningún acuerdo 
y finalmente el Ayuntamiento licitó el servicio que fue adjudicado durante el ejercicio 
2013 por importe de 500.968,62 € ( 414.023,65 € + IVA).  
 
El coste del servicio de limpieza del anterior contrato, junto con la limpieza del centro 
escolar y la limpieza de las dependencias de la sociedad municipal Les Franqueses 
Entorn Verd, SL era de unos 500.000 euros. Aparentemente hubo ningún ahorro, pero 
hay que tener en cuenta la subida del IVA del 3%. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2013, el ayuntamiento tubo que modificar el contrato 
suscrito con al empresa IDONIA-NATUR,SL en 49.634,35 euros anuales, para incluir 
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nuevas necesidades de limpieza derivadas del incremento en la frecuencia de uso de 
diversos centros, del uso de espacios que no se utilizaban con anterioridad, del aumento 
de líneas en diversas escuelas y de la asunción de trabajos específicos de limpieza que 
hasta el momento no se realizaban, lo que supuso un gasto superior para este ejercicio 
2013 de 16.544,78€. 
Para este ejercicio 2014 no se prevé variación respecto al ejercicio 2013 
 
c) Nuevo contrato de mantenimiento de edificios municipales 
 
Se había previsto la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento de los edificios 
municipales. Se esperaba una reducción del coste de un 25%, con lo que se esperaba 
una reducción de 25.000 euros anuales.  
 
Durante el ejercicio 2012 se efectuó  una mejor gestión del servicio, reduciendo las 
facturaciones fuera del convenio, pasando de unas obligaciones de 150.489,06 euros el 
ejercicio 2011 a 119.401,74 euros en el ejercicio 2012 y a 95.327,59 euros en el 
ejercicio 2013. Hasta 30 de junio de 2014 se ha reconocido obligaciones por importe de 
51.719,28 euros 
 
Durante el segundo trimestre de 2014 se ha adjudicado el nuevo contrato con un ahorro 
de 47.500 euros anuales. El inicio del servicio por la nueva empresa se ha entrado en 
vigor desde el día 1 de julio de 2014, con lo que se prevé una reducción para el ejercicio 
2014 de 23.750 euros, correspondientes a los tercer y cuarto trimestres. 
 
d) Adhesión al contrato de compra agregada de telefonía y datos 
 
La reducción prevista para el ejercicio 2012 era de 10.000 euros anuales y para el resto 
de ejercicios en los que estuviera vigente el plan de ajuste era de 20.000 euros anuales. 
 
El ayuntamiento tenía contratados los servicios de telefonía fija y móvil con varias 
compañías y nunca se había realizado un concurso público para licitar estos servicios. 
Se había iniciado, durante el ejercicio 2012, contactos con el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental (CCVO), para adherirnos al contrato de compra agregada que tiene 
suscrito este consejo, que no  prosperaron.  
 
Durante el ejercicio 2012 i 2013, fruto de negociaciones que se mantuvieron con la 
compañía suministradora  del servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI, puesto 
de trabajo de voz y ADSL, se obtuvo un descuento en la aplicación de las tarifas, 
pasando de un gasto anual de 81.802,19 euros durante el ejercicio 2011 (unos 20.000 
euros trimestrales), a un gasto anual de 72.181,43 euros durante el ejercicio 2012 y 
68.597,21 euros durante el ejercicio 2013. 
 
Respecto a la telefonía móvil no se había realizado ninguna acción, siendo el gasto 
anual durante el ejercicio 2011 de 24.047,63 euros, el correspondiente al ejercicio 2012 
de 24.004,10 euros y el de 2013 de 23.845,05 euros. 
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Se optó finalmente por una licitación mediante subasta electrónica de la telefonía, fija y 
móvil, adjudicándose durante el primer trimestre de 2014 a la operadora VODAFONE 
ESPAÑA SAU por 41.079,20€ anuales. Se ha efectuado la portabilidad de las líneas 
entre los meses de mayo y junio. El ahorro trimestral  previsto se estima en 6.000 
euros y para este ejercicio 2014 se prevé un ahorro de 12.000 euros anuales.  
 
Por otra parte durante el ejercicio 2013 se implementaron otras mejoras, sobre todo por 
lo que respeta a los gastos de conexión a internet. Su resultado económico, estimado en 
un  ahorro anual de unos 5.000 euros, se producirá durante el ejercicio 2014, 
correspondiendo a este trimestre un ahorro de 1.250,00 euros 
 
e) Reducción de gastos en prensa y representación 
 
Se ha reestructurado y redimensionado el equipo de prensa, no renovando dos contratos 
laborales a su vencimiento, se ha modificado el formato de boletín municipal y se ha 
racionalizado el gasto en las partidas de prensa, publicaciones y representación. El 
ahorro previsto era de 60.000 euros. 
 
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 se redujo a 140.200 euros que respecto 
a los 160.000 del ejercicio 2012 y a los 190.000 euros del ejercicio 2011, supuso una 
reducción total acumulada de 49.800 euros. 
 
Para este ejercicio 2014 la dotación presupuestaria asignada ha sido de 130.200 euros, 
lo que supone una reducción respeto a 2013 de 10.000 euros anuales, 2.500 euros 
trimestrales. Las obligaciones reconocidas durante este primer trimestre ascienden a 
59.741,42 euros. 
 
f) Medidas de ahorro energético en el alumbrado público y en los equipamientos 
municipales 
 
El Ayuntamiento está implementando un plan de racionalización del consumo 
energético del alumbrado público y equipamientos municipales. El ahorro anual 
previsto se estimó en 30.000 euros.  
 
A lo largo del plan se produjeron diferentes apagones selectivos de puntos de luz. El 
último apagón selectivo de puntos de luz efectuado en el municipio lo aprobó la Junta 
de Gobierno Local en la sesión celebrada en 28 de febrero de 2013 
 
Durante el ejercicio 2012 el ahorro producido por reducción del consumo energético 
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 60.000 
euros. Se consumieron 1,6 millones de kW anuales.  También se produjo un ahorro 
importante en la facturación de los consumibles valorado en 160.000 euros. 
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Durante el ejercicio 2013 el ahorro producido por reducción del consumo energético 
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 40.000 
euros anuales. Durante el ejercicio 2013 se consumieron 1,4 millones de kW anuales. 
Hay que tener en cuenta de todas maneras, el incremento de los tramos de potencias 
altas del segundo semestre de 2013, comportó que el ahorro en KW no comportase el 
proporcional ahorro económico. También se produjo un ahorro importante en la 
facturación de los consumibles respecto al ejercicio 2012 valorado en 73.000 euros. 
 
Para este ejercicio 2014 no se prevén variaciones respecto a 2013. 
 
Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento va a adjudicar este mes de julio el 
contrato de mantenimiento de alumbrado público, el cual comporta la sustitución de la 
mayoría de las instalaciones de alumbrado por unas de menor consumo y menor 
potencia, renovación que debe hacerse según contrato, dentro de los 6 meses desde la 
formalización del mismo, y que según el informe técnico, comportará un ahorro mínimo 
del 30 por ciento de consumo, lo cual tendré efectos a nivel presupuestario a partir del 
cuarto trimestre de 2014.   
 
g) Reducción de determinadas partidas de gasto corriente (material de oficina, 
correos ...) en un 15% 
 
La reducción media en las partidas de gasto corriente se estimó en un 15%.  
 
El ahorro previsto en la adquisición de material de oficina y en gastos de correos, por 
ejemplo, se  estimó en 20.000 euros anuales.  
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2011 era de 125.000 euros. En 2012 se 
redujo a 95.000 euros. En 2013 a 80.000 euros.  
Para el ejercicio 2014 se ha reducido a 72.000 euros, lo que supone un ahorro anual de 
8.000 euros,  correspondiendo a este segundo trimestre 2.000 euros 
Las obligaciones reconocidas este segundo semestre ascienden a 34.531,25,67€ 
 
3. ANEXOS 
 
Se adjuntan diferentes anexos según modelo elaborado por el Ministerio de Economía y 
Hacienda 
 
Anexo 1: Informe trimestral de seguimiento de ingresos, donde se comparan las 
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2012, los datos previstos según el plan de 
ajuste con los de la previsión de la ejecución para el segundo trimestre del ejercicio 
2014 con el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de 
cumplimiento 
 
Anexo 2: Informe trimestral de seguimiento de gastos, donde se comparan las 
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2012, los datos previstos según el plan de 
ajuste con los de la previsión de la ejecución para el segundo trimestre del ejercicio 
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2014 con el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de 
cumplimiento 
 
Anexo 3: Información adicional sobre los avales públicos recibidos 
 
Anexo 4: Información complementaria sobre operaciones o líneas de crédito contratadas 
y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores, junto 
con la confirmación de haber actualizado los datos de información al CIR local 
 
Anexo 5: Informe trimestral de deuda comercial. 
 
Anexo 6: Información complementaria sobre operaciones o líneas de crédito contratadas 
y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores, junto 
con la confirmación de haber actualizado los datos de información al CIR local 
  
Anexo 7: Informe sobre finalización del plan de ajuste 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a lo 
largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos generados 
netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el pago de las 
obligaciones de la entidad local. A final del ejercicio se cumple en términos generales 
con las medidas y se cumple con el objetivo básico del Plan de Ajuste, generar recursos 
suficientes para atender el préstamo concertado en su día.  
 
Las previsiones contemplan: 
 
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
No se prevé que se incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se 
efectúe la liquidación del ejercicio 2014.  
 
2. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos para el ejercicio 
2014 se cuantificaron en 710 miles de euros. Durante el primer trimestre de 2014 se han 
producido 6,85 miles de euros y durante el segundo trimestre 27,10 miles de euros por 
encima de lo previsto.  
 
3. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos para el ejercicio 2014 
se cuantificaron en 582 miles de euros. Durante el primer trimestre del ejercicio 2014 
han sido de 130,59 miles de euros por encima de lo previsto y durante el segundo 
trimestre de 50,13 miles de euros por encima de lo previsto. 
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4. No se ha recibido ningún aval público durante el segundo trimestre del ejercicio 2014 
 
5. Por lo que respecta a las operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores se ha cumplido 
con la obligación de actualización de información de la CIR-Local. 
 
6. En el informe de seguimiento de la deuda comercial se declara que la entidad local ha 
cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral sobre cumplimiento de los 
plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones. 
 
Se prevé que la entidad local incumplirá los plazos establecidos por la ley situándose a 
un periodo medio de pago superior a 30 días, pero se cumplen los nuevos periodos de 
pago previstos por la modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y que en principio deberían ser los de referencia de morosidad para las 
administraciones a partir de 2014.  
 
7. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna operación de derivados u otro pasivo 
contingente 
 
8. Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
607/2014, DE 3 DE JULIOL, EN QUÈ ES RESOL SOL·LICITAR A LA 
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA LA 
INCORPORACIÓ D'OFICI UNA PRESCRIPCIÓ RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 248 DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 24 d’abril 
de 2014 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar provisionalment la modificació de 
l’article 248 de les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbana de les Franqueses del Vallès.  
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TENINT EN COMPTE que l’expedient anterior va tenir entrada en la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 29 d’abril de 2014 a efectes de la seva 
aprovació definitiva. 
 
TENINT EN COMPTE que després de la conversa mantinguda amb els tècnics de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona cal incorporar d’ofici una prescripció a 
efectes de procedir a l’aprovació definitiva de l’expedient. 
 
VISTES les facultats que em confereix l'apartat r) de l'article 53 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. 
 
AQUESTA ALCALDIA, en ús de les atribucions que m’han estat conferides. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- SOL·LICITAR a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que 
incorpori d’ofici a l’expedient corresponent a la modificació de l’article 248 de les 
Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les 
Franqueses del Vallès la següent prescripció: 
 
1. Pel que fa a la normativa, cal completar el redactat actual de l’article 248 en el 

sentit que on diu: 
 

“Objectius. 
 
Ordenar les solars existents ampliant el nombre o l’àmbit. 

 
Construir el vial lateral de la carretera i els nous enllaços, seguint la pauta 
aproximada grafiada en els plànols. 
 
El Pla parcial definirà la ubicació definitiva dels espais verds i els 
equipaments.” 

 
Ha de dir: 
 
“Objectius. 

 
Ordenar les solars existents ampliant el nombre o l’àmbit. 

 
Construir el vial lateral de la carretera i els nous enllaços, seguint la pauta 
aproximada grafiada en els plànols. 
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El Pla parcial definirà la ubicació definitiva dels espais verds i els equipaments 
garantint l’objectiu de crear corredors verds que interrelacionin el medi 
ambient de les dues vores de la carretera.” 

 
Segon.- DONAR COMPTE dels presents acords al Ple en la propera sessió que se 
celebri per a la seva ratificació. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé nosaltres, el dia que es va portar al Ple aquest 
punt, ja ho vam dir, que es tenien que deixar els corredors biològics i se’ns va dir que 
no, que això ja es definiria en el seu moment. Bé, la Comissió d’Urbanisme, cosa que 
no hem trobat l’informe de la CUB, de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, no 
l’hem trobat a l’expedient, crec que hi hauria de ser. I després nosaltres creiem que ara 
s’ha de fer un pla parcial nou, s’haurà de fer un projecte d’urbanització nou, s’haurà de 
fer un projecte de reparcel·lació nou. Qui pagarà això? No hem trobat tampoc cap 
plànol a on, suposo que també deu anar de paraula aquest plànol, d’on han de ser els 
corredors biològics.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres també ho vam avisar, vam dir que 
l’informe era incoherent en sí mateix perquè els hi donava, per un cantó, la raó a 
vostès, però per un altre accentuava el fet de que havien de deixar els corredors 
ecològics que tocava, inclús (perdoneu, perquè estic refredat) ens citava dos o tres 
elements únics com una alameda, etc., i per tant estem contents de que es faci aquesta 
previsió dintre del pla. De totes maneres els hi continuarem votant que no.  No per la 
recomanació, que estem totalment d’acord, sinó com s’està portant tot aquest procés 
del Sector N, on a dia d’avui encara hi ha propietaris que diu que, o no han parlat o 
han fet una única reunió i punt, quan aquí se’ns està dient que s’ha parlat amb tothom i 
que tot està més que lligat.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: ens trobem molt sovint en aquest Ple en el que 
s’acaben els debats dient: bé, el tems donarà i traurà raons. I aquestes coses a vegades 
han de passar anys perquè passin, però en aquest cas només ha calgut que passés un 
trimestre. En el Ple del mes d’abril va haver-hi diferents grups, entre ells Esquerra 
Republicana, que el que va defensar va ser que l’informe de la Generalitat era 
claríssim en aquest sentit, i que això no es podia treure del text. Des de l’equip de 
govern es va insistir en que això no tenia cap importància, el que s’estava fent 
acomplia els requisits i només han hagut de passar 3 mesos que ens trobem a sobre de 
la taula un altre cop amb una cosa que si es llegeixen vostès l’acta del mes d’abril, 
Esquerra els hi va anunciar que passaria. Senzillament, jo voldria que això servís 
perquè les observacions que es puguin fer aquí, puguin ser tingudes en compte per part 
del govern, en ocasions successives.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: jo volia dir el mateix. En la documentació no hi havia 
cap document de la Comissió de Barcelona, i per lo que tinc entès, a vostè li han trucat 
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per telèfon, per dir-li que això no està bé. No hi ha documentació, i resulta que ara 
hem de tornar a començar de nou amb tot el mateix procés, quan ja estava suspès de fa 
anys, vull dir que tornem al mateix procés. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: jo crec que la Comissió d’Urbanisme té una funció 
clara, i jo crec que en aquests moments ha actuat amb un rigor que és el què tots 
desitgem. És a dir, nosaltres presentem, s’ho miren i ens diuen: “escolta una cosa, per 
tirar endavant el tema hi ha un suggeriment de fer una prescripció”. Què fem? La 
posem, modifiquem l’article 248 i l’afegim d’ofici, i això és lo que portem avui aquí. 
És a dir, jo no veig, al contrari, ja ens agradaria a tots que tot funcionés de la mateixa 
manera des de Fiscalia, passant per molts organismes que de vegades no fan la feina 
com l’haurien de fer.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només dir dues coses. La modificació de les 
zones verdes i el Pla Parcial del Sector N. Són dues coses que van a dues velocitats 
diferents. Ara estem parlant de la modificació de les zones verdes. No estem parlant 
del Sector N. El sector N l’aprovarem el mes de setembre. L’aprovarà el mes de 
setembre. Res més que això.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyor Marin, no és aquesta la seqüència. La 
seqüència no és: ho presentem, s’ho miren i fem el què ens diuen. La seqüència és: ho 
presentem, s’ho miren, no fem el què ens diuen, perquè això el mes de gener aquest 
tema es va tractar, el mes d’abril el tornem a tenir a sobre de la taula amb una sèrie de 
recomanacions i aquesta no la fem, i si vostè es mira l’acta que no la llegiré per 
brevetat, però em faria molta il· lusió, del Ple del 24 d’abril, la meva intervenció anava 
adreçada a dir: “escolti, estan dient això i no ho estem posant”, i ara, després del mes 
d’abril, quan això es tornar a presentar d’una altra manera sense això, ens tornen a dir: 
“escolta, si no poseu això, no colarà”. O sigui, la seqüència no és la que vostè ens ha 
explicat. La seqüència és la que estic explicant jo. Això es parla el gener; el mes 
d’abril ja tenim aquest informe de la Generalitat on ens diu que això ha d’anar 
d’aquesta manera. No fem cas; més ben dit, l’equip de govern no en fa cas, i al mes de 
juliol tornem a tenir aquest al damunt de la taula. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo no sé si és que es pensa que nosaltres no tenim 
cap possibilitat de raonament. Però quan resulta que quan reorganitzem el pla general 
en funció d’un sector que s’ha de desenvolupar, això va encadenat, per a qualsevol que 
s’ho miri una mica de lluny. No toquem res, i en poc més de 6 mesos ho retoquem tot. 
Se’n va parlant des de lo ample cap a lo petit. Que no sembla malament, però escolti, 
no ens digui no té res a veure. Ara estem votant una cosa i després votarem una altra, 
quan resulta que tot ho estem fent perquè allò sigui lo més rendible possible, digui-ho 
públicament, no hi ha cap problema. Si jo ho entenc. Si d’allà s’ha de treure 
rendibilitat. Ara, dit això, evidentment que no hi ha informe, evidentment que hi ha 
hagut una trucada. Ha hagut una trucada, i segurament d’aquest estil: “escolti’m, no 
m’heu fet punyetero cas; si els faig un informe, els matxaco vius. Per tant, per favor, 
tirin enrere això”. Però quasi, perquè sinó no s’entén que vostès facin cas a una 
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trucada i no demanen un informe. No s’entén, perquè és un insult a la intel·ligència de 
tots els regidors que estem aquí. Ens hem de fiar d’una trucada que ha rebut algú, 
suposo que vostè, senyor Alcalde, i punt. A partir d’aquí, també es podria dir que no 
han tingut cap trucada i que els propis serveis nostres ho han detectat i ho canviem per 
això. Les coses em sembla que han de ser una mica més serioses. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senzillament per dir-los la seqüència. Nosaltres, 
quan portem una cosa important, abans fem una prèvia amb els arquitectes de la 
Comissió d’Urbanisme. Allà els hi expliquem, els hi diem el que volem fer i llavors 
ells s’ho miren, tarden 2 o 3 mesos, però ens fan les seves prescripcions i ens diuen: 
“escolta, si canvieu això, nosaltres ho veurem amb bons ulls”. És senzillament això. I 
per això aquesta demora en el temps. Res més que això.  
 
SOTMESA a votació la ratificació de la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels 
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, sis vots en contra dels 
regidors dels grups municipals CPF, LFI, ERC-AM 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 DEL TEXT REFÓS DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL 
D'ORDENACIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS QUE 
INCORPORA LES PRESCRIPCIONS VINCULANTS FIXADES PER 
LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME  

 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 30 de 
gener de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 
“Quart.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual de la Revisió del Pla 
General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments Derivats del 
desenvolupament Industrial del Municipi de les Franqueses del Vallès. 
 
Cinquè.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.” 
 
ATÈS  que en compliment dels acords anteriors, en data 11 de febrer de 2014, amb 
Registre General de Sortida 2014/904 es va enviar la documentació que forma 
l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona a efectes de la seva 
aprovació definitiva. 
 
ATÈS que en data 2 de maig de 2014, amb Registre General d’Entrada 2014/2472, de 5 
de maig, s’ha rebut informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
relació a l’aprovació definitiva, el qual fixa una sèrie de prescripcions. 
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ATÈS que en data 8 de maig de 2014, amb Registre General de Sortida 2014/2741 s’ha 
sol·licitat informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, el qual s’ha rebut en data 1 de juliol 
de 2014, amb Registre General d’Entrada 2014/4167. 
 
ATÈS que en data 8 de maig de 2014 amb Registre General de Sortida 2014/2740 s’ha 
sol·licitat informe a la Direcció General de Protecció Civil, el qual s’ha rebut en data 8 
de juliol de 2014, amb Registre General d’Entrada 2014/4300. 
 
VIST l’escrit presentat en data 24 de juliol de 2014, amb Registre General d’Entrada 
2014/4608, pel senyor Jordi Codina Font, en representació de NADICO INDUSTRIAL 
MANAGEMENT on aporta el text refós de la modificació de les normes urbanístiques 
per a la regulació del sòl industrial. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 59, 85 i 96 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, d’urbanisme així com 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. 
 
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el Text Refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla 
General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès que incorpora les prescripcions 
vinculants fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 24 d’abril de 
2014. 
 
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: m’estic repetint, però és que tot va en la mateixa línia. 
Estem modificant normativa superior, tota enfocada al sector N. I encara que aquestes 
indicacions porten una mica de seny per part de la Generalitat a aquestes 
modificacions que fem, estem en contra del model que esteu fent del Sector N, i el 
votarem en contra, perquè el mateix informe surt com voleu fer activitats, hosteleria, 
hotels, també voleu fer educatives, religioses, al costat de la indústria. I ja vam dir que 
estem en contra d’aquesta regularització de l’ocupació de l’espai, que no té cap sentit 
ficar al costat d’indústries, ficar serveis com hotels, com esportius, com educatius. No 
té cap sentit, encara que vulgueu rentabilitzar el polígon al màxim. A més, una de les 
pròpies empreses que fa al·legació, que és SANDOZ, ho diu que no vol tindre, és una 
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química, i no vol tindre depèn de quins tipus d’activitats al seu costat perquè veu que 
hi ha un risc o una molèstia. No votarem a favor. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: No es tracta de que ens enganyeu. Això va per 
ordre de força del grup, representa, i en qualsevol cas si hi ha una proposta, lo normal 
és que algú la defensi. No em fa res i segueixo parlant. Aquí ens esteu enganyant des 
del començament en el moment en què esteu dient: “Proposta d’aprovació del text 
refós de la modificació ... que incorpora les prescripcions vinculants fixades per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme”. És mentida. El què vosaltres ens doneu per 
aprovar no incorpora les prescripcions vinculants fixades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. En concret, hi ha dues d’aquestes prescripcions, la 1.3, que diu que s’ha 
de deixar 7 metres i mig de separació a les partions laterals i fons de les parcel·les, que 
ens les saltem pel forro. A l’informe del seu assessor habitual, de l’empresa NADICO, 
diu clarament que això si bé s’ha determinat tal i com es descriu que la distància sigui 
etc., això no ens agrada perquè seria contrari a l’objectiu que nosaltres estem buscant. 
S’allarguen. I hi ha una altra prescripció de la Generalitat que, com vostès han dit a 
l’enunciat d’això, són vinculants, que diu: “cal modificar la regulació respecte a les 
construccions auxiliars, establint que hauran de complir les limitacions de separació de 
límits i eliminar el 5 per 100 d’ocupació addicional”. La Generalitat explica clarament 
que aquest 5 per 100 que vostès demanaven de construcció addicional, no pot ser-hi. 
Què fem? Diem, en lloc d’un 5 per 100, ara demanem un 3. Diu: “s’ha d’eliminar”. 
Llavors, què és el què passarà? Poden passar dues coses. Passarà suposo que això, tot i 
que l’enunciat del text, tot i que vostès siguin conscients, perquè suposo que són 
conscients com a membres de l’equip de govern, algú s’ha d’haver llegit que vostès 
han encarregat i que la gent del Sector acabarà pagant. Aquest informe i la 
recomanació que vostès ens porten a votar no està respectant les prescripcions de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, poden passar dues coses. Una, que aquí, un cop 
això votat i amb els seus vots surti endavant d’aquí tres mesos ens ho tornem a trobar 
damunt la taula, que seria lo normal; o que no em preguntin per què, algú d’aquí 
aconsegueixi que aquestes prescripcions es canviïn, la qual cosa per a mi no faria més 
que posar en dubte el funcionament de la pròpia comissió. En qualsevol cas jo els hi 
demano que no ens portin a votar un punt en el qual no estan respectant les coses que 
ens demanaven. Si algú vol algun aclariment sobre el tema, li puc donar; puc llegir-ho 
tot complert, però si us plau, deixin-ho damunt la taula i en el mes de setembre fem 
realment el què la Generalitat està demanant, si és això el què volen. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: hi ha una sèrie de prescripcions, com molt bé ha dit 
vostè, que ens dóna la Comissió d’Urbanisme i vostè ens està comentant aquí el tema 
de com eliminar el 5 per 100 d’ocupació addicional. És cert que en el projecte que 
presentem nosaltres, aquí s’està parlant d’un 3 per 100 i en tot cas seria el que, com a 
detall, és molt cert que hauríem de mirar-nos. Sí, sí, és cert, les coses com són. 
L’ocupació auxiliar d’un 3 per 100. Per tant, és correcte, i jo convidaria segurament a 
deixar-ho sobre la taula perquè si no, potser sí que podrem tindre algun problema.  
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només una qüestió. Això no és pel sector N. No, 
al Sector N hi pots posar, ara que l’estem creant, els usos que creiem oportuns. Això 
per a tot les Franqueses, per dinamitzar els polígons de les Franqueses, per crear 
riquesa a les Franqueses, perquè una part del polígon del Pla del Congost o una part 
del Pla de Llerona, una part, tenen els usos esportius. A l’altra part, al costat de la 
vorera, no els tenen. És un sense sentit. Això és per dinamitzar els polígons industrials. 
Vostè no hi estarà d’acord, però nosaltres era la idea que teníem. Aquesta 
incongruència de que hi ha polígons industrials que activitats no nocives, innòcues, en 
un costat de la vorera es poden fer i en l’altre costat no. No té sentit això. El sector N 
anirà per una altra banda.  
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: aquest acord és per a tots els polígons, però també 
per al Sector N. No, no. El Sector N no anirà per un altre cantó perquè per a que vagi 
per un altre cantó s’ha de fer una modificació del Pla General específica per al Sector 
N, però aquesta és per al Sector N i per a la resta. Per lo tant que sí que és per al Sector 
N però està, com diu aquell, disfressada que és per a tot el municipi, cosa que al seu 
dia ja vam dir que no estàvem d’acord amb aquests tipus d’activitats a tots els 
polígons, que barrejaven coses que no creiem que havien d’anar en els polígons 
industrials. Que senyor Marin, si les prescripcions que fa la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona no són les mateixes, no coincideixen, sàpiga que li tornaran a enviar i no li 
aprovaran. Vull dir, això no cal que discuteixi gaire. Si hi ha dues incongruències, que 
no són incongruències, que són voluntat de la persona que ha redactat de no 
incloure’ls, li tornaran i no s’aprovaran, vol dir no passaran fins que no facin el què 
se’ls hi ha demanat. Per lo tant que dues coses queden molt clares, si no coincideixen 
les prescripcions que ja estan mirades fil per randa, les tornaran i no passaran per la 
Comissió l’aprovació de les modificacions, i que aquesta modificació és també pel 
sector N, i no que el Sector N va per banda, que això no és veritat. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: només una cosa, tot i que hi ha gent en certs 
polígons atenent a aquesta normativa i aquella activitat s’hi pugui, hi està apunt de 
posar, a mi no em fa res endarrerir-ho al setembre. Cap ni un. Deixem-ho sobre la 
taula. Senyor Marin, nou regidor d’urbanisme vostè s’ho mira i el setembre ho tornem 
a portar. Per tant deixem el punt sobre la taula.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ 
INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 
GRANOLLERS, LES FRANQUESES DEL VALLÈS, LLIÇÀ D'AMUN T 
I CANOVELLES PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI  
DE TAXI EN L'ÀMBIT D'AQUESTS MUNICIPIS 

 
ATÈS que els municipis de Granollers, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt i 
Canovelles manifesten la voluntat de signar un conveni de cooperació intermunicipal 
per a la prestació conjunta del servei del taxi. 
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ATÈS que els municipis esmentats han redactat de forma consensuada i seguint les 
recomanacions del Servei Territorial del Trànsit, un document de conveni de cooperació 
intermunicipal que estableix drets i obligacions entre les parts i que té, a més, una 
vocació integradora, al permetre incorporar a altres municipis, que tenint una important 
influència recíproca territorial, estiguin interessats en la seva adhesió. 
 
VIST  el què disposa la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi, la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRBRL), el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals (ROAS).  
 
ATÈS que l’art. 303.1 del ROAS, permet que per conveni s’estableixi una relació de 
cooperació consensuada entre les entitats locals o entre aquestes i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o pel desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes a elles, en  la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. 
 
ATÈS que l’art. 303.3 del ROAS estableix que a través dels convenis es podrà realitzar 
la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en assumptes d’interès 
comú, en la forma i en els termes previstos en les lleis reguladores de les matèries en 
que aquest interès existeixi. 
 
TENINT EN COMPTE que els convenis interadministratius tenen un caràcter voluntari 
i base negocial i s’estipularan en pla d’igualtat entre les administracions públiques 
intervinents, no podent cap d’elles exercitar potestats executives o coactives front a les 
restants, llevat del que estableix l’art. 310 del ROAS (per incompliment o morositat de 
qualsevol de les administracions que hagin subscrit el conveni). 
 
TENINT EN COMPTE que, en quant a la matèria del taxi, la Llei catalana 19/2003, de 
4 de juliol, del Taxi, preveu la col·laboració intermunicipal del servei del taxi, en el seu 
art. 23, possibilitant la coordinació dels diferents serveis municipals del taxi i 
possibilitant l’establiment dels adequats mecanismes per fer efectiva aquesta 
coordinació a partir d’un previ acord de voluntat dels municipis afectats en les zones on 
hi hagi una interacció o influència recíproca entre els serveis de transport del taxi. 
 
ATÈS que l’art. 23, relatiu a la coordinació municipal, estableix que el departament 
competent en matèria de transports pot establir àrees territorials de prestació conjunta o 
altres fórmules de coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o 
influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que 
l’ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels municipis 
compresos en l'àrea, de conformitat amb les condicions que es determinin per 
reglament. En el procediment d’establiment de les dites àrees és preceptiva la 
participació dels ens locals que la integrin i del Consell Català del Taxi. 
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ATÈS que dins de les funcions que l’art. 2 atribueix al Consell del Taxi, en el Decret 
188/2005, de 13 de setembre deI Consell Català del Taxi, en desenvolupament de l’art. 
33 de la Llei del Taxi 19/2003 de 4 de juliol, en el seu apartat 2.d) és la participació en 
el procediment d’establiment de les àrees territorials de prestació conjunta del servei del 
taxi previst a l’art. 23 de la Llei 19/2003. 
 
ATÈS que el Consell del Taxi és l’òrgan de consulta i assessorament pel que fa als 
serveis de taxi a Catalunya i està adscrit al departament competent en matèria de 
transports, el Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
ATÈS que a Catalunya, aquest fórmula de coordinació intermunicipal del servei del 
taxi, ja existeix en l’actualitat i es troba materialitzada en diferents convenis de 
coordinació  intermunicipal. A títol d’exemple i dins de la província de Barcelona, en 
les comarques del Baix Montseny (Cardedeu, Sant Pere de Vilamajor i Cànoves i 
Samalús); en el Vallès Oriental (Mollet del Vallès, Parets dels Vallès, Martorelles, 
Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles); o en el Vallès Occidental 
(Sabadell i Sant Quirze del Vallès). 
 
ATÈS que, un cop tots els municipis intervinents hagin aprovat el  conveni de 
cooperació intermunicipal, aquest document haurà de ser sotmès amb caràcter previ a la 
seva signatura, a la conformitat i/o autorització de la Direcció General de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’exercici de les seves 
competències. 
 
ATÈS que el 16 de maig de 2014 la Direcció General de Transports i Mobilitat va 
trametre a l’ajuntament de Canovelles un escrit en el què informava favorablement 
sobre el contingut del conveni de prestació conjunta anteriorment esmentat.  
 
ATÈS que la competència per aprovar el conveni interadministratiu correspon al Ple de 
la Corporació, de conformitat amb l’art. 22 en relació a l’art. 47 de la LRBRL, amb 
quòrum de  majoria simple. 
 
VIST l’informe jurídic que consta a l’expedient administratiu. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni de cooperació 
intermunicipal a subscriure entre els Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses del 
Vallès, Lliça d’Amunt i Canovelles, per a la prestació conjunta del servei del taxi en 
l’àmbit territorial dels municipis esmentats, així com de la resta de municipis que tenint 
una important influència recíproca territorial, estiguin interessats en la seva adhesió, i 
que es transcriu a continuació: 
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“CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE GRANOLLERS, LES FRANQUESES, LLIÇÀ D’AMUNT 
I CANOVELLES, PER LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI  

 
REUNITS 
 
El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l'Ajuntament de Granollers. 
 
El  senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde president de l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès. 
 
El senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde president de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
El senyor José Orive Vélez, alcalde president de l’Ajuntament de Canovelles. 

 
INTERVENEN 

 
Els alcaldes presidents dels  Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses, Lliçà 
d’Amunt i  Canovelles, en virtut del que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 53.1 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril. 
 
Les parts es reconeixen capacitat i representació per  formalitzar el present conveni 
i en conseqüència 

 
EXPOSEN 

 
L’art. 23 de la Llei 19/2003, del Taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les 
zones on hi ha interacció  o influència recíproca entre serveis de transport de 
diferents municipis, de manera que l’ordenació adequada dels serveis transcendeixi 
els interessos de cada un dels municipis de la zona. 
 
De conformitat amb el que s’ha exposat, els Ajuntaments de Granollers, Les 
Franqueses, Lliçà d’Amunt i  Canovelles consideren necessària la prestació 
conjunta del servei del taxi en l’àmbit des seus termes municipals, de tal manera 
que els taxis de tots els municipis signants puguin actuar en qualsevol dels seus 
termes municipals, en les condicions i limitacions que s’estableixen en el present 
acord. 
 
En conseqüència els municipis, mitjançant aquest conveni, estableixen un marc de 
col·laboració en el qual es concreten les actuacions a desenvolupar en la prestació 
conjunta del servei, en permetre la prestació del servei de taxi, recollint i deixant 
viatgers en els respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi de 
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qualsevol dels municipis signants, amb la finalitat de  millorar l’eficàcia del servei, 
afavorir una millor rendibilitat i qualitat de treball dels professionals del sector. 

 
En conseqüència, les parts, mitjançant aquest Conveni, estableixen un marc de 
col·laboració en el qual es concreten les actuacions a desenvolupar per a la 
prestació conjunta del servei del taxi en l’àmbit territorial dels municipis de 
Granollers, Les Franqueses, Lliçà d’Amunt i  Canovelles, i d’aquells municipis 
inclosos en l’àmbit territorial que tenen una important influència recíproca i que, 
en un futur estiguin interessats en l’adhesió al present Conveni. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, les parts 

 
ACORDEN 

 
Primer.- Objecte del conveni 

 
Aquest conveni té per objecte regular les actuacions de les parts per a la prestació 
conjunta del servei del taxi en l’àmbit territorial dels municipis de Granollers, Les 
Franqueses, Lliçà d’Amunt  i Canovelles, així com de la resta de municipis que 
tenint una important influència recíproca territorial, estiguin interessats en la seva 
adhesió. 
 
Segon.- Prestació conjunta territorial 

 
Els ajuntaments signants es comprometen a permetre la prestació del servei del taxi 
en els seus respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi de 
qualsevol dels municipis esmentats en les condicions que es determinen en els 
pactes següents. 

 
Tercer.- Imatge 

 
Amb la finalitat d’aconseguir una imatge corporativa uniforme i fàcilment 
identificable de la prestació conjunta,  amb caràcter general, els vehicles que 
prestin el servei del taxi, tant dels municipis que signen el present conveni, com els 
que en un futur s’adhereixin,  hauran de ser de color blanc. 
 
No obstant però, s’estableix un període transitori,  per aquells vehicles que a la 
signatura del present conveni,  no compleixin amb aquest requisit i fins a la futura 
substitució del vehicle. 
 
Els vehicles aniran identificats exteriorment amb un distintiu específic de la 
prestació conjunta i portaran en cada porta lateral, pintat l’escut de cada 
Ajuntament de procedència, i el núm. de l’autorització de la llicència de taxi. 
 
Quart.- Tarifes. 
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Els Ajuntaments signants es comprometen a harmonitzar les tarifes urbanes dels 
serveis de taxi que tinguin origen i destinació en qualsevol dels seus termes 
municipals, de manera que tinguin els mateixos conceptes i imports. Pel que fa a la 
tarifa interurbana aplicable, serà l’aprovada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
Cinquè.- Utilització de les parades 

 
Les parades de taxi actualment  existents són les detallades, per cada municipi, en 
l’Annex I, incorporat al present conveni. 
 
Les parades de taxi seran utilitzades per espera i recollida de viatgers inicialment 
pels titulars de llicència del municipi on es trobin localitzades. 
 
En el ben entès que cada parada té assignades un número de places convenientment 
senyalitzades, qualsevol llicència de taxi de qualsevol dels municipis signants del 
conveni, podrà fer parada en les de la resta de municipis sempre que el total de 
vehicles en espera no superi el número total de places, i no hi hagi cap altre vehicle 
de fora del municipi de la parada. 
 
Excepcions: 
 
No entren en l'anterior regla les parades següents: 
 
Granollers: 

 
- De la plaça Pau Casals de Granollers 
- De la plaça Serrat i Bonastre de Granollers 

 
Les Franqueses: 

 
- Plaça d'Espanya a Bellavista, estació de les Franqueses-Granollers Nord-R2 
- Carretra de Ribes a l'estació de les Franqueses del Vallès (R3) 
en què no s'autoritza fer parada a les llicències que no siguin del municipi. 
Aquests mateixos criteris se seguiran pels taxistes dels municipis que, en un futur, i 
mitjançant la corresponent adhesió al present conveni,  s’integrin en la prestació 
conjunta, així com, en el cas de que qualsevol dels municipis integrants de la 
prestació conjunta, acordessin una futura ampliació de les parades de taxi.   

 
Sisè.- Atorgament de llicències 

 
Cadascun dels municipis mantindran la competència d’atorgament de llicències 
reconeguda en l’article 5 de la Llei 19/2003 de 4 de juliol, del taxi, així  com serà 
competent per incrementar, decrementar o modificar la ubicació de les parades de 
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taxis en el seu respectiu municipi, donant compte a la resta d’Ajuntaments afectats 
per la prestació conjunta.  

 
Setè.- Conformitat de la Direcció General del Transport i mobilitat 

 
El conveni serà sotmès amb caràcter previ a la seva signatura a la conformitat de la 
Direcció General del Transport i Mobilitat pel que fa a l’exercici de les seves 
competències. 

 
Vuitè.- Comissió de Seguiment 

 
A efectes de vetllar pel correcte funcionament de l’objecte d’aquest conveni,  es 
crea una Comissió de Seguiment integrada per un representant de cadascuna de les 
parts signants, a la que podrà incorporar-se un representant de la Direcció General 
de Transport i Mobilitat.  El règim de funcionament d’aquesta Comissió es 
determinarà per mutu acord. 

 
Novè.- Incompliment 

 
La no observació per qualsevulla de les parts de les obligacions establertes en el 
present Conveni, facultarà a la resta de municipis a exigir-ne el seu compliment 
efectiu, i en cas que aquest no es produeixi, la resolució del Conveni. 

 
Desè.- Inspecció i control 

 
Amb la finalitat d’assegurar el compliment de les seves determinacions i del 
compliment de les obligacions que se’n deriven per als titulars de llicències, els 
Ajuntaments signants d’aquest Conveni es comprometen a intensificar les tasques 
d’inspecció per la detecció i eliminació de practiques irregulars o contràries a la 
normativa i les determinacions del present conveni, en coordinació amb els òrgans 
d’inspecció de la Direcció General de Transport i Mobilitat. 
 
Onzè.- Vigència  

 
La vigència del conveni serà d’un any, a comptar des de la data de la seva 
signatura, prorrogable anualment de forma automàtica si cap de les parts no el 
denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva finalització. 

 
Dotzè.- Jurisdicció 

 
Les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació d’aquest Conveni que no 
puguin ser resoltes per la Comissió de seguiment prevista en el pacte sisè, restaran 
sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa. 
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I en prova de conformitat, se signa el present Conveni en ........... exemplars i a un 
sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 
ANNEX I 

 
PARADES DE TAXI 

 
GRANOLLERS 

 
• Pl. Pau Casals : 10 places  
• Hospital General: 4 places  
• Pl. Serrat i Bonastre. Estació Renfe Granollers Centre : 4 places  
• Pl. de la Constitució: 3 places  
• Estació Renfe Granollers Canovelles: 2 places  
• c. Aragó. Aparthotel Athenea : 1 plaça  
• Hotel Ciutat: 2 places 

 
LES FRANQUESES 

 
• Plaça d’Espanya a Bellavista, estació de les Franqueses-Granollers Nord R2 
• Carretera de Ribas a l’estació de les Franqueses del Vallès R-3 
• Plaça de l’Ajuntament  
• Polígon Ramassar, carrer del Pla del Ramassar. 

 
LLIÇÀ D’AMUNT 

 
• Carrer Torrent Merdanç, 5 

 
CANOVELLES 

 
• Carrer Indústria, núm. 25 (Polígon Industrial El Congost)” 

 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Direcció General de Transports i Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de Granollers, Canovelles i Lliçà 
d’Amunt als efectes pertinents. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: són dos dubtes. És per què no hem seguit exactament 
el mateix projecte de conurbació de Granollers? Si inclou a més pobles com la Roca, 
que té connexió fins i tot física amb Granollers, amb aquest projecte, encara que 
segurament votarem a favor perquè ens sembla correcta. I una altra pregunta és si les 7 
llicències de taxis que hi ha a les Franqueses, estan les 7 d’acord amb el conveni? 
Gràcies 



Ple 31/07/2014 – pàg. 40 

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: a banda de que se’ns ratifiqui aquí el què ja se’ns 
va dir verbalment fa una setmana, que era que sí, que els taxistes de les Franqueses 
estaven d’acord amb això, sembla, per la informació que hi ha dins de l’expedient, que 
som l’últim municipi en adherir-se a això, i voldria saber què és el què en pensem, 
abans de votar, del fet que l’ajuntament de Granollers, a la seva comunicació i en el 
seu dictamen digui que “malgrat que l’acord novè del conveni s’indica que la no 
observació de qualssevulla de les parts de les obligacions establertes en el present 
conveni, facultarà a la resta de municipis a exigir-ne el seu compliment efectiu, i en 
cas de que aquest no es produeixi la resolució del conveni”, que és una cosa normal i 
que tots els convenis porten: “escolta, hem dit que faríem això, si vostè no ho fa 
l’avisem perquè ho faci, i si continua sense fer-ho, el fem fora”. Els amics de 
Granollers diuen: “aquesta clàusula s’ha d’entendre en el sentit que caldrà procedir a 
modificar el redactat del conveni signat en els termes que pertoquin”. Jo voldria, 
primer, que la regidora si era conscient d’això, i segona, què és el què en pensem, si un 
conveni és modificable d’acord amb la pràctica i no d’acord amb el què el conveni 
estableix. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: no estava tota la documentació perquè jo no l’he 
vista. Llavors li faré dues preguntes i a la segona ronda li contestaré. Quantes 
llicències tenim aquí a les Franqueses? és una pregunta que li faig. A qui beneficia 
aquest conveni? I després ja ... 
 
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: contestant al sr. Vega, abans de portar a terme 
aquest conveni, els tècnics s’han reunit amb els propietaris de les llicències per 
explicar-los més o menys el sentit de lo que s’anava a signar. No només del nostre 
municipi, sinó que cada municipi que ha signat aquest conveni s’han estat reunint amb 
els propietaris de les llicències, i tot això evidentment, s’ha dut a terme perquè ells 
eren conscients i estaven conformes, perquè han vist que és regularitzar un servei que 
es feia però que no estava plasmat en cap conveni. És a dir, un taxi de les Franqueses 
feia un servei a Granollers. Si algú el parava, no podia encotxar allà. Amb aquest 
conveni, això es pot fer. Nosaltres, des de les Franqueses, podem fer-ho. A 
Canovelles, a Granollers i a Lliçà d’Amunt. El per què no està la Roca? La Roca no ha 
volgut. En un principi, se li va comentar i tot bé arrel de l’autobús. El conveni de 
l’autobús s’ha regularitzat i ara el què volien fer és regularitzar el servei de taxi. 
Evidentment els primers que s’havien parlat els municipis que havien signat aquest 
conveni del transport, de l’autobús. La Roca s’ha desvinculat d’aquest servei, els seus 
motius tindran. El tema que vostè em diu de l’annex aquest que posa Granollers dintre 
del conveni que ells signe o dintre del seu acord. Nosaltres, els convenis s’han d’anar 
regularitzant i s’han d’anar modificant a mida que vagin sorgint, que és el mateix que 
hem fet amb l’autobús, que vagin sorgint dubtes o perfilant a mida que vagi passant el 
temps. No sé si és això el què vostè em vol dir. El tema del sr. Badia, set llicències. I 
tal i com he dit, ells eren conscients que es volia regularitzar i a més a més, ells ho 
agraeixen de que això es pugui fer. Per què? Perquè dintre d’aquest conveni els 
taxistes de les Franqueses poden parar també en parades de Granollers, de Canovelles, 
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de Lliçà d’Amunt, sempre i quan no hi hagi cap altre taxi de fora. Això està tot ben 
especificat dintre del conveni.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: un matís. Els nostres taxistes poden parar en les 
parades de fora, excepte les parades de l’estació de França de Granollers, i una altra 
que em penso que és la d’autobusos, que els senyors de Granollers han dit que allà no 
tocava. Si nosaltres també hem contraatacat. D’acord. Però en qualsevol cas, jo entenc 
que l’esperit d’un conveni no és que un dels germans, encara que sigui el germà gran, 
se’l pugui passar pel forro quan li sembla. Escolti, ja en vam parlar en el moment en 
què estàvem debatent el tema de l’autobús, em penso que ningú em va rebatre que les 
línies que tenim compartides amb Granollers, per a nosaltres, no eren exactament un 
regal, i aquí ens tornem a trobar en què no sé fins a quin punt això és vinculant per a 
ells. Però els seus tècnics han dit que davant de l’obligació de complir qualsevol punt 
del conveni, en lloc d’haver-ho de fer, ja ho canviaran de manera que s’adapti a lo que 
s’estigui fent en qualsevol moment. La pregunta és només si en són conscients d’això, 
o com ha passat en el punt anterior, no n’eren conscients. I si en són conscients i 
vostès ho volen tirar endavant amb tot el coneixement, doncs bé, cadascú fa el que li 
sembla. I si vostès no n’eren conscients d’això, abans de signar el conveni, que ho 
valorin i que ho tinguin en compte. I lligat amb això, jo no pagaria l’informe del punt 
anterior en el qual se’ns està dient que fem coses que la Comissió d’Urbanisme ens ha 
dit que no féssim. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: li he fet aquesta pregunta perquè com no hi havia la 
documentació, les dues preguntes que se m’han contestat, que és lo que jo no entenia. 
Molt bé. Benefici del conveni? Serà per Granollers, perquè a les Franqueses no. 
Segona, els taxistes de les Franqueses on estan? Li faig aquesta pregunta. On estan els 
taxistes de les Franqueses? li dic això perquè això ja ve de fa anys enrere quan jo era 
regidor i jo també em vaig reunir amb aquests senyors que tenen 7 llicències. Set 
llicències repartides: 3 a Canovelles, a una senyora que és de Canovelles; i les altres 4 
són d’un ciutadà d’aquí les Franqueses. Aquesta senyora de Canovelles no ve mai a les 
Franqueses, i el ciutadà de les Franqueses, que és una empresa que es diu AZOR, si no 
han canviat de nom, que em sembla que han canviat de nom, tenen els seus vehicles 
pintats de color verd i blanc, i el servei que fan no els interessa perquè fan coses 
d’ambulàncies i altres coses. Llavors, clar que ells hi estan d’acord. Tu diràs si estan 
d’acord. Però perquè ells no estan mai a les Franqueses, doncs nosaltres tenim que 
mirar el servei nostre. A més a més veig que el conveni encara és per riure, perquè 
Granollers diu, sí, podran vindre aquí a agafar gent, però a la parada del Vallès no, i a 
l’estació de Granollers tampoc, perquè és nostre. Clar, nosaltres diem, d’acord, com tu 
dius dos llocs, nosaltres també farem el mateix: a l’estació de les Franqueses no 
podreu vindre i a l’estació de Bellavista tampoc. I la meva pregunta és, si nosaltres 
tenim uns taxistes a les Franqueses amb unes llicències, primer tindran que treballar a 
les Franqueses aquests senyors. I hauran de tenir uns llocs, que ja se’ls hi va adjudicar 
uns llocs. I a més a més li diré més: se’ls hi va fer uns escuts de les Franqueses 
adhesius perquè els posessin als vehicles, i aquests senyors ni els han posat al vehicle. 
Ara ens trobem que sí, a Granollers ells no podran aparcar allà i a les Franqueses 
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tampoc. Continuarem estan sense taxis a les parades. Perfecte. A nosaltres ens 
interessa aquest conveni? Jo crec que no. Vostè primer haurà de parlar amb els 
propietaris i dir, senyors, vostès tenen aquí unes llicències i vostès han de tenir dos 
vehicles fixes aquí. El què passa és que a ells no els hi interessa. Ja li dic, aquests 
senyors de Canovelles no han trepitjat les Franqueses. I l’altre senyor doncs sí, està a 
les Franqueses, però la feina que fa no té res a veure amb les Franqueses. Que em dirà 
vostè es que ara podran parar? Jo he de mirar l’interès de les Franqueses, i els taxis de 
Granollers, si vostè està a casa seva i vostè truca, puja una taxi, l’agafa i se l’emporta. 
Vull dir, normalment, la gent de les Franqueses s’ha acostumat a trucar els taxis de 
Granollers perquè clar, com a les Franqueses, les persones que hi ha no estan mai a les 
seves parades, ni s’han vist mai, ni hi  són mai, continuem estan en el mateix, amb un 
benefici que als de Granollers vindran aquí a l’Ajuntament, esperaran aquí i agafaran 
gent i ells tindran un benefici, però nosaltres no en tenim ni un. Per als ciutadans ni un. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sr. Badia, té bastant raó en el què diu, però jo 
desvincularia el què diu vostè de l’aprovació pròpiament del conveni. És a dir, tenim 
aquest problema que diu vostè, però el fonament de base és que la Generalitat de 
Catalunya no ens dóna més llicències. A les hores, potser sí que hem de revocar 
algunes o hem de revisar algunes per incompliment tot i que ha hagut aquest 
seguiment que diu, són de fa molts anys i alguna el què fa és transport de malalts, 
transport sanitari, però no fa això. Aquest problema de que no puguem tenir més 
llicències, és un problema que és la Generalitat que ens ha de donar més com molt bé 
sap la regidora, no ens desvincula del fet d’aprovar el conveni. Això ho hem de 
resoldre per una altra banda i hem de treballar per una altra banda.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només una cosa sr. Badia. Vostè que va detectar 
un problema quan vostè era regidor, etc., què va fer per solucionar? No, no, no, no té 
paraula. Li estic parlant jo a vostè. No va fer res. Res, perquè si el problema continua 
ara significa que vostè no va fer res. Ara el què fem nosaltres és solucionar-ho, i 
pensant en el ciutadà. Ara en aquests moments trucaves a Granollers, et venien però no 
era legal. Se’ls podia multar. En aquests moments, tant nosaltres podem anar a 
Granollers com els de Granollers podran venir aquí. Per tant tindrem un millor servei. 
Això sense cap mena de dubte. Un millor servei. Les coses que s’han de pol·lir? Ja les 
pol·lirem. Ja ho mirarem. Però el que sí està clar és que el ciutadà tindrà un millor 
servei. Aquestes set llicències? Ja les estudiarem. Evidentment les estudiarem. Hem 
parlat amb ells, hi estan d’acord, evidentment que hi estand d’acord. Més servei al 
ciutadà, per tant, bingo en aquest aspecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: a veure si ho entenc bé. Estem deixant que els taxis 
de Granollers vinguin a les Franqueses, i aquí no tenim taxis operatius realment.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: els taxis d’aquí es dediquen al transport sanitari, la 
majoria. La majoria es dediquen al transport sanitari. Són taxis, són servei públic i es 
dediquen al transport sanitari. Llavors tenim una mancança de taxis real.  
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Pregunta el sr. Vega: llavors no tenim taxis reals? 
 
Respon el sr. Alcalde: taxis reals hi ha una mancança, llavors a partir d’aquí, que els 
de Granollers ens puguin entrar aquí és millor servei per a la ciutadania d’aquí. Punt 
número u. I punt número dos, ens hem de plantejar què volem ser quan siguem grans 
en el tema del taxi. Per tant, aquestes 7 llicències les hem d’estudiar i mirar 
veritablement, potser ampliar, amb llicències que veritablement estiguin en una parada 
de taxis a les dues estacions i que estiguin allà posats. I això serà el següent pas.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: vistes les coses potser fora millor que traguéssim la 
nostra exclusió per a les dues estacions, perquè si ens trobem en què l’estació de 
Bellavista i a l’estació de França no hi ha d’haver cap taxi, potser val més que hi hagi 
un de Canovelles o un de Granollers o un de Lliçà, que no cap. 
 
Respon el sr. Alcalde i diu: jo he dit que algunes llicències són sanitàries, les altres no. 
Senyor Badia, té 10 segons.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: l’únic que li vull dir és que clar que estan d’acord els 
propietaris, perquè mai estan aquí. Els dos propietaris mai estan aquí. Llavors se’ls ha 
d’obligar a dir, senyors, aquí teniu la plaça i vosaltres heu d’estar aquí. I li dic una 
altra cosa. Fa 3 o 4 anys que tenen els papers per enganxar-los, no els interessa 
enganxar-los. Que es va gastar a l’àrea de serveis uns diners. 
 
Respon el sr. Alcalde dient: ens hi posarem. 
 
Continua el sr. Badia dient: i això ho tenen que posar. I a més a més, el conveni si 
vostè se l’ha mirat  
 
Interromp el sr. Alcalde dient: hem passat els deu segons. Ja està, senyor Badia.  
 
Continua el sr. Badia dient: que no digui vostè el que acaba de dir, que era il· legal que 
un taxi que pugi a les Franqueses. No digui aquestes coses. 
 
Respon el sr. Alcalde dient: era il· legal, no. Era multable. No podien encotxar. Pujar 
sí, però encotxar aquí no.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i ERC-AM, cinc abstencions dels regidors 
dels grups municipals CPF, LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACORD D'APLANAMENT EN ELS  
RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER 
LES OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A 
L'ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA  
PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A  
FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRES D'INTERÈS GENERAL 

 
Aquest Ajuntament de les Franqueses del Vallès va aprovar l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per l’exercici 
2009, seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona. 
 
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita 
taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les 
facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant 
liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general, 
corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança 
fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.  
 
Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil 
van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos 
Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han 
formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós 
Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de 
data 30 de gener de 2014 en els següents termes: 
 
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el 
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por 
la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o 
privada, o  por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones 
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 
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Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-
57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 
 
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación 
de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de 
la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los 
utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.  

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que 
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de 
los poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener 
de 2014, ha confirmat la improcedència de l’exacció de la taxa per aprofitament especial 
del domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin 
propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació. 
 
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions 
presentades per l’Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita 
sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències en les quals 
declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que 
fa referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu d’aquelles 
operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst a la pròpia 
Ordenança, declarant també la nul·litat de l'’article de l'Ordenança referent a la 
quantificació. 
 
Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol 
expressament al respecte: 
 
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por 
la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia 
dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-
administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el 
recurso número 271/2008, que se casa y anula. 
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SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor 
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del 
Ayuntamiento de Abrera, declarando, en relación con la prestación de servicios de 
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular 
de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto 
atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades 
que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, 
aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del 
artículo 5. 
 
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación 
ni sobre las devengadas en la instancia. 
 
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels 
Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se al recurs contenciós administratiu 
155/2009, que es segueix davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 
del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la 
decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat 
d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris. 
 
Per tot això, l’alcalde proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, 
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest 
Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en 
tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya:  
 
Nº RECURS  RECURRENT EXERCICI 

155/2009 Telefónica Móviles España, S.A 2009 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els 
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: la proposta aquesta, m’agradaria saber si hauran 
costes aquí. 
 
Respon el sr. Alcalde i diu: ho desconec, sr. Badia. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: a la resolució el jutge va dicta que no havia 
expressa imposició de costes per cap de les dues parts. En qualsevol cas jo diria que 
això (no estic esgotant el meu primer torn, vull dir, estic fent un favor). Mereixeria una 
explicació per part de l’equip de govern. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: molt bé, el tema de la telefonia tenim una 
ordenança que està aprovada per la Diputació de Barcelona, en les quals, les empreses 
subministradores de serveis paguen un 1,5 per 100 de tota la seva facturació a cada 
municipi per l’ús del domini públic. En el tema de telefonia mòbil és més complicat 
perquè tu pots anar amb el cotxe, pots passar per la Garriga, pots passar per les 
Franqueses i pots passar per... val? Quan estàs per les Franqueses hauries de pagar la 
taxa, però com surts de les Franqueses, no, val? Per tant, la Diputació es va inventar, 
diguem-ne, una ordenança. Aquesta ordenança Telefònica va posar en contenciós i ara, 
amb una sentència del Suprem, l’ha guanyat. Per tant, l’únic que nosaltres estem fent,  
a petició de la Diputació, és dir, mira, ho hem perdut i el què fem és aplanar-nos, és a 
dir, retirem qualsevol tipus de... (Sr Profitós!) nosaltres ens aplanem, és a dir, acatem 
la sentència i per tant ens donem per aplanats en aquest aspecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: mirant la documentació de l’expedient havien 
nombroses referències a decisions judicials diferents, a nivell europeu crec que també 
n’hi havia alguna, i no em quedava molt clar què és el que no és imputable. És a dir, el 
propietari, és a dir, l’empresa propietària de l’antena, o la gent que fa el negoci fent 
servir una instal·lació? O si cap dels dos casos és imputable per cobrar-li taxes. Si no 
es pot cobrar a la gent que és propietària de la infraestructura, la gent que fa servir la 
infraestructura, o cap dels dos en un tipus de taxa com el que teníem en el municipi, 
cap dels dos tipus d’ús econòmic es pot imputar la taxa. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una puntualització. La resolució a la que ens 
aplanarem no és del Tribunal Suprem. Si fos del Tribunal Suprem no hi hauria opció 
de recurs. És del Tribunal Superior de Justícia. En qualsevol cas, Esquerra votarà a 
favor perquè no te més. Si la gent que ens ho ha de defensar ens diu, escolta, pareu el 
carro que no anireu en lloc, doncs no té més història la cosa. El què jo sí que voldria 
que algú es mirés és: estem parlant de l’any 2009. En l’any 2009 la legislació a la que 
es fa referència en l’informe que ens passen els nostres amics no existia com a tal, 
perquè es fa referència a legislació de l’any 2011, coses de l’any 2013, en base a les 
quals el jutge suposo que ha dictat la sentència, cosa que no podria fer. De fet la 
sentència l’has de dictar en base a la Llei que hi ha vigent en el moment que es 
produeixen els fets. En qualsevol cas si algú del departament pot dedicar-se a mirar 
això i perdre-hi una estoneta, potser no estaria de més, però el nostre vot serà 
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favorable en aquest vot perquè no té massa sentit tirar endavant amb un recurs quan el 
que te l’ha de defensar que no en trauràs res. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: a mi em segueixen dient que és el Suprem. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: sí, senyor Alcalde, si vol que faci un aclariment 
tècnic, simplement. 
 
Respon el sr. Alcalde i diu: si és tècnic, sí senyor Secretari. 
 
Continua el sr. Secretari dient: això, en primer lloc, deriva d’una sentència del 
Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea, que deriva també de l’aplicació de la 
Directiva 2002/20 de la Comunitat Europea. És una directiva de 2002, i aquí és on es 
retrotrau. A partir d’aquí el Tribunal Suprem va dictar una sentència en relació a 
l’Ajuntament d’Abrera i llavors, a partir d’aquí, la Diputació entén que si hi ha una 
primera sentència similar en la qual s’ha condemnat a l’ajuntament d’Abrera, en la 
resta de recursos de la resta d’ajuntaments s’aplanen en l’àmbit del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. És això. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el nostre cas no està al Tribunal Suprem. Hi ha un 
antecedent que pot sentar jurisprudència que fa preveure que si nosaltres apel·lem, 
perdrem. D’acord. Però el nostre cas no està en el Suprem, sinó no hi hauria 
possibilitat de presentar apel·lació. Estem d’acord amb això? 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Amorós, té la paraula. El debat el modero jo. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: no hi ha tal debat. Jo en tot cas no he dit que 
estigués al Tribunal Suprem. He dit que havia una sentència del Suprem amb un cas 
idèntic i per prudència, la Diputació el que fa en seu del Tribunal de Catalunya és 
aplanar-se. Simplement és això. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Amorós, és que jo he dit això. He dit que hi ha 
una sentència del Tribunal Suprem i nosaltres ens aplanem. Hi ha una sentència del 
Tribunal Suprem i nosaltres ens aplanem. I és correcte això. A partir d’aquí ja està 
debatut. No he entès la seva pregunta. Això va en base a la telefonia mòbil, no la fixa. 
La fixa hi ha una domini públic. Va en base a la telefonia mòbil i va en base a aquesta 
telefonia ambulant que passa per aquí. La Diputació s’inventa una ordenança i és això 
el que la sentència del Tribunal Suprem, en el cas d’Abrera, dicta a favor de 
Telefonica, i la Diputació diu que si veritablement la sentència dóna la raó, nosaltres 
on estiguem, ens aplanem perquè perdrem igualment. Jo ho he dit així des del principi, 
el què passa és que ... 
 
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.  
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El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2015 

 
ATÈS que en data 30 de març de 2014 es va publicar al DOGC núm. 6613 l’Ordre 
EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals per a l’any 2015. 
 
ATÈS que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes 
locals seran fixades per Ordre del/de la Conseller/a de Treball, a PROPOSTA DELS 
MUNICIPIS RESPECTIUS.  
 
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple de la Corporació 
Municipal, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2015: 
 
� Bellavista   15 de maig i 3 de juliol 
� Marata   15 de maig i 25 de juliol 
� Corró d’Amunt  15 de maig i 1 d’agost 
� Llerona   15 de maig i 8 de setembre 
� Corró d’Avall  15 de maig i 18 de setembre 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, LFI, ERC-AM i PxC, i dues abstencions 
dels  regidors del grup municipal CPF, 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 CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE 
LA RONDA NORD AL SEU PAS PER LES FRANQUESES 
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ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va signar fa 8 anys un conveni 
amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció de la Ronda Nord al seu pas pel 
municipi, que comportava diverses obligacions per ambdues parts, com ara, la definició 
del tram del carrer del Pont en soterrat i les característiques, tant per sota com per 
damunt, amb els carrils, aparcaments i semàfors, entre d’altres, també es va definir el 
projecte de connexió amb el polígon del sector V, des de la rotonda de la plaça Francesc 
Macià, i l’expropiació dels terrenys al voltant de la ronda qualificats de zona verda, amb 
una compensació pel preu de l’expropiació, per part de l’ajuntament. 
 
ATÈS que la Generalitat de Catalunya dona per acabades les obres de construcció de la 
Ronda Nord sense que s’hagi realitzat el projecte de connexió del polígon del sector V 
amb la rotonda de Francesc Macià, tenint en compte que el projecte tècnic ja està fet i 
amb el vist i plau de l’Ajuntament de les Franqueses. 
 
ATÈS que la Generalitat de Catalunya no té intenció de complir amb el conveni signat 
entre ambdues administracions, ja que amb els anys que han passat no han concretat 
data per al seu compliment, i han exigit que l’ajuntament compleixi la seva part amb les 
autoritzacions de l’obra i el pagament de les quantitats estipulades per l’expropiació dels 
terrenys que estaven en el conveni. 
 
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- PRESENTAR contenciós administratiu pel compliment del conveni signat 
entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Generalitat de Catalunya per a la 
construcció de la connexió de la Ronda Nord amb el polígon industrial V, que no s’ha 
portat a terme ni s’ha estipulat data per la seva execució. 
 
Segon.- TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de Territori de la Generalitat, a la Secretaria de l’ajuntament i a l’àrea de 
Territori de l’ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: l’ajuntament de les Franqueses i la Generalitat de 
Catalunya va signar un conveni fa 8 anys per a la construcció d’una part de la Ronda 
Nord, al seu pas per les Franqueses, per delimitar o per fer un tipus d’instal·lacions 
concretes que el municipi demanava, en superfície, per expropiar uns terrenys sobrants 
d’equipaments a l’entorn de la zona esportiva i que eren d’utilitat pública i 
emmarcades en el pla general de zones verdes, i també per fer un accés al polígon V 
de les Franqueses. Tot el què hi havia al conveni i també la part que havia d’aportar 
l’ajuntament de les Franqueses és per pagar les expropiacions dels terrenys, s’han 
complert menys una obra que era el projecte per connectar el Sector V amb la Ronda, 
que es va fer el projecte amb el vistiplau de l’ajuntament i no té dia d’inici ni tampoc 
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està programada. Lo que demanem al Ple és que ja que no ha donat contesta d’una 
moció presentada ni tampoc hi ha dia per al  seu inici, que es presenti un contenciós 
administratiu per obligar a la Generalitat a marcar dia per al tràmit d’aquesta obra, 
perquè no es perdi en el temps una obra que nosaltres entenem com a interessant o 
necessària per al municipi, per connectar la Ronda Nord amb el polígon V amb el 
passeig de la Ribera, al costat del riu Congost.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: m’agradaria dir-li que aquest equip de govern li 
votarem que no a la moció  per un sentit, i és de que pensem, millor dit, volem esgotar 
l’última possibilitat d’anar a parlar amb el Conseller de Política Territorial. A partir de 
la conversa que tinguem amb ells i amb ell, valorarem la resposta que donem. Per tant, 
el nostre vot serà contrari en aquest sentit. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: s’ha plantejat algun cop a la Generalitat aquesta 
petició, abans d’ara? (se sent alguna intervenció que no queda enregistrada) O sigui, 
que sí que s’ha plantejat aquesta petició i no ens han fet cas.  
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: lo trist és que quan realment presentem alguna 
proposta o demanem alguna cosa per resoldre problemes, després ens recordem de 
Santa Bàrbara quan trona. Aquest tema ja hem presentat altres mocions, hem fet altres 
propostes per resoldre aquesta mancança o aquesta no voluntat de resoldre un conveni 
signat amb l’ajuntament de les Franqueses que, per cert, nosaltres hem hagut de 
complir totes les nostres parts, la Generalitat no, i no ha passat res, i que realment si 
fins ara no s’hi ha parlat ha sigut perquè l’ajuntament no ha volgut o perquè la 
Generalitat, tranquil·lament ha passat, perquè se li ha comunicat i se li ha demanat que 
complís amb el conveni signat, perquè és una obligació per conveni. Per tant, tenen 
l’obligació de fer-ho. Jo crec que no apretar a la Generalitat perquè compleixi i per 
tant, que aquest benefici en infraestructura no resolgui els problemes de les 
Franqueses, és un molt mal que jo penso és per, no ja la Generalitat que no té calés i 
prioritza lo que li interessa, sinó a més és perquè l’ajuntament de les Franqueses no 
se’n cuida o perquè el govern no se’n cuida, perquè en definitiva si els apretem una 
mica i posem un contenciós marcaran dia i hora i ho farà, eh? Aquí no es poden 
escapar; està signat i lo que no poden dir és que no ho compliran.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: volem esgotar totes les vies de diàleg abans de 
posar-nos en la via judicial, que només serà perjudicial per a tothom. Però en principi 
és la nostra idea.  
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per quatre vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CPF, ERC-AM i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, dues abstencions dels regidors del grup 
municipal LFI. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA 

PER CATALUNYA PER DEMANAR LA PRESÈNCIA DE LA 
TELEVISIÓ PÚBLICA VOTV EN LES SESSIONS DELS PLENS 
MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
DONAT que en data 22 de desembre de 2011 es va acordar en aquest Ple adherir-se 
novament a VOTV, i es va abandonar la televisió pròpia que teníem per internet però 
que s’emetien notícies del nostre poble diàriament. 
 
DONAT que des de l’adhesió a VOTV la presència d’aquesta televisió en els plens ha 
estat molt ocasional, i considerant que els plens són d’interès públic sobretot pels 
nostres ciutadans, ja que són actes en els que hi participem tots els grups polítics, així 
com els ciutadans, i en els que es tracten qüestions del nostre poble, pensem que és 
convenient que VOTV tingui presència en els nostres plens. 
 
En el Ple de 22 de desembre de 2011, en Francesc Colomé va manifestar que “direm a 
VOTV quines són les notícies més interessants, com fins ara fèiem amb la televisió que 
fa en Jordi Pey. Una altra cosa és que ens facin cas o que no ens en facin: d’ells 
dependrà la nostra continuïtat en aquest aspecte”. 
 
DONAT que el senyor Francesc Colomé i Tenas, alcalde-president, va ser nombrat com 
a representant de l’ajuntament dins els òrgans pertinents del Consorci Teledigital 
Granollers i ens depenent, Vallès Oriental Televisió SLU. 
 
Primer.- Interessa que a través del nostre representant de Vallès Oriental Televisió 
SLU, Francesc Colomé, sol·liciti que la televisió estigui present en els nostres plens i 
que siguin emesos part dels plens a la televisió en els espais propis d’emissió i en les 
notícies del nostre poble. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord al Consorci de Televisió Pública del Vallès 
Oriental, i a tots els consistoris (Aiguafreda, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, 
Canovelles, Cànoves i Samalús, Granollers, la Garriga i la Roca del Vallès) que 
formen part de VOTV. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: s’ha presentat aquesta moció perquè he parlat amb 
varis ciutadans i demanen que VOTV continua en la mateixa línia que fa uns anys. 
Com vostè ja sap, va haver-hi al cap d’un any que van haver ciutadans que es van 
queixar. Al cap de 7 o 8 mesos també es van queixar. Continuem veient que de 2 a 3 
de la tarda fan un resum de tot lo que han fet a la setmana, i vostè en un ple que va fer, 
el 22 de desembre de 2011, vostè va manifestar que nosaltres direm a VOTV quines 
eren les notícies més interessants, com fins ara feien amb la televisió de Jordi Pey. 
Una altra cosa era que ens facin cas o que no ens facin. D’ells dependrà la nostra 
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continuïtat en aquest aspecte. Estem invertint uns 90.000 euros i jo crec lo més 
interessant, que són els Plens i aquestes coses més interessants, per lo que estic veient, 
abans venien a cada Ple. Ara ja portem uns mesos que no venen als Plens; no sé si és 
que vostè els hi ha donat ordres, o que no vinguin. I apart, també m’he donat compte, 
fa uns dies, que avança la revista municipal d’aquest ajuntament. Abans sortia VOTV i 
posava els diumenges de 2 a 3. Ara veig que s’ha eliminat també. No sé si ha sigut 
ordres de vostè o és que no interessa que vinguin als Plens, o que no surti a la revista. 
No entenc amb la quantitat de diners que estem pagant que tots els resum sempre és el 
mateix: fires, festes, festes i fires, cent anys, dos-cents anys. Vull que em doni 
explicació. 
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres no li donem suport, no perquè no 
volguéssim més informació, sinó perquè estem en contra de pagar aquests 90.000 
euros, que estem pagant a Granollers. És la televisió de Granollers. Com vostè molt bé 
ha dit, l’espai que tenen dedicat a les Franqueses, si se’l mira aquesta hora, surten 
altres poblacions, notícies d’altres poblacions. No són de les Franqueses. Jo crec que 
hauríem d’anar més enllà i hauríem de demanar sortir de la televisió de Granollers, de 
VOTV.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: el grup socialista li votarà que no, com altres 
vegades, pel caràcter xenòfob del seu partit. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i el govern, per dir-ho d’alguna manera.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: en la línia que deia el regidor Martí, nosaltres ja 
des del principi vam dir que aquests 90.000 euros es podien invertir en moltes coses 
que poden ser de millor profit, i si no doncs s’hauria de poder incidir més en aquesta 
televisió des d’una de les maneres. Des del primer moment, si no recordo malament, 
als pocs mesos ja vaig fer una pregunta de per què els telediaris que feien de 2 a 3, més 
de la meitat de la hora, o sigui 30 o 40 minuts, eren notícies comarcals que sí que 
sortia les Franqueses de refiló, però eren notícies comarcals d’àmbit, a lo millor, d’un 
torneig entre Canovelles i Bellavista, i llavors com surt les Franqueses ja està; i 
després la de la Roca i tornava a sortir la mateixa notícia. Què passa? Que en aquest 
poble no es fan coses interessants? No es fa res? Aquesta és la imatge que dóna les 
Franqueses? Ho comparem amb l’hora que te la Garriga i jo alucino. Llavors, jo es que 
demanaria sortir d’aquest consorci i aprofitar aquests 90.000 euros i ja tenim prous 
mitjans de difusió propis com haver de dependre d’això. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: amb el tema VOTV és una televisió d’àmbit 
comarcal que nosaltres creiem que hem de seguir estant. Hem fet un estudi, o estem 
fent un estudi des de Premsa des de la representativitat que les Franqueses hi té, en 
base a les notícies que hi van sortint, i la veritat és que estem evidentment, som els 
segons que paguem més; estem a la banda alta en aquest aspecte. Sí que Granollers té 
molta més representativitat que nosaltres, això és cert, però si compteu els habitants de 
Granollers, compteu els de la Garriga, Caldes, les Franqueses i mireu les notícies que 
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donem un any hem sortit, la representativitat que tenim és bastant en aquest aspecte. Jo 
l’únic que trobo és gent pel carrer que mira VOTV, i ho mira. Es va fer una enquesta 
des de VOTV, es va fer una enquesta de quin percentatge de gent mirava VOTV. Aquí 
a les Franqueses era bastant alt, i molta gent s’enterava de les notícies que passaven al 
municipi, molta s’entera a través de VOTV. Per tant, en el moment que nosaltres 
veiem que això baixa, ens replantejarem la nostra situació dins del consorci de VOTV. 
Però en aquests moments nosaltres, com a govern, n’estem contents. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: si vostè veu la moció no ve de que estem contents. 
Dic que un grup de ciutadans, la moció ve a través de que no es graven els plens. No 
ve que està bé o no està bé. Hi ha grups de ciutadans que, per això es presenta aquesta 
moció, diuen la informació que donen sempre és la mateixa. La moció ve de per què 
no venen a gravar els plens, com venien abans? Deu segons, vint segons, marxaven. 
Vostè té la potestat per dir que aquests senyors vinguin a gravar com abans venien. És 
que ara no venen. A la gent d’aquest municipi també li interessa que sàpiguen de què 
va la política i sàpiguen una mica de tot. La moció ve a través dels plens. I senyor 
Martí, jo li recordo que jo vaig votar en contra de que hagués televisió. S’ha fet 
aquesta moció per uns ciutadans que em sembla que estan d’acord en agafar firmes. 
Vaig fer aquesta moció per això, només pel tema dels plens. I després mirant la revista 
he vist que abans que es posava i alguna gent no sap quan fan l’emissió. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: últimament comença a ser costum que aprovem 
convenis amb Granollers on bàsicament Granollers té uns guanys considerables, i 
nosaltres de refiló tenim també alguns guanys. Ens va passar amb els transports de 
Granollers, TRANSGRA, directament, ja no busquem un nom que agrupi els 4 
municipis, sinó que la mare dels ous és Granollers. Aquí ja ens defineix. Ens ha passat 
ara amb els taxis, on reconeixem que no tenim pràcticament taxis propis, i que per 
tant, lo que estem fent és un favor als taxis de Granollers perquè vinguin a recollir-nos 
i ens està passant això. Nosaltres traiem beneficis? Evidentment que traiem beneficis, 
si és o no hi és. Però, qui treu més benefici de tots aquests tres serveis? Evidentment 
l’ajuntament de Granollers, i començo a tenir la sensació de ser un ajuntament 
subsidiari, directament, subsidiari. Se li va preguntar en aquest Ple, i li faré en el torn 
de preguntes, si podíem modificar algunes de les línies d’autobusos. No sabem res del 
tema, res, ja li preguntaré perquè vostè em va parlar d’un estudi de pas, etc. I miri, ara 
sí que a lo millor faré un punt de demagògia, però li diré lo següent: a mi ningú m’ha 
parat pel carrer de VOTV, ni bé ni malament, ara li dic que m’han parat per demanar-
me feina, com a regidor. Això sí, i vostè s’ho ha trobat més d’un cop també com 
alcalde. Per tant, escolti, VOTV és un caramelet de 90.000 euros, però un caramelet. 
No té la substància de dir, escolti, jo baso la meva acció de govern en mantenir un 
canal públic de televisió. No té sentit.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sí que és demagògia perquè ho és, no exempta de 
raó. Ara bé, a nosaltres fem tot el possible perquè la gent tingui feina: 150.000 de 
plans d’ocupació. Nosaltres el què mirem és que hi hagi de tot, i en un pressupost hi ha 
de tot, i per això es diu pressupost, hi ha de tot. Hi ha activitats culturals, hi ha VOTV, 
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hi ha butlletí municipal, hi ha moltes coses, evidentment. Nosaltres, VOTV és un mitjà 
en el qual estem comunicats amb la gent, perquè la gent tingui informació. Res més 
que això. De les notícies del Ple: nosaltres en fem nota de premsa, de tot lo del Ple. I 
després VOTV agafa alguna notícia important que ha sortit en el Ple i la tracta 
separadament; avui segur que en tractarà alguna, n’ha sortit alguna de bastant 
interessant. Segur que en tractarà alguna. Llavors, a partir d’aquí ja els apretarem per 
tenir més representativitat. Això a mi m’hi trobareu, en aquest aspecte. Ara bé, ja li 
dic, senyor Badia, nosaltres votarem que no per qui la presenta. Tot i així seguirem 
actuant.  
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup 
municipal PxC, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, 
PP, UPLF i ERC-AM, quatre abstencions dels regidors dels grups municipals CPF i 
LFI. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA 
PER CATALUNYA PER FORMALITZAR L’ABANDONAMENT DE 
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS DE LA 
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 

 
ATÈS que la gestió dels fons públics exigeix un comportament exemplar als 
responsables polítics en l’exercici d’aquesta comesa, així com la màxima honradesa, 
rigor i transparència. La ciutadania té dret a saber com es gestionen els recursos 
comuns, per així poder analitzar, comprendre i fiscalitzar les decisions que prenen els 
responsables polítics. 
 
ATÈS  que cal racionalitzar l’entramat d’institucions i organismes públics, eliminar 
duplicitats i prescindir d’aquells que no aporten serveis o prestacions essencials, i que al 
cap i a la fi suposen una càrrega econòmica per als ciutadans, que financen amb els seus 
impostos una estructura laberíntica i mastodòntica d’entitats i administracions 
públiques. 
 
VIST que el baròmetre del CIS del mes de juliol de 2014 posa de manifest que la 
inquietud pels episodis de corrupció creix entre la ciutadania i es consolida com a 
segona màxima preocupació. El 38,8% dels enquestats entre el 2 i el 12 de juny 
esmenten aquesta qüestió, enfront del 35,7% del passat mes de maig. Quatre anys 
enrere, al juny de 2010, aquest percentatge era només del 4,5%.  
 
ATÈS que cal posar en pràctica mesures que restaurin el bon nom de la política i la 
tasca del servei públic, i dotin de legitimitat a les institucions públiques i les decisions 
que emanen d’elles. 
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ATÈS que la Fiscalia Anticorrupció té indicis de delicte en el pagament de dietes 
d’assistència i desplaçaments per part de la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) als 44 alcaldes i alcaldesses que formen part del seu Comitè Executiu. Entre els 
beneficiaris d’aquestes retribucions, que estan xifrades en un total de 294.615€ abonats 
entre el gener de 2011 i l’octubre de 2012, i que podrien constituir sobresous encoberts, 
hi ha batlles de CiU, PP, ERC, PSC i ICV-EUiA. 
 
VIST que el Jutjat número 1 de Sabadell esgrimeix “suficients indicis d’una pràctica 
irregular i prolongada en el temps”, i considera que podria constituir un delicte de 
malversació de fons. La interlocutòria en què la jutgessa anuncia la investigació dels 
fets considera que alguns dels pagaments no tindrien justificació, ja que corresponen a 
èpoques d’inactivitat, concretament a diversos mesos de l’any 2011, quan la FMC va 
estar governada per una comissió gestora degut a la celebració de les eleccions 
municipals. D’altra banda estableix que els membres del Comitè Executiu rebien una 
prestació econòmica mensual fixa que s’establien en funció del càrrec ostentat a la FMC 
i no en base als desplaçaments fets ni a les dietes realitzades. 
 
ATÈS que el cobrament de sobresous està expressament prohibit per la llei, ja que tots 
els càrrecs públics implicats cobren un salari dels seus respectius ajuntaments. 
 
VIST que el desenllaç d’aquest episodi de pràctiques sota sospita presenta un alt 
potencial de resultar perjudicial per a la reputació de l’activitat política i per a les arques 
públiques. La Fiscalia de Barcelona demanarà la imputació de les 44 persones 
involucrades previsiblement al setembre, i cal, doncs, actuar amb anticipació per fer el 
que estigui a l’abast amb l’objectiu d’esmorteir i minimitzar els danys que se’n puguin 
derivar. 
 
ATÈS que la FMC es finança majoritàriament amb fons públics de diverses 
administracions, entre les quals els 650 ajuntaments inscrits, les diputacions i consells 
comarcals, que aquestes surten dels impostos dels contribuents. 
 
ATÈS que l’ús fraudulent de fons públics és una pràctica reprovable que mereix la 
condemna i el rebuig social perquè sigui desterrada de la política. La gravetat d’aquesta 
activitat contrària als interessos generals s’accentua encara més en un context de crisi 
econòmica que empeny moltes famílies a viure amb precarietats i estretors, mentre es 
demana als ciutadans tota mena de sacrificis. Lluny d’això, les circumstàncies exigeixen 
austeritat i no tolerar cap mena d’utilització de diners públics per al lucre personal dels 
alcaldes i les alcaldesses en forma de compensacions econòmiques per altres conceptes 
que estan relacionats amb l’exercici del seu càrrec. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- SUSPENDRE les aportacions econòmiques i formalitzar la baixa d’aquest 
ajuntament a la Federació de Municipis de Catalunya mentre es dilatin les 
investigacions en torn dels possibles sous il·legals. 
 
Segon.- INSTAR l’Oficina Antifrau a constituir una mesa conjunta de diàleg permanent 
amb representants de la política municipal de Catalunya que permeti als ens locals 
dotar-se d’eines de prevenció en la lluita contra el frau i la corrupció i qualsevol 
activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons 
públics. 
 
Tercer.- DONAR TRASLLAT dels acords a les associacions de veïns, al Consell 
Comarcal, a la Diputació provincial, a l’Associació Catalana de Municipis i a 
Transparència Internacional España. 
 
Quart.- REQUERIR a la Federació de Municipis de Catalunya l’estat de comptes amb 
la indicació dels diners retornats per part dels 44 alcaldes, i el destí dels mateixos. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: presentem aquesta moció a través de lo que està 
passant a la Federació de Municipis de Catalunya. Com bé diu la moció, que es 
financia majoritàriament amb fons públics de diverses administracions, entre els quals 
uns 650 ajuntaments inscrits, diputacions, consells comarcals i degut a aquesta moció 
que es presenta, atesa que la fiscalia anticorrupció, com es va presentar aquesta moció 
abans, ates que la fiscalia anticorrupció té indicis de delictes en el pagament de dietes 
d’assistències i desplaçaments per part de la Federació de Municpis de Catalunya, 44 
alcaldes que formen part del seu comitè executiu. Entre els beneficiaris d’aquestes 
retribucions, que han estat xifrades en 294.000 euros entre l’any 2011 i 2012. 
Presentem aquesta moció degut a que d’acord que estem pagant aquest ajuntament, 
que es paralitzi fins que s’aclari aquests temes. Degut a que hi ha 44 alcaldes, hauríem 
de parlar 12 del PSC, 12 de Convergència i Unió, 9 d’Esquerra Republicana, 5 
d’Iniciativa i 2 del PP. Vist que la situació més endavant, parlàvem de la Fiscalia 
Anticorrupció em sembla que ja han sigut imputats 40 alcaldes, o 41, crec hauríem de 
deixar de pagar, de moment fins que s’aclari tal i com està aquest tema. I ha hagut 
també alcaldes que han retornat aquests diners. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: nosaltres li votarem que no, però també ens agradaria 
remarcar la gran labor d’ajuda, col·laboració que ha tingut des de sempre la Federació 
de Municipis. Per tant, jo també voldria dir que el seu comentari es podria emmarcar 
dins d’aquesta demagògia que tothom és igual, que tots els polítics, que totes les 
entitats, i a nosaltres sí que ens agradaria remarcar que si hi ha algun error, si hi hagut 
algun fallo, si hi ha alguna cosa que no s’hagi fet com cal fer-la, es porti on s’hagi de 
portar i que siguin els jutges que ho determinin. Però d’aquí a englobar i a fer una 
valoració genèrica de la Federació de Municipis, em sembla poc correcte. 
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: entrem en un terreny una mica perillós. Quan 
alguna cosa no funciona, el què s’ha de demanar són explicacions de per què no ha 
funcionat, i automàticament mecanismes perquè torni a funcionar de la millor manera 
possible. Dit això, les federacions de municipis, en general, ja no entro en aquesta, han 
sigut durant molt temps interlocutors tant amb les forces socials, com amb l’estat i la 
Generalitat. Per tant, fruit d’un problema de corrupció es qüestioni tota la labor 
municipalista de Catalunya, jo ho trobo una mica exagerat. El què s’ha de fer és agafar 
aquesta gent, processar-la i ficar-la a la presó. A aquests i a tots els que roben, 
automàticament, i depurar, demanar responsabilitats i tornar a fer funcionar aquest 
moviment. Perquè entrem en joc perillós per què? Imaginem que el govern de la 
Generalitat o el govern central són acusats també de corrupció i surt una moció del seu 
partit on diu que rebutgem la democràcia perquè és un sistema corruptiu en sí mateix. 
Clar, senyor, el què hem de fer és quedar-nos dintre i com a socis que som, demanar 
responsabilitats i si fa falta, ens posem a la banda dels acusadors, denunciant als què 
han robat. Això és el què hem de fer, senyor Badia, des del meu punt de vista. Ara, no 
excloure’ns perquè per això som socis, per això som “paganos”, per això tenim dret a 
demanar, i si fa falta, a judici, i nosaltres de la banda dels que hem sigut robats.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo comparteixo bastant el què diu, bastant. Només 
un matís en aquest aspecte. La classe política està com està, però imputat no vol dir 
culpable. Imputat no vol dir culpable. Culpable vol dir sentenciat i dir “ets culpable”. 
Imputat té dret a defensar-se. Veuen indicis però no hi ha hagut el judici, per tant, jo 
recordo i deixeu-me que ho digui en defensa una mica dels polítics en aquest aspecte. 
Jo recordo el conseller Roma que el van destrossar políticament, va ser declarat 
innocent i a la pàgina 26, tres línies dient que havia estat innocent. Passa que estem en 
el moment de crispació absoluta, però jo segueixo dient: imputat no vol dir culpable. 
Res més que això.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sembla o no m’explico o és que vostès no es 
llegeixen... 
 
Interromp el sr. Alcalde i diu: sí, sí que s’ha explicat. L’únic que hem dit és que li 
votarem que no per qui la presenta. 
 
Continua el sr. Badia i diu: a veure, la moció està ben clara. No que si hi ha imputats, 
que si no estan culpables o no estan. La moció és ben clara: formalitzar 
l’abandonament de l’ajuntament de les Franqueses de la Federació de Municipis de 
Catalunya. I els punts, com ha llegit el secretari, està clar: instar a l’oficina antifrau, 
constituir una mesa conjunta de diàleg permanent. No es diu res més. De moment, 
deixar de pagar a veure què passa. És que està clar la moció, no si un roba o l’altre està 
robant. Em sembla que en aquests moments tindria que parlar de veure qui ha robat 
més, en aquests moments, ja li dic jo també. I tenia que parlar d’algun partit, home. És 
que vostès sempre estan dient que no ho votem a favor perquè no estem en contra. 
Homes, si vostès en aquests moments estan més implicats que qualsevol.  
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: és el meu primer torn. Senyor Badia, aquest cop li 
votarem que no, no només perquè la presenti vostè i el partit xenòfob i poc demòcrata 
que representa, sinó a més a més des del convenciment. M’afegeixo al què ja s’ha 
comentat de la tasca que han fet les dues associacions municipalistes que tenim en 
aquest país. Un incís en el què ha comentat el regidor Bernabé. El procés no és 
processats i a la presó; el procés és processats, condemnats i a la presó, perquè suposo 
que compartirà amb mi que una part important d’aquests alcaldes possiblement surtin 
absolts si és veritat el què ens estan explicant. I un prec adreçat a l’aire, que seria que 
les executives i les regionals i les nacionals de tots els partits tractessin els temes amb 
la mateixa celeritat amb els què els tractem les seccions locals d’aquest municipi.  
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup 
municipal PxC, tretze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, 
PP, UPLF, LFI i ERC-AM, dues abstencions dels regidors del grup municipal CPF. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia i informa que les dues 
mocions que han presentat els Grups Municipals de Les Franqueses Imagina i 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (11 i 12 de l’ordre del dia, respectivament), han 
estat modificades i en fan una de conjunta.   
 

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES  
IMAGINA CONTRA ELS BOMBARDEJOS D'ISRAEL SOBRE GAZA I 
EN SUPORT DEL POBLE PALESTÍ 

 
El Govern d’Israel, de nou, està llançant un atac aeri, terrestre i marítim sobre la 
ciutat palestina de Gaza. L’operació, anomenada Marge Protector, ha deixat ja 
més de 600 morts i més de 3.500 ferits, entre els quals, i en la seva majoria, hi 
ha menors i població civil. També s’ha produït la fugida i desplaçament de més 
de 100.000 persones dins de Gaza. 
 
A més, l’ús d’avions no tripulats, anomenats “drons”, per bombardejar 
habitatges als quals se’ls llança prèviament plamflets avisant de l’atac, no fa més 
que demostrar l’estat malaltís d’Israel cap a la població palestina. En definitiva, 
és evident que hi ha una operació premeditada d’atac a la població civil i de 
destrucció dels habitatges i les infraestructures civils.  
 
Aquest atac es celebra pocs dies després  del 10è aniversari del dictamen emès 
pel Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia sobre el Mur construït per Israel 
en els territoris ocupats de Palestina, Aquesta sentència, no vinculant, i la decisió 
d’Israel de no implementar-la és un dels símbols de la impunitat que la 
comunitat internacional permet a l’Estat d’Israel.  
 
Avui, com llavors, la comunitat internacional calla novament en front de la 
massacre en marxa contra el poble palestí i d’aquesta nova violació per part 
d’Israel de la IV convenció de Ginebra, declarada vinculant dels països 
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signataris. Creiem que aquest atac és una nova escalada en les polítiques 
d’apartheid que comet Israel contra el poble palestí i les massacres del 2008 i el 
2012. Aquestes agressions en el seu dia van merèixer una tèbia condemna per 
part de les nostres institucions i laments per la tragèdia humanitària, adoptant 
una inacceptable equidistància entre un exèrcit ocupant i un poble ocupat i sota 
setge. 
 
Des de totes les institucions, i concretament aquest ajuntament, ens hem 
posicionat contra els actes terroristes del govern sionista d’Israel dient prou i que 
ja n’hi ha prou de mirar cap a una altra banda. L’ONU no pot seguir fent cas 
omís a un estat, Palestina, considerat des de 2012 “Estat observador no membre” 
de l’organització mundial i havent reconegut el seu territori com sobirà. Ja n’hi 
ha prou que l’Estat espanyol, la UE i la resta de països segueixin permetent la 
sagnia amb que Israel sotmet a Palestina. L’ONU i els seus països membres, la 
comunitat internacional i la UE han de condemnar i fer els moviments necessaris 
per aturar aquests atacs que es produeixen sistemàticament contra la població 
palestina, fent ús de mesures totalment desproporcionades, fins i tot il· legals 
contra la població civil. 
 
Per tot això, el grup municipal de Les Franqueses Imagina de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès proposa al Ple municipal els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- El Ple municipal es solidaritza amb el poble palestí i condemna 
enèrgicament l’ús de la força de guerra israeliana contra la població civil a 
Gaza, així com en tots els territoris ocupats. 
 
Segon.- Instem l’ONU, la comunitat internacional i la diplomàcia europea a 
intermediar per aturar immediatament aquesta massacre. 
 
Tercer.- Manifestem el suport/adopció de mesures proposades en l’estratègia 
BDS (boicot, desinversió i sancions). 
 
Quart.- Instem a la Cort Penal Internacional investigar els crims comesos 
durant l’operació militar. 
 
Cinquè.- Reclamem a l’Estat espanyol que efectuï un embargament de la venda 
d’armament a Israel. 
 
Sisè.- Donar trasllat dels acords al president del govern espanyol, al president 
de la Generalitat de Catalunya, a l’ambaixador de l’Autoritat Nacional 
Palestina a Espanya, senyor Musa Amer Odeh, a l’ambaixador d’Israel, senyor 
Alon Bar, al secretari general de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon, al 
president de la Comissió europea, senyor Jean-Claude Juncker, al president del 
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Parlament europeu, senyor Martin Schulz, als grups parlamentaris del Congrés 
i del Parlament i a les entitats locals que treballen per la pau i la solidaritat. 

 
12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA PER CONDEMNAR LA 
VIOLÈNCIA A LA FRANJA DE GAZA 

 
ATÈS que l’escala bèl·lica a la Franja de Gaza ha costat la vida a més de 600 
persones, la majoria civils palestins i entre ells nombrosos infants. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès demana al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Condemnem qualsevol atac, vingui d’on vingui, contra la població 
civil. 
 
Segon.- Demanem la intervenció urgent de la Comunitat Internacional per tal 
que pressioni el govern d’Israel perquè cessi l’ofensiva militar a Gaza. 
 
Tercer.- Demanem la intervenció urgent de la Comunitat Internacional per tal 
que pressioni a Hammàs per tal que cessi el llançament de coets a territori 
israelià. 
 
Quart.- Demanem a les parts que s’assegurin corredors d’ajuda humanitària 
que proporcionin els mitjans necessaris i urgents a Gaza per atendre els ferits i 
assistir la població. 
 
Cinquè.- Condemnem l’ofensiva actual de l’exèrcit d’Israel a Gaza; una 
ofensiva del tot desproporcionada que castiga una població civil palestina que 
sobreviu encerclada en unes condicions extremadament precàries i sotmesa a 
una vulneració diària i sistemàtica dels seus drets fonamentals. 
 
Sisè.- Condemnem el llançament de coets sobre la població civil israeliana per 
part de Hammàs. 
 
Setè.- Rebutgem la política israeliana d’annexions continuades de territoris 
palestins i de construcció sistemàtica de nous assentaments en territoris ocupats 
de Cisjordània i Jerusalem Est, mentre es nega a aplicar les resolucions de 
l’ONU sobre la qüestió palestina. 
 
Vuitè.- Donem suport a les mobilitzacions pacífiques i a totes les iniciatives que 
tant des de la societat civil de Catalunya, com d’Israel, com de Palestina, es 
duguin a terme a favor de la pau a la zona. 
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Novè.- Fer arribar aquesta resolució al Ministeri d’Afers Exteriors de l’Estat 
espanyol i al Parlament de Catalunya per tal que les facin seguir a les parts 
implicades, i publicar-la a la web municipal. 

 
Es dóna lectura directament de la MOCIÓ REFOSA DE LES DUES MOCIONS 
PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS DE LES FRANQUESES 
IMAGINA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS ELS GRUPS MUNICIPALS DE LES 
FRANQUESES IMAGINA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALU NYA 
PER CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA A LA FRANJA DE GAZA 
 
El Govern d’Israel, de nou, està llançant un atac aeri, terrestre i marítim sobre la ciutat 
palestina de Gaza. L’operació, anomenada Marge Protector, ha deixat ja més de 600 
morts i més de 3.500 ferits, entre els quals, i en la seva majoria, hi ha menors i població 
civil. També s’ha produït la fugida i desplaçament de més de 100.000 persones dins de 
Gaza. 
 
A més, l’ús d’avions no tripulats, anomenats “drons”, per bombardejar habitatges als 
quals se’ls llança prèviament plamflets avisant de l’atac, no fa més que demostrar l’estat 
malaltís d’Israel cap a la població palestina. En definitiva, és evident que hi ha una 
operació premeditada d’atac a la població civil i de destrucció dels habitatges i les 
infraestructures civils.  
 
Aquest atac es celebra pocs dies després  del 10è aniversari del dictamen emès pel 
Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia sobre el Mur construït per Israel en els 
territoris ocupats de Palestina, Aquesta sentència, no vinculant, i la decisió d’Israel de 
no implementar-la és un dels símbols de la impunitat que la comunitat internacional 
permet a l’Estat d’Israel.  
 
Avui, com llavors, la comunitat internacional calla novament en front de la massacre en 
marxa contra el poble palestí i d’aquesta nova violació per part d’Israel de la IV 
convenció de Ginebra, declarada vinculant dels països signataris. Creiem que aquest 
atac és una nova escalada en les polítiques d’apartheid que comet Israel contra el poble 
palestí i les massacres del 2008 i el 2012. Aquestes agressions en el seu dia van 
merèixer una tèbia condemna per part de les nostres institucions i laments per la 
tragèdia humanitària, adoptant una inacceptable equidistància entre un exèrcit ocupant i 
un poble ocupat i sota setge. 
 
Des de totes les institucions, i concretament aquest ajuntament, ens hem posicionat 
contra els actes terroristes del govern sionista d’Israel dient prou i que ja n’hi ha prou de 
mirar cap a una altra banda. L’ONU no pot seguir fent cas omís a un estat, Palestina, 
considerat des de 2012 “Estat observador no membre” de l’organització mundial i 
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havent reconegut el seu territori com sobirà. Ja n’hi ha prou que l’Estat espanyol, la UE 
i la resta de països segueixin permetent la sagnia amb que Israel sotmet a Palestina. 
L’ONU i els seus països membres, la comunitat internacional i la UE han de condemnar 
i fer els moviments necessaris per aturar aquests atacs que es produeixen 
sistemàticament contra la població palestina, fent ús de mesures totalment 
desproporcionades, fins i tot il· legals contra la població civil. 
 
Els grups municipals de Les Franqueses Imagina i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès demanen al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Condemnem qualsevol atac, vingui d’on vingui, contra la població civil. 
 
Segon.- Demanem la intervenció urgent de la Comunitat Internacional per tal que 
pressioni el govern d’Israel perquè cessi l’ofensiva militar a Gaza. 
 
Tercer.- Demanem la intervenció urgent de la Comunitat Internacional per tal que 
pressioni a Hammàs per tal que cessi el llançament de coets a territori israelià. 
 
Quart.- Demanem a les parts que s’assegurin corredors d’ajuda humanitària que 
proporcionin els mitjans necessaris i urgents a Gaza per atendre els ferits i assistir la 
població. 
 
Cinquè.- Condemnem l’ofensiva actual de l’exèrcit d’Israel a Gaza; una ofensiva del 
tot desproporcionada que castiga una població civil palestina que sobreviu encerclada 
en unes condicions extremadament precàries i sotmesa a una vulneració diària i 
sistemàtica dels seus drets fonamentals. 
 
Sisè.- Condemnem el llançament de coets sobre la població civil israeliana per part de 
Hammàs. 
 
Setè.- Rebutgem la política israeliana d’annexions continuades de territoris palestins i 
de construcció sistemàtica de nous assentaments en territoris ocupats de Cisjordània i 
Jerusalem Est, mentre es nega a aplicar les resolucions de l’ONU sobre la qüestió 
palestina. 
 
Vuitè.- Donem suport a les mobilitzacions pacífiques i a totes les iniciatives que tant 
des de la societat civil de Catalunya, com d’Israel, com de Palestina, es duguin a terme 
a favor de la pau a la zona. 
 
Novè.- El Ple municipal es solidaritza amb el poble palestí i condemna enèrgicament 
l’ús de la força de guerra israeliana contra la població civil a Gaza, així com en tots 
els territoris ocupats. 
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Desè.- Instem l’ONU, la comunitat internacional i la diplomàcia europea a intermediar 
per aturar immediatament aquesta massacre. 
 
Onzè.- Manifestem el suport/adopció de mesures proposades en l’estratègia BDS 
(boicot, desinversió i sancions). 
 
Dotzè.- Instem a la Cort Penal Internacional investigar els crims comesos durant 
l’operació militar. 
 
Tretzè.- Reclamem a l’Estat espanyol que efectuï un embargament de la venda 
d’armament a Israel. 
 
Catorzè.- Donar trasllat dels acords al president del govern espanyol, al president de la 
Generalitat de Catalunya, a l’ambaixador de l’Autoritat Nacional Palestina a Espanya, 
senyor Musa Amer Odeh, a l’ambaixador d’Israel, senyor Alon Bar, al secretari 
general de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon, al president de la Comissió 
europea, senyor Jean-Claude Juncker, al president del Parlament europeu, senyor 
Martin Schulz, als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament i a les entitats 
locals que treballen per la pau i la solidaritat i publicar-los a la web municipal. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: nosaltres li votarem, com no pot ser d’una altra 
manera, a favor. L’únic que voldríem fer una aportació si ho considereu, per intentar 
enriquir el text, i seria un punt amb el què digués: “Promoure la imposició immediata 
d’un embarg complert d’armes a Israel, Hammas i altres grups armats palestins amb 
l’objectiu d’evitar que les parts en conflicte portin a terme més violacions greus del 
dret internacional humanitari i dels drets humans.”. Aquest seria un, i l’altre seria: 
“Dur a terme una investigació sota el mandat de les Nacions Unides sobre les 
violacions perpetrades per totes les parts mentre es produeixin els atacs d’Israel contra 
la franja de Gaza, i continua el llançament indiscriminat de coets de grups armats 
palestins contra Israel” 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per part d’Esquerra cap problema per afegir-ho. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: per part de LFI cap problema tampoc.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per part de Convergència i Unió votarem a favor. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: vull fer plasmar que aquesta moció ha sigut fruit del 
consens, perquè jo per exemple, la proposta que havíem fet inicialment no era tan 
oberta a criticar a certes actituds d’algunes faccions palestines, però sí que vull deixar 
constància que hi ha una asimetria en aquest conflicte. Això no és una guerra; la 
proporció de víctimes és abrumadora. A dades d’avui, hi ha més de 1200 morts per la 
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part Palestina, la majoria d’ells civils, més de 6000 ferits, més de 100.000 desplaçats 
dintre de Gaza, que és un territori molt reduït on la gent no pot marxar d’allà. Hi ha 
hagut atacs no només contra escoles i hospitals, sinó que també contra escoles de 
Nacions Unides per part d’Israel. Això ho he vist amb els meus propis ulls a 
Cisjordània. A escoles de Nacions Unides en camps de refugiats atacades per un estat 
que se les venta de democràcia i fa de col·lega amb els països occidentals com si fos 
un més. Per part d’uns grups armats palestins també s’han produït llançament de coets 
sobre població civil, cosa que condemno, però s’han produït 8 morts civils. Set 
israelians i un treballador estranger que estava treballant a Israel. La comparació és 
d’un 70 per 100 de 1200 morts a 8 morts civils. Això no és una guerra, això és una 
massacra en tota regla. Estan bombardejant població civil tancada en el camp de 
refugiats més gran del món. Estan bombardejant barris civils sencers amb artilleria, 
amb aviació i amb la marina. Jo crec que qualsevol persona amb una mica de 
sensibilitat i humanisme, encara que es vulgui posicionar entre quina és la solució al 
conflicte que hi ha a l’orient proper, ha de condemnar aquests fets horribles d’atacs 
contra la població civil. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no sé si sortirà per unanimitat, però sí que sortirà. 
Suposo que tots són conscients de, com s’ha comentat, de desproporcionat d’aquesta 
lluita. Suposo que molts de nosaltres estem realment estranyats i no entenem que els 
dirigents d’un poble que ha patit el què en el seu dia van patir els jueus, siguin capaços 
de funcionar ara d’aquesta manera i siguin capaços, a veure, siguem conscients que 
aquesta moció no canviarà absolutament res perquè si Israel ens fa cas a nosaltres i no 
ha fet cas a repeticions resolucions de les Nacions Unides, etc., però en qualsevol cas 
penso que és el nostre deure i, per descomptat, no és una lluita proporcional. És un tir 
al blanc, en aquest cas és un tir al palestí. Però en qualsevol cas penso que des de la 
Catalunya que volem hem de treballar per defensar qualsevol causa que sigui el 
civisme, la democràcia i la no violència, i això no és res més que això, que dir escolta, 
volem treballar per la pau en totes les instàncies que sigui possible.  
 
El redactat definitiu de la moció refosa seria el següent: 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS ELS GRUPS MUNICIPALS DE LES 
FRANQUESES IMAGINA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALU NYA 
PER CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA A LA FRANJA DE GAZA 
 
El Govern d’Israel, de nou, està llançant un atac aeri, terrestre i marítim sobre la ciutat 
palestina de Gaza. L’operació, anomenada Marge Protector, ha deixat ja més de 600 
morts i més de 3.500 ferits, entre els quals, i en la seva majoria, hi ha menors i població 
civil. També s’ha produït la fugida i desplaçament de més de 100.000 persones dins de 
Gaza. 
 
A més, l’ús d’avions no tripulats, anomenats “drons”, per bombardejar habitatges als 
quals se’ls llança prèviament plamflets avisant de l’atac, no fa més que demostrar l’estat 
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malaltís d’Israel cap a la població palestina. En definitiva, és evident que hi ha una 
operació premeditada d’atac a la població civil i de destrucció dels habitatges i les 
infraestructures civils.  
 
Aquest atac es celebra pocs dies després  del 10è aniversari del dictamen emès pel 
Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia sobre el Mur construït per Israel en els 
territoris ocupats de Palestina, Aquesta sentència, no vinculant, i la decisió d’Israel de 
no implementar-la és un dels símbols de la impunitat que la comunitat internacional 
permet a l’Estat d’Israel.  
 
Avui, com llavors, la comunitat internacional calla novament en front de la massacre en 
marxa contra el poble palestí i d’aquesta nova violació per part d’Israel de la IV 
convenció de Ginebra, declarada vinculant dels països signataris. Creiem que aquest 
atac és una nova escalada en les polítiques d’apartheid que comet Israel contra el poble 
palestí i les massacres del 2008 i el 2012. Aquestes agressions en el seu dia van 
merèixer una tèbia condemna per part de les nostres institucions i laments per la 
tragèdia humanitària, adoptant una inacceptable equidistància entre un exèrcit ocupant i 
un poble ocupat i sota setge. 
 
Des de totes les institucions, i concretament aquest ajuntament, ens hem posicionat 
contra els actes terroristes del govern sionista d’Israel dient prou i que ja n’hi ha prou de 
mirar cap a una altra banda. L’ONU no pot seguir fent cas omís a un estat, Palestina, 
considerat des de 2012 “Estat observador no membre” de l’organització mundial i 
havent reconegut el seu territori com sobirà. Ja n’hi ha prou que l’Estat espanyol, la UE 
i la resta de països segueixin permetent la sagnia amb que Israel sotmet a Palestina. 
L’ONU i els seus països membres, la comunitat internacional i la UE han de condemnar 
i fer els moviments necessaris per aturar aquests atacs que es produeixen 
sistemàticament contra la població palestina, fent ús de mesures totalment 
desproporcionades, fins i tot il· legals contra la població civil. 
 
Els grups municipals de Les Franqueses Imagina i d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès demanen al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Condemnem qualsevol atac, vingui d’on vingui, contra la població civil. 
 
Segon.- Demanem la intervenció urgent de la Comunitat Internacional per tal que 
pressioni el govern d’Israel perquè cessi l’ofensiva militar a Gaza. 
 
Tercer.- Demanem la intervenció urgent de la Comunitat Internacional per tal que 
pressioni a Hammàs per tal que cessi el llançament de coets a territori israelià. 
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Quart.- Demanem a les parts que s’assegurin corredors d’ajuda humanitària que 
proporcionin els mitjans necessaris i urgents a Gaza per atendre els ferits i assistir la 
població. 
 
Cinquè.- Condemnem l’ofensiva actual de l’exèrcit d’Israel a Gaza; una ofensiva del 
tot desproporcionada que castiga una població civil palestina que sobreviu encerclada 
en unes condicions extremadament precàries i sotmesa a una vulneració diària i 
sistemàtica dels seus drets fonamentals. 
 
Sisè.- Condemnem el llançament de coets sobre la població civil israeliana per part de 
Hammàs. 
 
Setè.- Rebutgem la política israeliana d’annexions continuades de territoris palestins i 
de construcció sistemàtica de nous assentaments en territoris ocupats de Cisjordània i 
Jerusalem Est, mentre es nega a aplicar les resolucions de l’ONU sobre la qüestió 
palestina. 
 
Vuitè.- Donem suport a les mobilitzacions pacífiques i a totes les iniciatives que tant 
des de la societat civil de Catalunya, com d’Israel, com de Palestina, es duguin a terme 
a favor de la pau a la zona. 
 
Novè.- El Ple municipal es solidaritza amb el poble palestí i condemna enèrgicament 
l’ús de la força de guerra israeliana contra la població civil a Gaza, així com en tots 
els territoris ocupats. 
 
Desè.- Instem l’ONU, la comunitat internacional i la diplomàcia europea a intermediar 
per aturar immediatament aquesta massacre. 
 
Onzè.- Manifestem el suport/adopció de mesures proposades en l’estratègia BDS 
(boicot, desinversió i sancions). 
 
Dotzè.- Instem a la Cort Penal Internacional investigar els crims comesos durant 
l’operació militar. 
 
Tretzè.- Reclamem a l’Estat espanyol que efectuï un embargament de la venda 
d’armament a Israel. 
 
Catorzè.- Promoure la imposició immediata d’un embarg complert d’armes a Israel, 
Hammas i altres grups armats palestins amb l’objectiu d’evitar que les parts en 
conflicte portin a terme més violacions greus del dret internacional humanitari i dels 
drets humans. 
 
Quinzè.- “Dur a terme una investigació sota el mandat de les Nacions Unides sobre les 
violacions perpetrades per totes les parts mentre es produeixin els atacs d’Israel contra 



Ple 31/07/2014 – pàg. 68 

la franja de Gaza, i continua el llançament indiscriminat de coets de grups armats 
palestins contra Israel” 
 
Setzè.- Donar trasllat dels acords al president del govern espanyol, al president de la 
Generalitat de Catalunya, a l’ambaixador de l’Autoritat Nacional Palestina a Espanya, 
senyor Musa Amer Odeh, a l’ambaixador d’Israel, senyor Alon Bar, al secretari 
general de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon, al president de la Comissió 
europea, senyor Jean-Claude Juncker, al president del Parlament europeu, senyor 
Martin Schulz, als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament i a les entitats 
locals que treballen per la pau i la solidaritat i publicar-los a la web municipal. 
 
SOTMESA a votació la moció, 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: 
 

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DONAR SUPORT ALS 
SANCIONATS PER PARTICIPAR A LA REPINTADA POPULAR DE L 
MUR DE LA VIA DEL TREN A L'ENTRADA DE CARDEDEU AL 
SETEMBRE DE 2013 

 
ATÈS que vuit veïns de la vila veïna de Cardedeu han estat sancionats per un jutge amb 
7.640,40 € de multa per haver embellit, el setembre de 2013, amb una estelada i unes 
lletres un mur de la via del tren a l’entrada de la població. 
 
Que a la repintada del mural hi van participar més de 400 persones, amb una actitud 
festiva i cívica. 
 
Que els vuit sancionats ho van estar després de ser identificats de forma arbitrària i amb 
posterioritat a l’acta per la policia, a causa de la denúncia presentada per un regidor del 
Partido Popular a l’Ajuntament de Cardedeu. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès demana al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el nostre suport a la campanya JO TAMBÉ HI ERA. 
 
Segon.- Publicar a la web municipal aquest acord amb l’adreça de l’enllaç 
http://www.totsuma.cat/projecte/1181/el-mural-de-cardedeu-jo-tambe-hi-era per tal 
que els nostres veïns tinguin coneixement de tot l’afer i puguin, si ho creuen oportú, 
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ajudar als afectats al pagament de la sanció imposada o manifestar-los la seva 
solidaritat. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per defensar la moció i per explicar-la, bàsicament, 
perquè a veure, què es la campanya jo també hi era? Fa més de 15 anys, suposo que 
tots els que estem aquí haurem passat alguna vegada per l’entrada de Cardedeu, fa més 
de 15 anys en el mur del tren es va pintar un mural amb una estelada gegant i la silueta 
dels països catalans. Aquest mural va ser esborrat per l’ajuntament de Cardedeu i 
pintat de gris, i posteriorment, va ser repintat per més o aproximadament 400 persones, 
que van tornar la paret a la seva situació original, la que havia tingut en els últims 15 
anys, repintant aquesta estelada. Després d’això va haver-hi una denúncia del regidor 
del Partit Popular a Cardedeu, denunciant aquesta repintada. La policia local de 
Cardedeu no va identificar 400 persones, sinó que en va identificar 8, 8 dels diguem-
ne sospitosos habituals que hi ha en qualsevol moviment polític o veïnal de les 
diferents poblacions i aquestes persones han estat condemnades, en primera instància, 
a pagar una sanció de 7 mil i escaig euros. No sé quin serà el resultat de la votació, 
però la finalitat de la moció ja està aconseguida. La finalitat de la moció era que en la 
nostra pàgina web, en el moment que estigui publicada l’acta d’aquesta sessió, tots els 
nostres veïns tinguin accés a la pàgina on s’expliquen detalladament els fets i qui 
tingui curiositat abans de que surti publicat, mirant això de “jo també hi era” posant-ho 
en qualsevol buscador, tindrà informació de primera mà de com ha anat la cosa. Si el 
resultat és que el Ple d’aquest ajuntament vota a favor de la moció, perfecte. Si no, la 
part principal de la feina s’haurà fet igual i cadascú quedarà situat allà on li sembli.  
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el grup municipal de LFI li votarà a favor de la 
moció. Considerem immoral que es multi a una gent per fer un mural que representa 
una proposta política totalment democràtica i lícita, dintre d’una democràcia. I volem 
destacar que aquests mateixos sistemes judicials que condemnen les persones per fer 
un mural que respecta la democràcia, aquesta mateixa setmana absol als investigats en 
l’operació “Panzer”, neonazis, amb armament militar i alguns amb antecedents 
d’assassinat, com el de Guillem Agulló i els ha deixat anar al carrer, i es condemna a 
gent per pintar murals. Vivim en un país que de vegades dóna molt de fàstic.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: com a govern m’alegra que digui que encara que es 
voti que no ja s’ha fet la missió, com a govern votarem que no en aquest aspecte. No 
volem entrar en disquisicions que passen als pobles del costat, si no tindríem 
problemes amb Cànoves, tindríem problemes ... i la pàgina web creiem que ha de ser 
una pàgina per a nosaltres i per a la gent de les Franqueses. Tot i així l’altaveu ja hi és, 
en aquest aspecte. Si amb això s’ha aconseguit perquè potser sí que aquí tenim algun 
sentiment trobat, però creiem que no ens hem de posar en afers polítics de pobles veïns 
ni molt menys. 
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: no crec que canviï el seu sentit de vot però jo 
voldria fer dues reflexions. La primera, jo vaig estar quan es va pintar el primer mural. 
No era només la bandera, era també lo de Vilalba Golf. La segona, senyor Alcalde, i 
per a mi lo més greu de tot això, és que de les 8 persones que s’identifiquen, 6 
pertanyen a partits polítics, són significades, això és persecució. Que de 400 persones, 
6 hagin sigut regidors de 2 partits polítics, és que han sigut ficades per lo que pensen i 
per lo que han representat. Allà van participar 400. I les altres dues van portar un 
equipament municipal, que és el “Tarambana”. Per tant, ha sigut, ja no em centro amb 
el fet d’un mural abandonat, ja no em centro en això. Si no que els imputats ho han 
sigut perquè públicament s’han posicionat políticament en algun sentit, i per a mi això 
és lo més greu de tot. És com si vostè participés en una manifestació i només perquè és 
militant de Convergència i Unió li imputen. Això no té sentit. D’acord. Però no per ser 
militant. Per a mi és lo més greu de tot aquest assumpte.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: jo no he seguit, però vostè lo que demana en aquesta 
moció és que hi ha una sentència aquí d’un jutjat, escolti’m. Vostè diu que hi ha 400 
persones que han agafat a 8, de totes maneres, per lo que jo he estat mirant aquell mur 
és d’ADIF, i ha sigut ADIF qui ha denunciat, per lo que jo tinc entès, per lo que m’ha 
ensenyat, sí, sí. Si ha presentat la demanda l’ajuntament. Vostè diu que havia un 
regidor del partit popular que ha denunciat, però no li puc aprovar aquesta moció de 
cap manera. I més amb una sentència. Si es dediqués tothom a pintar murs a les 
Franqueses sortiria tothom a pintar murs.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Badia, el seu vot ni l’esperava ni el vull. El fet 
de poder anar a pintar tots sàpiga que, qui entri en la pàgina ho veurà, amb una 
aportació de 400 o 500 euros per col·laborar amb això, una part de les 400 persones 
que estaven allà et venen a casa i et pinten una reproducció del mur a l’escala que 
vulguis. Vull dir, que si algú vol aprofitar per decorar una paret de casa seva pot fer-ho 
al preu. Senyor Colomé, no crec que això mereixi una intervenció corporativa de 
l’equip de govern. Com vostè ha dit és un tema que no afecta al funcionament del dia a 
dia del nostre municipi. Recordar-li més que res perquè és possible que això faci 
canviar el sentit de vot del seu grup, no ens estem posant en el poble del costat, i si fos 
el cas, en aquest Ple s’han portat mocions perquè es donés la creu de Sant Jordi a una 
empresa del poble del costat, i s’han debatut i s’han votat. I reiteradament els pobles 
de la comarca amb els què convivim i que formen part del nostre país, 
s’interrelacionen amb nosaltres. Vostès no poden pretendre que nosaltres formem part 
d’un grup de pobles, pel tema de l’autobús, pel tema del taxi, pel tema de no sé què, i 
en canvi que estem aïllats per temes nacionals, socials o repressius. En qualsevol cas 
és només per si aquestes dues puntualitzacions, no és el primer cop que aquí parlem 
coses de Cardedeu i no sé fins a quin punt, vull dir, que no acabo de veure la lògica de 
que aquí s’hagi de fer una votació corporativa per part de tots els grups del govern.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: quan es diu publicar a la web municipal, per tant 
estem afectant a les Franqueses. Per tant, nosaltres considerem que és una situació de 
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govern, i el govern hi ha unes majories i unes normes de votació. Una altra cosa és que 
a lo millor, algun de nosaltres, ens afegim a aquesta campanya a títol personal.  
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per quatre vots a favor del regidor Esteve 
Ribalta del grup municipal PSC-PM i dels regidors dels grups municipals LFI i ERC-
AM, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, els regidors Juan 
Antonio Marín, Gisela Santos i Josep Randos del grup municipal PSC-PM, PP, UPLF i 
PxC, i dues abstencions dels grups municipals CPF. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

14. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: dues qüestions. Una ja li hem avançat, sra. Vanesa. 
Fa uns mesos vam dir que entràvem dintre de la conurbació de transport de Granollers. 
Jo li vaig dir que era el moment perfecte per replantejar la línia que tenim aquí en 
funció de les línies que té Granollers, i no haver de baixar fins a la estació, etc. Vostè 
em va dir que estan fent uns estudis de pas, em sembla que era, baixar i pujar, i que 
ens dirien alguna cosa. Primer, no tenim més informació, això s’ha acabat o no? Una 
consideració respecte a això: de vegades no són les estacions més rendibles les que 
s’han de mantenir, sinó les que socialment són rendibles. I per tant, si em pot aclarir en 
quin moment estem, si podem incidir o si ja no hi ha possibilitat d’incidir en aquest 
tema. Dos: ara estem pintant tot el barri de Bellavista. Em sembla bé, pintura vial. Al 
carrer Girona hi ha aparcaments de moto que tenen uns pivots de ferro, al mig o al 
davant, que suposo que era per evitar que s’aparqués a les franges o perquè havia un 
contenidor, perquè ara impossibilita o dificulta molt que les motos aparquin. Per tant, 
suposo que això ho trauran. Dintre del mateix tema, els pas de vianants tenia una 
pintura especial perquè les motos o bicis no rellisquessin en cas de pluja. Això s’ha 
polit i jo dubto que la pintura que s’estigui posant sigui anti-relliscament, ja m’ho 
confirmarà vostè en tot cas. I per últim, vaig fer una recomanació a la junta de 
portaveus que al passeig Andalusia, quan es creua al final de la plaça Major, s’estreta 
molt i si aparquen dues furgonetes una mica grans, l’autobús no passa. I vostè em va 
dir: m’ho miraré, limitarem llargada de vehicles, etc. De moment no ha passat i ja és el 
segon o tercer cop que l’autobús ha de fer venir a la policia perquè tregui un vehicle, 
amb el retard que suposa tot això. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: tinc preguntes dels veïns de Corró d’Amunt sobre la 
cobertura de telefonia mòbil que continua sent molt nefasta a la zona de Corró 
d’Amunt. Després tinc una sèrie de preguntes a partir de mocions de la PAH que s’han 
presentat en aquest ple. En una de les mocions que vam aprovar, que venia de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’ajuntament es va aprovar en aquest mateix Ple 
que l’ajuntament deixaria de treballar amb bancs que desnonen. Vaig fer la pregunta 
de amb quins bancs treballem. Es va tardar uns dos plens en tindre resposta. Finalment 
la tinc i ara li diré quins bancs tenim i si desnonen o no: Catalunya Banc, desnona; 
Banc de Sabadell, desnona; BBVA, desnona; Banesto, desnona; Bankia, desnona; 
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Cajamar, desnona; Banco Popular, desnona; Bankinter, desnona. Tots els bancs amb 
els què treballa aquest ajuntament desnonen. I tenim un acord que diu que tenim que 
deixar de treballar, entenc que ha de portar temps, amb els bancs que desnonen. Què 
pensen fer amb aquest tema? També en relació amb una altra moció aprovada en 
aquest Ple de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, es va acordar que sancionaríem 
l’habitatge buit amb el què està especulant la banca i que és propietat de la banca, i 
que està en el municipi. A dia d’avui hem començat a sancionar l’habitatge buit en 
mans d’entitats bancàries? Alguns municipis al nostre voltant i a Catalunya han 
començat ja a fer expedients sancionadors contra les entitats bancàries. És totalment 
legal, es pot fer. Fa uns dies estaven fent bombo i platillo perquè tindrem un pis social, 
per un conveni amb la Generalitat, a les Franqueses. Un pis social, i hi ha desenes de 
pisos buits en mans de la banca. Fa uns dies hem perdut com a ciutadans més de 10 
mil milions d’euros regalats amb el rescat de Catalunya Banc. Aquesta banca que té 
pisos buits i no estem fent res. Els regalem diners i no els sancionem per especular i 
estan fent fora a la gent de les seves cases. Què farem amb aquests pisos? 
Començarem a fer com altres ajuntaments a sancionar? Tinc una sèrie de preguntes 
concretes de la zona alta de Bellavista i de la zona de la plaça de Can Patirem.  
 
Interromp el sr. Alcalde i diu: recordeu que són 5 minuts.  
 
Continua el sr. Vega dient: ja acabo. En aquesta plaça he anat personalment a veure els 
problemes que hi havia a la plaça i hi ha barreres arquitectòniques a totes les zones, 
poca connectivitat; tot d’escales i molt poques rampes. La pròpia plaça te nombrosos 
problemes d’accessibilitat per persones amb problemes de mobilitat; hi ha esglaons, hi 
ha sotracs al terra del parc, hi ha dificultats (...) no hi ha cap tipus de rampa dintre del 
mateix parc, i abandonament del manteniment; no es fa l’esporga dels arbres, no s’ha 
fet des de fa temps (...) a simple vista. Hi ha descuit dels parterres, que estan 
abandonats; hi ha colònies de gats sense controlar i evitar que es multipliquin 
nombrosament; no estan desallotjats, sembla. A més, en la zona del parc de l’antic IES 
Lauro hi ha un abandonament. El paviment del terra s’està aixecant amb les arrels dels 
arbres; hi ha sotracs, les voreres estan trencades a tota la zona; els parterres estan 
deixats. També hi ha a la zona de l’antic IES Lauro deficiències amb tanques grans 
metàl·liques que s’estan oxidant. També hi ha una espècie d’aparcament de cotxes. És 
complex, perquè hi ha una combinació entre bancs per a les persones, zona de terra, 
zona de formigó, llocs per aparcar els cotxes que entren pel mig del pas de peatons. 
També hi ha un gran dipòsit d’aigua que està descuidat, amb parts d’obra trencades i 
fetes malbé. I després hi ha una cosa que crida l’atenció, que hi ha un contenidor que 
té les gomes trencades i provoca mals olors, que està situat en un lloc que és il· legal. 
Està a sobre d’un pas de cebra. Què volen? Què passi un nen un dia corrents i se 
l’emporti un cotxe? És il· legal ficar obstacles en un pas de cebra. I finalment, també 
dir que una cosa molt greu és que els veïns els tracteu com els tracteu. Doneu-los 
resposta. Si pregunten pels problemes que tenen en el seu barri, el que és més obscè de 
tot això és que no li doneu resposta o fins i tot al Ple, els falteu, perquè els tracteu 
malament, de vegades. Si no esteu d’acord, doneu arguments i no teniu per què arribar 
a la mateixa conclusió que ells i dieu per què no. Però no falteu al respecte, si us plau, 
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i doneu resposta. I després, ja per acabar ràpid, sobre Marata. Els veïns de Marata 
estan descontents amb el projecte de la rotonda de la carretera de Marata, a la cruïlla 
que va a Corró d’Amunt i Corró d’Avall, perquè no se’ls ha tingut en compte. No em 
dóna temps a donar tot l’argumentari que m’han enviat. És un argumentari molt 
extens, però en el programa de Convergència i Unió es deia que es tindria en compte 
la seva opinió. 
 
Interromp el senyor Alcalde dient: vagi acabant, si us plau. 
 
Continua el sr. Vega: i no heu tingut en compte la seva opinió. Ells estan d’acord que 
és un lloc problemàtic, que es tenen de prendre mesures de seguretat, proposen 
diferents tipus de mesura, però vosaltres heu anat pel dret, heu anat a la Diputació, heu 
demanat un projecte directament sense tindre opcions diverses on poder triar parlant 
amb els veïns, i heu triat l’opció d’una macro-rotonda, perquè és una macro-rotonda, i 
bastant cara, més de 500.000 euros, ara no recordo la quantitat exacta, però és bastant 
cara. Sé que hi ha afectació de tuberies de gas, això puja el preu. Però es podien buscar 
alternatives, o al menys parlar amb els veïns i argumentar per què us decanteu per una 
opció. Sé que heu tingut una reunió amb ells, però no heu tingut reunions per explicar 
el projecte, per veure quin projecte es feia, i això li dic que estic d’acord que s’ha de 
fer alguna cosa a la cruïlla perquè és perillosa. I faig un apunt: la càmera que va a la 
cruïlla de l’estació de Corró d’Avall amb càmera per fer fotos, en un lloc on no hi ha 
accidents, ja que els preocupa la cruïlla de Marata, potser allà hauria d’estar la càmera 
per seguretat vial. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: seré molt breu. En relació al tema de telefonia de 
Corró d’Amunt, només com a testimoni, afegeixi senyora regidora el tema de la 
telefonia mòbil, el tema d’internet, que funciona pedalant o directament no funciona 
molts cops en determinades parts del poble. També per a vostè, senyora regidora, 
suposo que ha vist que en el conveni del taxi, Esquerra ha votat a favor bàsicament 
perquè entenem que beneficia als nostres veïns, independentment de quin sigui el 
funcionament de les llicències en què ens trobem ara, però jo li demanaria, suposo que 
no m’ha contestat en el seu torn perquè no deu estar-ne al cas que en aquests dos 
mesos que tenim per davant fins el proper Ple, miri si us plau o faci mirar què vol dir 
exactament aquesta anotació que han fet els tècnics de l’ajuntament de Granollers pel 
que fa a l’acompliment dels punts del pacte. I finalment, una pregunta per al senyor 
Alcalde. Voldria preguntar-li si tindria algun inconvenient perquè en el speach final 
que farà recordant als nostres veïns que ara venen les festes majors dels pobles que 
encara no les han fet, etc., els hi pot recordar també que abans del proper Ple se 
celebrarà l’11 de setembre i com a màxim representant de la població, demanar-los la 
seva participació en els actes que es portaran a terme tant en el nostre municipi com a 
Barcelona.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: a veure senyora Vanessa, apunti. Els parcs en mal 
estat: passeig Andalusia hi ha un gronxador que està trencat i és perillós. La policia la 
precintat però... I que a la plaça Jaume I està fatal, forats. Al carrer Navarra de 
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Bellavista, que és a la part d’adalt on és l’institut, netegen tota la part de lo que és la 
Ronda, de l’esquerra, i la part de davant que dóna al carrer Navarra es pensen que això 
no ho tenen que netejar, i no ho fan. Fa ja mesos, almenys dos mesos. Carrer Navarra, 
la part de dalt, de la Ronda, on està l’institut, ja ho veurà, aquella cantonada. Allà 
abans ho feien sempre, ara ho han deixat de fer. Per Randos, degut als robatoris que ja 
es va parlar el mes passat, la policia ha fet alguna cosa per al ciutadà? Per informar? 
Arriben vacances, no paren de robar, la policia farà alguna cosa? No farà? 
S’amagaran? No sortiran? O què farem? Perquè escolti’m, és contínuament. Si vostè 
veu els partes és contínuament. Pregunta per al senyor Ribalta, però ara ja la canvio 
pel senyor Marin: aquest regidor ja és la tercera vegada que pregunta, vol saber si en el 
polígon 10 la mesquita té llicència d’activitats, ja que vostès estan pagant a unes 
persones o a una persona que està anant per tots els locals, bars, controlant les 
llicències d’activitats, i sancionant. Li pregunto: té llicència d’activitats? 
 
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: tema de bus, sr. Bernabé. Ja tenim l’estudi del 
puja-baixa, que es va fer. Ara el tenim que presentar a l’equip de govern amb el 
resultat que hi ha, però sí que li adelanto que molta gent de Bellavista agafa l’autobús 
per baixar a Granollers, i el nostre no el deixen d’agafar. Són dues línies paral·leles 
que les dues estan funcionant bé. De moment la meva opinió és que el servei 
continuarà tal i com està. De cara el proper any? Ja veurem el què fem, però ara, avui 
per avui i si la cosa continua tal i com està, el servei continuarà tal i com el tenim fins 
ara. Si des d’aquest equip de govern pensem que si les coses funcionen no les tenim 
per què canviar. El tema de la pintura vial anti-lliscant, tenim el certificat de l’empresa 
que ens ho està fent, conforme compleix la normativa, que és una pintura anti-lliscant. 
Sé que va haver-hi algun problema amb alguna persona que va lliscar per l’aigua, 
perquè havia plogut, perquè s’havia pintat feia poc. La fitxa tècnica de la pintura que 
s’està utilitzant el tenim aquí els serveis tècnics, si vol jo li passo sense cap problema. 
El tema de l’amplada del passeig Andalusia tal i com vostè em va comentar. Les 
places estan delimitades amb una longitud. Si aparca un vehicle més llarg del compte, 
clar aquí nosaltres la única cosa que sí que li vaig comentar i està encarregat, de posar 
una placa d’excepte turismes perquè no aparquin furgonetes ni camionets ni res 
d’això. L’altre dia vaig passar i vaig veure un camionet que estava aparcat i, a més a 
més, amb mig camió dintre de la vorera. Encara que s’hagués posat la longitud és la 
mateixa, no s’ha modificat, no s’ha posat. Sí, perquè en comptes de posar-lo en 
paral·lel, s’ha canviat el sentit. Només en aquell tram, però hem guanyat en places 
d’aparcament en aquest. El tema que em deia el senyor Vega de tot el tema dels parcs 
de Can Patirem, del dipòsit de Sorea i demés. Des d’aquesta àrea tenim una 
programació setmanal de totes les tasques de jardineria que es fan en el municipi. Hi 
ha un parterre, que està allà a Can Patirem, que està en una cantonada, que això ho han 
fet els veïns i evidentment nosaltres l’intentem mantenir lo millor que es pot. És el 
parterre que està al fons del tot. I en aquella plaça té els manteniments que ha d’anar 
tenint. Sí que és cert que vostè és lo que em diu que té els sotracs, que quan plou, això 
tenim una actuació en vàries places, tal i com mes va fer a Mas Colomer, de treure les 
costelles i ficar-li sauló. Però tal i com veiem a Mas Colomer que l’aigua busca el seu 
camí, i continua fent aquests regalims. Lo que vostè deia del contenidor de sobre del 
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pas de vianants. M’ho aniré a mirar, evidentment, no ha d’estar el contenidor sobre el 
pas de vianants. No sé si es que es va moure per algun motiu, però en prenc nota i ens 
ho mirarem. El dipòsit de Sorea fa res, mesos, que es va pintar tot de nou i es va agafar 
i totes les herbes que havien allà vam passar-hi el fil. Evidentment, potser ha crescut 
però això no és una competència nostra. Nosaltres ho hem fet perquè estava molt 
deteriorat en aquell moment i a petició d’una senyora que ens ho va dir, va entrar una 
instància amb diferents coses i aquesta era una d’elles. Això, la competència és de 
Sorea, el que passa és que nosaltres, des de l’ajuntament vam fer aquesta actuació. Lo 
que vostè em diu de l’IES Lauro, no sé si vol dir al parc dels Països Catalans i tot això. 
Com li dic, tots els parcs del municipi, les zones verdes, tenen la seva programació, 
però evidentment amb aquest temps que està fent l’herba creix molt, no podem ficar 
herbicida en els parcs. Passem el fil i de seguida creix. No sé si és això el que vostè em 
diu, però entenc que és això. I per lo que em diu el sr. Badia, el carrer Navarra que em 
sembla que té a veure, no sé si te a veure amb això que diu el senyor Vega, aquell tros 
no és nostre, no és competència nostra. Nosaltres mai ho hem fet, no és una zona verda 
de l’Ajuntament. Nosaltres, l’empresa de jardineria, aquell tram no l’hem fet. El trama 
de l’IES Lauro. Si és un altre.... Després el tema de telefonia de Corró d’Amunt, 
internet i demés. Com sap, amb Movistar, amb Telefonica expandiran tota la fibra 
òptica, ens van passar més o menys un plànol. Fa pocs dies també, un mes més o 
menys, vam tenir una reunió amb Vodafone. Sé que volen donar més qualitat en tema 
de telefonia mòbil i internet. Nosaltres sabem que hi ha punts conflictius en el 
municipi i sobretot amb aquestes empreses sempre estem a sobre d’aquests llocs, 
insistint que solucionin perquè sé que teniu problemes i seriosos. Li puc dir que estem 
a expenses amb Vodafone de tenir una segona reunió a veure com acaba aquest tema. 
El tema del taxi, en prenc nota. Prenc nota del què em diu el sr. Badia del gronxador i 
dir-li que de la plaça la Sagrera tenim previst fer una petita actuació, ja hem les 
deficiències que hi ha amb els jocs infantils que s’han descalçat i demés. I jo crec que 
he contestat a totes les preguntes.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, jo li contestaré al sr. Badia referent a la pregunta 
que ha fet en relació a la mesquita i li diré que a partir de la negativa que va donar la 
CUB, els responsables de la mesquita van tornar a refer el seu expedient i en aquests 
moments està tot en tràmit. Per tant estaríem dintre del que serien els passos normals. 
 
Pren la paraula el sr. Randos i diu: el sr. Badia, no faci demagògia amb aquest tema 
perquè estem dintre de la ràtio més baixes del Vallès Oriental en qüestió de robatoris. 
Vull dir, només fa que dir-m’ho fa dos o tres plens, i només fa que voler espantar a la 
gent del poble o no sé què vol amb això. Fa poc vam tenir una reunió i estem dintre de 
la ràtio del Vallès. Està mentint.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, complementar el què ha dit la 
regidora. En aquests moments hem donat permís a Vodafone perquè a la seva antena 
que tenim a la Serra que domina tot les Franqueses i domina part de Granollers, hi 
puguin endollar la fibra, i a partir d’aquí tindríem cobertura 4G a tot el municipi, 
Corró d’Amunt, les parts rústegues de Marata, les de Llerona. I això crec que en breu 
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ho podrem anunciar. Estem parlant de companyies privades. Lluitar amb Vodafone i 
lluitar amb Movistar és complicat, però Movistar ha fet el primer pas i Vodafone hi ha 
anat al darrera, això ens beneficia aquesta competència. Per tant, jo no sé si hem 
aprovat que la fibra, el permís d’obres perquè la fibra arribi, però és una de les 
peticions que Vodafone ens ha fet, perquè a més a més l’antena de telefonia està 
legalment legalitzada. Es va legalitzar fa vint-i-pico d’anys em sembla. Per tant ara els 
hi deixarem endollar la fibra i esperem que tinguem cobertura 4G. Pel que fa als bancs 
que treballem amb desnonaments, penseu que tots aquests bancs, nosaltres hi tenim 
algun tipus de préstec, eh? Per tant, és difícil de sortir-ne d’aquí. Jo li demanaré una 
cosa: amb quins bancs podem treballar? Li demano ajuda, no és que li faci fer feina. Jo 
li demano ajuda. Vostè quins bancs creu que hem de treballar? A partir d’aquí, si la 
vol fer fantàstic, si no, no la faci. I pel tema de sancionar els habitatges buits, el que jo 
sé és que s’està treballant amb el cens d’habitatges. S’està treballant des de la 
regidoria d’habitatge. En el moment en què tinguem les coses clares, i no és fàcil, 
llavors podrem prendre aquestes decisions. Mireu qui comença a sancionar. Són molt 
pocs, eh? Per tant, el camí no ha sigut fàcil, fins aquí. Són molt pocs, comptats amb els 
dits d’una mà els qui estan sancionant en aquests moments. Però ho mirarem. La 
rotonda de Marata, allà hi tenim un problema greu. El 86 per 100 dels vehicles que hi 
passen, hi passen per sobre de la velocitat permesa. S’hi ha fet actuacions i no hem 
solucionat res. Fa poc, tres cotxes. I l’ajuntament creu que la solució és una rotonda. I 
a més a més la Diputació ens la paga, no sé si en un 95 per 100. Per tant, l’ajuntament 
hauria de posar crec que un 5 per 100. Amb això evitem de cop el problema de 
Marata? Marata, Llerona, Corró d’Amunt i Corró d’Avall, dels vehicles que hi passen 
allà. Altre problema és, i aquest cap de setmana he estat amb gent de Marata, altre 
problema és el pas dels vehicles pel camí veïnal de Marata. No volen que es 
converteixi en una autopista això. Posem impediments? Posem impediments. He parlat 
amb algun veí de Marata; l’altre dia també vaig estar amb el mossèn. Anem a actuar 
sobre aquest camí veïnal, anem a posar-hi impediments, que no sigui fàcil la 
circulació. Perquè jo particularment penso que la rotonda no farà tenir més trànsit. 
Tindrà el que té ara; la gent ja hi passa. Quan en tindrà menys? Quan en aquest camí 
veïnal hi posem impediments. I aquí demanaré el parer de la gent de Marata. Ara, amb 
la rotonda l’ajuntament ho té claríssim. La Diputació és la via, és el competent i 
nosaltres “bingo” que ens posin la rotonda. Eliminem en un 95 per 100 la conflictivitat 
allà. I crec que ho hem contestat tot.  
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                           
 
 


