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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 25 de setembre de 2014 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:30 hores 
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  
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor  
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor     
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari 
 
 

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 31 de juliol de 2014. 
 
No havent-hi cap intervenció i es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior. 
 
El sr. President dóna pas a dos punts d’urgència. Amb caràcter previ s’ha de votar la 
urgència dels punts.  
 
SOTMESA a votació la urgència, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, LFI i ERC-AM i el regidor no adscrit sr, 
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Ribalta, i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals CpF i PxC, i per tant, 
amb el quòrum legal. 
 
 
DONAR COMPTE DE LA CONDICIÓ DE REGIDOR NO ADSCRIT D EL 
SENYOR ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen l’article 50 i concordants 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, es dóna compte al Ple de la Corporació que el regidor 
senyor ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ ha presentat escrit el dia 22 de setembre de 
2014, amb Registre d’Entrada núm 5374/2014, en el qual sol·licita passar a la condició 
de regidor no adscrit a cap grup municipal, amb els drets i deures que el pertoquen en 
aquesta condició.  
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: aquesta Sala de Plens ha de tornar a veure com una 
persona que va ser escollida en una llista del PSC decideix abandonar el grup municipal 
i per interessos personals, passar al grup de no adscrits. La paraula que defineix aquest 
acte és transfuguisme, paraula que fa uns anys també es va fer servir pel mateix senyor 
Ribalta i per un acte molt semblant. Pensem que estem sent testimonis de com la falta 
de decència democràtica, d’honradesa i de coherència torna a aparèixer en aquesta Sala 
de Plens. La justificació, de ben segur, serà còpia de la que presenten normalment tots 
els trànsfugues. En el seu torn de paraula diuen allò de “han canviat els altres”, “em dec 
als votants”, “em veig obligat per les circumstàncies del país”. La resposta és molt 
senzilla: si una persona no es troba agust dintre del partit, en aquest cas del nostre partit, 
en un marc polític clar, transparent, sense ambigüitats, catalanista i d’esquerres, no 
nacionalista, catalanista, que per cert, vostè va votar en el últim congrés, entenc que 
marxi, però tornant l’acta de regidor. I que per normativa, de ben segur que 
l’acompanya, però que segur que els franquesins i franquesines que van votar el PSC. 
Senyor Ribalta, jo per acabar només li diria que copiï algun dels seus referents. Ells, a  
ben segur, han sigut molt honrats i han tornat la seva acta.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: bé, jo torno a veure estorat una mica la ignorància 
com es fan servir alguns conceptes o es defineixen algunes situacions. No sé si vostè ha 
tingut oportunitat de llegir l’entrada que vaig fer al registre. Miri, a mi em sembla molt 
curiós que gent com vostè, que militen en un partit polític, tinguin el desconeixement 
que tenen de la seva història i dels seus fonaments, perquè ja en el Congrés de Suresnes, 
abans de la mort de Franco, el propi PSOE, no estic parlant ja del PSC, estic parlant del 
propi PSOE, reconeix el dret d’autodeterminació. Em sobta molt que vostè ara vingui 
amb aquestes coses i amb aquest desconeixement, perquè el propi PSOE manté aquest 
dret durant els anys 80, els anys 90, i com vostè molt bé sap, perquè em sembla que hi 
va assistir amb mi, quan vam triar el sr. Pere Navarro, el sr. Pere Navarro va assumir 
uns compromisos, entre els quals hi havia aquest, i havia el fet de fer un grup 
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parlamentari a Madrid, a les hores, el meu punt de vista i del molts ciutadans que 
pensen com jo, és que és qui es vol apoderar del PSC que ha canviat o que no és fidel 
els principis fundacionals i els principis d’esquerres. Miri, avui he anat a una sortida 
amb alumnes de 16 anys i en un moment determinat, que estàvem al camp dinant un 
entrepà tots, i és que em deien tots “com pot ser que un partit d’esquerres es negui a que 
les persones exerceixin el dret a vot? Com pot ser això?” Això no és un partit 
d’esquerres. Això és un partit de dretes. Un partit espanyolista. Per tant aquests que heu 
convertit el PSC en un partit que defensa el dret a l’autodeterminació i un partit que era 
d’esquerres, l’heu convertit en el què l’heu convertit, jo penso que sou els que heu 
d’abandonar el PSC, sou els qui ideològicament heu traït els ciutadans que us han votat. 
I no rigui perquè els resultats electorals són els que són. Són els que són per això, 
perquè jo no sé si fa 30 anys es podia enganyar els ciutadans, però avui dia no se’ls pot 
enganyar. I aquesta assumpció de la “Puta i la Ramoneta” que ha fet el PSC en aquests 
moments, de dir una cosa a Madrid, d’intentar aquí marejar la perdiu, ben segur que li 
portarà uns grans fracassos electorals, precisament per això, perquè les persones en les 
quals ha quedat en mans del PSC han traït el què és el dret a la llibertat personal, el dret 
de l’expressió popular, el dret a votar, i allò que estava en els seus principis 
fundacionals. I em sobta que tingui tanta ignorància en aquest aspecte.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: o ho defensa per què és una urgència, o se’ns llegeix 
lo que estem votant, perquè si no, no tinc ni idea de si és una urgència o no. A mi se’m 
fa molt complicat votar. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdoneu, el secretari ho ha llegit. Ha llegit el què 
era, que era que el sr. Ribalta demanava passar a regidor no adscrit, res més que això. 
Només era això. Si de cas, a la propera, llegim-la primer per saber el què. Ara dit 
possiblement té raó, sr. Bernabé, però era això, el sr. Ribalta ha fet un escrit passant a 
regidor no adscrit.  
 
Pren la paraula el sr. Secretari i dóna lectura a la proposta que es sotmet a votació 
d’urgència.  
 
Sotmesa a votació la urgència de la proposta, s’aprova per deu vots a favor dels regidors 
dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i ERC-AM, i set abstencions dels 
regidors dels grups municipals CpF, LFI, PxC i el regidor no adscrit, i per tant, amb el 
quòrum legal. 
 
 
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE MEMBRES INTEGRANTS DE 
DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS I REPRESENT ANTS 
DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT 
MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT  
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ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2011, va 
aprovar el següent: 
 

“Primer.- ESTABLIR, de conformitat amb allò que disposen els articles 48 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, i els articles 56 i següents del Reglament 
Orgànic municipal i concordants, que les comissions a les quals fan referència les 
esmentades disposicions, estaran integrades pels regidors que s’indiquen a 
continuació: 
 
(...)” 

 
ATÈS que el sr. ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, com a regidor del grup municipal 
PSC-PM, va ser designat en els següents òrgans col·legiats: 
 

- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
- COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES DE PLE 
- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: vocal 

 
ATÈS que el sr. ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ ha presentat escrit el dia 22 de 
setembre de 2014, amb Registre d’Entrada núm 5374/2014, en el qual sol·licita passar a 
la condició de regidor no adscrit a cap grup municipal. 
 
VIST l’escrit presentat pel sr. JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, actuant com a 
portaveu del grup municipal PSC, el dia 23 de setembre de 2014, amb RE núm. 
5394/2014, en el qual designa les persones que passaran a integrar els diferents òrgans 
col·legiats municipals en representació de l’esmentat grup municipal, en substitució del 
senyor ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ.  
 
VIST allò que disposen l’article 48 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, i els articles 56 
i següents del Reglament Orgànic Municipal i concordants. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- MODIFICAR l’acord del Ple del dia 7 de juliol de 2011, relatiu al 
nomenament dels membres integrants de diferents òrgans col·legiats, i ESTABLIR que 
la representació del grup municipal PSC-PM en els òrgans col·legiats que es diran, la 
ostentaran les següents persones:  
 

- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 
 

Sr. JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ (grup municipal PSC de les Franqueses del 
Vallès) 
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Sra. GISELA SANTOS GONÇALVES (suplent del grup municipal PSC de les 
Franqueses del Vallès) 
 

- COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES DE PLE: 
 
Sr. JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, representant del grup municipal PSC de les 
Franqueses del Vallès 
Sra. GISELA SANTOS GONÇALVES, representant del grup municipal PSC de les 
Franqueses del Vallès 
 

- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Sra. GISELA SANTOS GONÇALVES, representant del grup municipal PSC de les 
Franqueses del Vallès 
 
Segon.- MODIFICAR l’acord del Ple del dia 7 de juliol de 2011, relatiu al nomenament 
dels membres integrants de diferents òrgans col·legiats, i ESTABLIR que el senyor 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ formarà part de la COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES, COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES DE PLE i CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL, en la seva condició de regidor no adscrit. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Se sent intervenir el sr. Torné però no queda recollida la seva intervenció en la 
gravació 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: sr. Torné, el darrer Ple ja li vaig explicar que per 
què en aquest cas és l’alcalde qui decideix on van aquestes propostes. És quan es 
sotmet, segons el Reglament d’Organització Funcionament i de règim jurídic, és on es 
sotmet per part d’un del regidors “in voce” una moció d’urgència, quan va l’última, no 
en aquest cas.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Alcalde, crec que això no és una urgència d’avui 
mateix i escolti’m, si vostè vol, amb una hora abans, la Junta de Portaveus està per 
algo. Jo crec que ja està bé.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo vaig presentar aquesta petició aquest dilluns i 
aleshores, com molt bé ha dit l’alcalde, això és una conseqüència d’una sèrie de 
nomenaments que deriven de la meva petició de passar a no adscrit. Per aquest motiu 
penso que aquest punt té el mateix sentit que el que tenia abans.  
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Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per deu vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i ERC-AM, i set abstencions dels regidors dels 
grups municipals CpF, LFI, PxC i el regidor no adscrit, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 30 DE JUNY DE  
2014, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2015/2012, D'1 
D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ 
TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27  
D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILI TAT 
FINANCERA 

 
 
En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) per 
mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu 
d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i  l’art. 191 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Vist l’informe de l’interventor accidental referit a  l’estat d’execució dels pressupostos a 
30 de juny de 2014 en el que es posa de manifest que:  
 

• S'ha complert en termes generals el que estableix l'art. 92 i següents del Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el Capítol primer 
del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora de las hisendes locals (TRLLRHL), en 
matèria de pressupostos, així com la nova Instrucció del model normal de 
Comptabilitat.  

 
• La corporació local dona compliment al requeriments de la Llei orgànica 2/2012 

d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa 
 

• Aquest informe de liquidació a 30 de juny de 2014 ha estat tramès al Ministeri 
d’Economia i Hisenda en data 31 de juliol de 2014, donant compliment a les 
obligacions trimestrals de subministrament d’informació contemplades a l’ordre 
HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrar  d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
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• Cal donar compte al ple de la corporació de la liquidació dels pressupostos 
corresponen al segon trimestre de 2014 

 
Vista  la comunicació telemàtica efectuada al ministeri per cadascuna les entitats locals 
incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre, 
ajuntament i patronats municipals amb el seguen detall: 
 

• Resum classificació econòmica 
• Detall ingressos corrents 
• Detall ingressos de capital i financers 
• Detall despeses corrents 
• Detall despeses de capital i financers 
• Romanent de tresoreria 
• Calendari, pressupost de tresoreria i necessitats d’endeutament 
• Dotació de plantilles i retribucions 
• Deute viu i venciment mensual previst 
• Perfil venciment deute propers 10 exercicis 

 
S’hi afegeixen els annexes següents: 

• Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC 
• Informació de la regla de la despesa 
• Interessos i venciments meritats 
• Avals de l’entitat 
• Fluxos interns 
• Vendes d’accions i participacions 
• Adquisició d’accions i participacions 
• Operacions atípiques 
• Moviments compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 

 
Primer.- DONAR COMPTE al ple de l’ajuntament de l’estat de la liquidació dels 
pressupostos corresponent al segon trimestre de 2014, que inclouen els de l’ajuntament, 
el Patronat municipal de cultura i el Patronat municipal d’esports. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: m’agradaria que m’expliqués com és que un 
pressupost de 16 milions d’euros, i en portem ara 40 milions. Vull que m’ho expliqui. 
 
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: en bona part, el pressupost inicial és de 16 
milions i pico, i passar a 40 i pico perquè s’incorporen els crèdits de l’any passat, els 
crèdits d’incorporació obligatòria, com són bàsicament el sector P i el sector N, 
s’incorporen a l’any 2014. Per això puja tant.  
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Pren la paraula el sr. Vega i diu: és per demanar que es mantingui aquest sistema que 
s’ha fet nou de donar informació, perquè és molt més útil i més pràctic. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: per això li he preguntat, estic d’acord, per això veig 
que quotes urbanístiques del Sector N 14 milions d’euros, s’afegeixen aquí. Clar, però 
això no ho hem cobrat, igual que l’any passat. L’any passat van ser 21, i sector P 6 
milions d’euros, vostè ho incorpora aquí però clar, això no s’ha cobrat.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: passo la paraula al sr. Interventor perquè en bones 
paraules, és l’informe d’intervenció. 
 
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: s’incorporen les previsions inicials del 
pressupost, independentment de que després es cobrin o no es cobrin durant l’any, 
però s’incorporen a les previsions inicials. És correcte i és així.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo l’únic que vull afegir és que evidentment es dóna 
compte, es compleix amb l’estabilitat pressupostària, amb el pla d’ajust, amb la regla 
de la despesa i també el deute financer per sota del 110%. Llavors, la liquidació dels 
ingressos prevista a 30 de juny i la projecció a 31 de desembre donaria romanent de 
tresoreria positiu i també superàvit pressupostari. Això és lo que els números ens 
diuen. Punxem en la recaptació de multes, també us ho he de dir. Amb el tema de 
recaptació de multes, en aquests moments punxem. Havia una previsió més alta però 
això, amb els majors ingressos obtinguts de liquidacions complementàries d’IBI, 
compensem. I s’ha de tenir en compte també que la majoria de les subvencions de la 
Generalitat i de la Diputació s’atorguen també en el 3r i 4t trimestre, que ho veurem 
properament reflectits. En qualsevol cas la dinàmica dels ingressos és similar a la de 
l’any passat, i l’any passat vam acabar amb un superàvit una mica important.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT  
DELS EXERCICIS CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 
L'EXERCICI 2014 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRES ES 
MUNICIPALS 

 
Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent  
 
INFORME 44/2014 
 
LEGISLACIÓ: 
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L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les 
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, 
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en 
els que s’estigui incomplint el termini. 
 
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple 
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans 
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia, 
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran 
igualment requerir la remissió dels citats informes.  
 
L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la 
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú 
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva 
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada, 
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit 
expedient. 
 
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda 
la funció de comptabilitat incorporarà a  l’informe trimestral al Ple regulat a l’article 
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals 
s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi 
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini 
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita 
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació. 
 
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 
30 dies l’exercici 2013. 
 
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley. 
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la 
redacción dada por el artículo tercero de la Ley 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 comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. 
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el 
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a 
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días 
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siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.» 
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes 
trimestrals segons models corresponents al segon  trimestre de l’exercici 2014 amb les 
dades 
 
Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre 
 
Segon. Interessos de demora pagats en el període 
 
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre. 
 
Quart.- Factures o documents justificatius amb respecte als quals hagi transcorregut més 
de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s'hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixent de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan 
gestor l'absència de tramitació dels mateixos, d'acord amb allò que disposa l’article 5.4 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre per 
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 

CONCLUSIÓ:  

Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent: 

Ajuntament 

1. El termini mig de pagament és de 61 dies i el termini mig del pendent de pagament 
és de 31 dies. 

2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2014, han 
estat de 1.320.516,45€ corresponents a 1002 factures, dels quals 163.263,45€, 
corresponents a 325 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora 
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 

3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon trimestre de 
l'exercici 2014 importen la quantitat de 813.336,39€, i correspon a 525 factures, en 
les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat  en 
276 factures per un import de 348.539,73€. 
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4. Les factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per manca 
de conformitat per part de l’òrgan gestor són 17 amb un import total de 17.017,01 
euros 

Patronat municipal de cultura 
1. El termini mig de pagament és de 22 dies i el termini mig del pendent de pagament 
és de 25 dies. 

2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2014, han 
estat de 212.374,95€ corresponents a 187 factures, dels quals 9.870,98€, 
corresponents a 16 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest 
termini establert per la normativa sobre morositat. 

3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon trimestre de 
l'exercici 2014 importen la quantitat de 92.798,46€, i correspon a 123 factures, en les 
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 18 
factures per un import de 13.471,21€. 

4. Les factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per manca 
de conformitat per part de l’òrgan gestor són 2 amb un import total de 653,40 euros. 

Patronat municipal d’esports 
1. El termini mig de pagament és de 109 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 252 dies. 

2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2014, han 
estat de 69.973,04€ corresponents a 110 factures, dels quals 25.900,71€, 54 factures, 
s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini establert per la 
normativa sobre morositat. 

3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon trimestre de 
l'exercici 2014 importen la quantitat de 11.138,41€, i correspon a 49 factures, en les 
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat la data 
29 factures per un import de 4.055,35€. 

4. No hi ha  factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per 
manca de conformitat per part de l’òrgan gestor. 

Entorn Verd, SA 
1. El termini mig de pagament és de 86 dies i el termini mig del pendent de pagament 
és de 37 dies. 
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2014, han 
estat de 2.208,18€ corresponents a 3 factures, i s’han realitzat fora del termini 
establert per la normativa sobre morositat. 

3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon trimestre de 
l'exercici 2014 importen la quantitat de 6.655,38€, i correspon a 8 factures, en les 
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 3 
factures per un import de 1.472,12€. 
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4. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per 
manca de conformitat per part de l’òrgan gestor.  

     Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL 

1. El termini mig de pagament és de 5 dies i el termini mig del pendent de pagament 
és de 2 dies. 

1. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2014, han 
estat de 3.417,08€ corresponents a 6 factures i tots ells s'han efectuat dins el termini 
legal establert per la normativa sobre morositat. 

2. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon trimestre de 
l'exercici 2014 importen la quantitat de 1.093,59€, i correspon a 1 factures que està 
dins del termini legal segons la normativa de morositat. 

3. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo torno a preguntar per què no som capaços de 
complir amb aquesta llei de morositat dels 30 dies, si no tenim capacitat a nivell 
informàtic, si no tenim capacitat, o tenim un model de gestió de factures que ens 
impedeix fer el pagament, no tenim líquid, no tenim cash, quin és el problema? I torno a 
dir, per què la diferència entre patronats? Per què el patronat de cultura està més o 
menys al dia i el d’esports té un pagament mitjà de seixanta o setanta i pico dies. 
Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: és la mateixa pregunta que ha fet el company. Clar jo 
he mirat l’informe del sr. Interventor, estem a la mateixa línia de sempre. L’ajuntament 
paga a 60 dies. Cultura hi ha coses que les paga al moment; paga a 100 dies. Esports 
fins a 200 i pico dies, perquè l’informe ho posa. Llavors, complim o no complim? Si 
vostè diu que tenim diners, com és que no complim aquesta norma? 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: complim perfectament. Els hi explico. Estàvem 
pagant fins i tot a 200 i pico dies, i ara estem pagant a 60 dies, dins de la Llei, senyor 
Bernabé, perquè hi ha, primer 30 dies des de que la factura entra, per aprovar-la, i 30 
més per pagar-la. Per tant, estem 60 dies. L’ajuntament en aquests moments està en 61. 
Un dia. Per tant, estem pagant a 31 dies de data d’aprovació de la factura. Estem un dia 
per fora. I en aquests moments tenim un milió d’euros en caixa. No és un problema de 
liquidesa. Ja els hi dic, tenim un milió d’euros en caixa. Esports, per què s’està pagant a 
109 dies? Senzillament perquè hi ha unes factures que pugen molts diners, que són les 
de SEAE que no les paguem perquè SEAE ens deu diners. I les compensarem a finals 
d’any. SEAE ens deu els cànons, està pagant fraccionat i per aquest motiu, tu entres 
totes les factures, per aquest motiu hi ha factures de SEAE anteriors. Però SEAE ens 
deu molts diners i està pagant en fraccionament, i estem compensant a final d’any. Per 
tant, a tot arreu jo diria que estem dins de termini. I estem fent un esforç molt gran, molt 
gran l’esforç que s’està fent. Però en aquests moments no és un problema de tresoreria, 
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ja els indico, perquè tenim un milió d’euros en caixa. Una altra cosa és quan comencem 
a fer la inversió, que les subvencions potser de la Generalitat no ens arribaran, tinc 
aquest coixí per aguantar un cert temps. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES 
SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A 
L'EXERCICI 2013 

 
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals 
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal, corresponents a l’exercici de 2013, comprensius de totes les 
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a 
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la 
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de 
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats per la Intervenció i s’han 
sotmès a dictamen de la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de 
quinze dies i vuit més mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província, 
sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal 
d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd, 
S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a 
l’exercici de 2013. 
 
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
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Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bona tarda. El nostre vot serà negatiu. No pas 
perquè no estiguem d’acord o perquè no estiguin correctes aquestes comptes, que 
segur que ho estan, intervenció treballen molt bé. Però naturalment, aquests comptes 
fan referència i són el resultat d’un pressupost que nosaltres en el seu moment ja vam 
votar negativament. I el vam votar negativament perquè no hi estem d’acord; recull 
aquest pressupost un tipus de despesa que per a nosaltres no és prioritària. Nosaltres ja 
vam dir en el seu moment que no ens agradava aquests increments de despeses 
polítiques, d’assessoria, de comunicació, de publicitat, en fi, una sèrie de despeses que 
considerem que no són les prioritàries. Nosaltres haguéssim apostat més per un 
pressupost que hagués estat més dirigit a l’ajuda a les persones i això no ha estat així. I 
aquest és el motiu per el qual votarem que no.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: respecto i ha fet una exposició molt clara i la 
respecto absolutament, i és molt coherent. Deixeu-me que expliqui breument els 
números. Estem parlant dels números de la liquidació del pressupost del 2013. Els 
explico, si no ho feia ara, ho faria després. El pressupost es va pressupostar d’una 
manera molt prudent amb els ingressos perquè s’han tingut un milió quatre-cents 
seixanta mil euros més dels ingressos pressupostats per a l’any 2013. I tot i que el fons 
de cooperació 200.000 no ens van arribar. S’ha executat un 107% dels ingressos. Per 
tant, hem fet el 100% dels ingressos i un 7,35 més, i hem gastat un 87,53% de les 
despeses. Per tant, com és el superàvit? Ingressant més, evidentment, i gastant menys, 
i això ho hem acomplert. Això dóna un estalvi corrent entre ingressos més despeses 
corrents de 2.775.195 euros. És una dada bastant significativa. El romanent de 
tresoreria que anem arrossegant durant els temps, per a despeses generals ha estat 
positiu, que és aquest el què val, amb l’ajuntament amb un 1.621.000 euros, amb el 
patronat municipal d’esports amb 113.000 i amb el patronat municipal de cultura amb 
469.000, lo que donen un romanent de tresoreria positiu de 2.204.808 euros.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: de fet vostè m’ho posat molt fàcil abans. Resulta 
que tenim un superàvit de tresoreria, o de romanent com diuen vostès, de una quantitat 
ix. Vostès diuen: “necessito una part d’aquesta tresoreria per a fer front als pagaments 
que em venen, 600.000 euros aproximadament”. Bé, per tant vostè té un superàvit 
d’un milió i algo, aproximadament. I aquí l’ajuntament sí que pot decidir quines 
polítiques fa. Quines polítiques fa amb aquest milió. Té dues opcions, i una li obliga la 
llei, però vostè ja se la salta, que és pagar deute, si té superàvit. La llei li obliga, 
perquè ha signat un acord amb el sr. Rajoy, que si vostè ha pagat als creditors i treu 
superàvit ha de pagar deute viu, i no ho fa. I jo no l’obligaré a fer-ho, sempre i quan 
aquest superàvit vagi a ajudar als ciutadans de les Franqueses. Si aquest superàvit va a 
finançar la plaça Espanya o va a finançar el milió d’euros que ens costa arreglar 
l’antiga escola de Bellavista perquè resulta que el pla de barris, que ja li vam advertir 
que no hi ha calés avui en dia, per tant només tenim dues solucions: o paguem des de 
l’ajuntament o ens endeutem més amb els bancs, aquest grup es plantejarà molt que 
farà amb aquest superàvit que vostè anuncia. I que per llei ha de pagar deure viu. I 
miri que des de l’entorn nostre se’ns diu que no, que deixem respirar els ajuntaments. 
Però deixem respirar els ajuntaments si això repercuteix en el ciutadà. Si repercuteix 
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en una obra que no és necessària avui en dia, perquè no ho és, no ho demana la 
ciutadania i ens gastem aquí els calés, en lloc de les persones estem fent una mala 
tasca, una mala tasca sr. Alcalde, des del nostre punt de vista. I per això li votarem que 
no a aquests comptes, igual que vam votar que no al pressupost. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. El vot d’Esquerra serà també 
negatiu entre d’altres coses menors, perquè aquests pressupostos inclouen els números 
d’Entorn Verd, és bastant coneguda de tothom, suposo, que és el que Esquerra pensa 
al voltant de l’aire que nosaltres considerem fictici que se li està donant a la 
comptabilitat d’Entorn Verd, hem presentat observacions perquè les tinguin en compte 
els auditors, si ho estimen convenient, en els números que Entorn Verd ha fet el 2013. 
És un tema reiteratiu, i aquest és el principal argument que ens porta a votar en contra 
de forma absolutament convençuda, independentment d’altres aspectes dels que 
podríem parlar, del què és, s’ha comentat una mica abans, l’execució del pressupost i 
les finalitats que s’estan donant. Però bàsicament el tema estaria dintre d’Entorn Verd.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo, contestant al senyo Bernabé, el nostre pla de 
tresoreria ens impedeix amortitzar el deute anticipadament. Per què? Perquè no 
pagaríem dins de terminis. I nosaltres el què volem fer és pagar a dins de terminis, i no 
ser morosos. Aquest n’és un. I l’altre, per precaució per les inversions que ens vindran. 
Les inversions que vindran ens les pagaran segur, no sabem quan, però ens les pagaran 
segur. Per tant, no es preocupi en aquest aspecte. Quan les inversions ens vinguin, i 
ens vinguin finançades ja amortitzarem el deute, però hem de ser prudents en aquest 
aspecte. I després una altra cosa que vull explicar també. Hem revertit la situació. A 
l’any 2011 el vam tancar amb 6 milions d’euros de dèficit. L’any 2012 amb 1,3 de 
superàvit, i l’any 2013 amb 2,2 de superàvit. Hem revertit una mica la situació 
econòmica, i hem rebaixat el deute.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo li demanaria només que aclarís que el 2012 es va 
poder tancar amb superàvit perquè en el 2011 es va fer neteja de les coses que s’havien 
de netejar, bàsicament, per entendre’ns. Si el 2011 es va tancar amb un romanent de 
tresoreria negatiu va ser senzillament perquè es va adequar la realitat comptable a la 
realitat; més ben dit, es va convertir lo que fins a llavors havia sigut una entelèquia 
comptable, al que realment eren els números en aquell moment i el que s’havia 
d’haver fet anys anteriors.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a part de lo que ha dit el regidor Profitós, que estic 
totalment d’acord, a lo millor estaria bé que expliqués com ha fet aquest truc de màgia, 
perquè això és un truc de màgia impressionant. D’un pressupost de 16 milions vostè és 
capaç de treure un superàvit de 7 milions en un any. Què fa que no està treballant a 
Movistar o altres empreses? És que vostè és increïble. Expliqui que aquests 6 milions 
més el milió tres-cents va ser perquè ens vam endeutar a 10 anys amb el govern Rajoy 
am 7 milions d’euros. Expliqui-ho, expliqui-ho. Perquè això no ho explica. Vostè diu 
jo tenia un superàvit de -6 i ara tinc un superàvit de +1. De 16 milions? Vostè és un 
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crac, porti la economia de la meva casa, perquè realment podré acabar comprant-me 
un cotxe bo, perquè no s’entén si no. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per últim, evidentment que és així. Evidentment 
que és així. Però aquest crèdit s’ha de tornar en 10 anys i hi ha uns interessos, i hi ha 
una amortització. I hem fet enginyeria perquè aquest pressupost ho suporti. Hem 
ingressat més i hem baixat despesa. Aquí hi ha la gestió, aquí. Els 7 milions d’euros és 
evident que no ens els podem treure de la màquina, no tenim l’N. Quan tinguem l’N 
els tindrem, val? Però és evident. I el pla Rajoy ens ha sanejat. Ara bé, aquest milió 
d’euros cada anys que vas amortitzant, més interessos, els hem encabit en pressupost, 
estan dins del pressupost, els podem suportar, perquè hem fet gestió econòmica, i molt 
bona gestió econòmica. Començant pel senyor Profitós i acabant pels que hi ha ara, jo, 
està malament dir-ho, però és que és així, i és així senyor Profitós, i no ho hem de 
negar. Hem canviat la dinàmica econòmica de l’ajuntament.  
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per nou vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, vuit vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CpF, LFI, ERC-AM, PxC i el regidor no adscrit, i per tant, amb el quòrum 
legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

5. 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. 
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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. 
 
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. Rosàs i diu: bé, nosaltres continuem no estan d’acord. No creiem 
que sigui fer un gran favor a les Franqueses, tot i que ho pugui beneir la Comissió 
d’Urbanisme, segons es va dir a la comissió informativa de Ple. Creiem que no es fa 
cap favor a les Franqueses. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bé, primer un tema de forma, que diu que 
s’incorporen les prescripcions i no estan incloses un altre cop. I ja he fet la consulta 
del per què. I la resposta em sembla una mica de “chiste”. Consulto si estan incloses 
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les prescripcions, pregunto per què no estan, i em diuen que heu fet una reunió 
parlada, sense cap tipus d’acta o document, amb el departament, us han dit que estan 
d’acord i que tireu endavant. Que us han donat unes prescripcions diferents, les heu 
inclòs en el document, però no hi ha cap document que digui per part de l’altra 
administració que accepta aquestes modificacions que m’heu comentat. I jo crec que 
això no és un club d’amics. Això són administracions públiques i un mínim que ha 
d’haver és un trasllat per escrit dels acords als que arribeu, per molt sigui la costum, 
perquè si és la costum, és una costum molt lletja dins d’una administració pública. No 
és una forma de funcionar. I ara vaig al motiu de la votació. Votarem que no perquè ho 
amagareu i direu que no, i m’ho negareu, però això té que veure amb el Sector N. El 
què voleu és ocupar terreny de polígons per treure diners per sortir de la situació en la 
què estem, i sincerament aquesta no és la forma. El què hauríeu de fer és més densitat, 
més ocupació i més diversitat d’ocupació als polígons. Voleu regular com són les 
activitats que es poden donar dins dels polígons. I això és avançar cap a un model 
d’urbanisme descontrolat i sense cap tipus d’ordre ni de planificació, ni de lògica, que 
busca un benefici immediat, dins d’una emergència de la situació econòmica, ocupar 
el més ràpid possible aquests polígons per treure el rèdit econòmic en impostos i 
també en el tema de parcel·lació del Sector N, doncs realment aquest benefici a curt 
plaç és un perill a llarg plaç. En primer lloc ens podem enganxar els dits amb el sector 
N, ja hem dit un munt de cops que estem en contra d’aquest model de Sector N que 
esteu proposant, que és el conte de la lletera i com ens caiguem ens fotrem una hòstia 
que us emportareu vosaltres l’ajuntament per davant. En segon lloc, aquest sistema de 
regularitzar com s’ocupa l’urbanisme em sembla totalment contraproduent. Ens 
trobarem amb uns polígons amb activitats contraproduents, unes al costat de les altres, 
i no perquè siguin activitats perilloses; hi ha activitats que causaran molèsties a altres 
activitats. És ridícul que fiquem indústries al costat d’hosteleria, al costat d’hotels, al 
costat d’activitats esportives, activitats educatives, religioses, i farem un popurri que té 
necessitats de transport diferents, residus diferents, necessitats d’aparcament molt 
diferents. El que creem és un caos al poble, un caos en els polígons. A més, voleu 
construir més polígons quan no ocupem els polígons que tenim. Si tenim un munt de 
parcel·les en els polígons construïts fins ara, i voleu fer un altre polígon. En definitiva 
votarem que no perquè estem en contra d’aquest model i nosaltres el que defensaríem 
és que us assegueu, planifiqueu com voleu fer el creixement del poble i us plantegeu 
com fer que el sector N no sigui un possible perill per a l’ajuntament, perquè si el 
sector N no tira com vosaltres voleu que tiri, endeutareu l’ajuntament de forma letal. 
Al portareu a la bancarrota, segurament. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’Esquerra també serà contrari. Un parell de 
reflexions. Senyor Vega, el què vostè ha exposat aquí a mi també m’ho van haver 
d’explicar fa 15 dies i comparteixo exactament  el què vostè acaba de dir sobre això. 
Podríem fer alguna reflexió sobre allò de la dona del Cèsar, etc., però realment tot i 
que pugui ser un procediment més o menys habitual, és absolutament infumable. Em 
referiré també al final de la seva intervenció. Em penso que l’ha clavat. Aquí estem 
parlant de models de ciutat. Una ciutat va des de la plaça major en els pobles que en 
tenen, fins el darrer polígon industrial. I aquí les veus ben intencionades diran que el 



Ple 25/09/2014 – pàg. 19 

què estem fent és incrementar la oferta, incrementar les possibilitats que li donem a la 
gent perquè vinguin al nostre municipi. Aquesta és la part bona, aquesta és la part que 
es pot explicar. En el fons, el que ens temem nosaltres és que tornarem a fer vestits a 
mida dels clients que puguin estar fent cua a la porta de la sastreria perquè se’ls hi faci 
aquest vestit, que pera altra banda tampoc són molts. Amb la qual cosa, un cop 
haguem venut aquests 4 o 5 trajos, ens trobarem amb una oferta que potser serà ben 
rebuda, potser no. I per acabar hi ha un altre perill, que és anar omplint polígons 
d’activitats que podrien fer-se perfectament dins del que és la ciutat, on també hi ha 
espais buits, on també hi ha locals buits, etc.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, jo com he defensat en altres ocasions, votaré a 
favor d’aquest punt. A mi em sembla que no hem d’arribar tan lluny, en el sr. Vega i el 
sr. Profitós. No hem de barrejar aquest punt amb el sector N; aquest punt no significa 
cap creixement pel municipi. És només un punt que l’únic que vol aportar és una mica 
de sentit comú a situacions que des de l’àrea d’urbanisme, quan jo hi he sigut com a 
regidor d’urbanisme o quan jo hi he sigut com a alcalde, es donava una sèrie de 
paradoxes que estaven limitant molt la formació de determinades activitats 
econòmiques. I els hi posaré alguns exemples molt ràpidament. Per exemple, una 
activitat educativa de formació ocupacional al polígon de Llerona. No es pot portar a 
terme perquè la manera que tenim definit el polígon de Llerona no s’hi pot portar a 
terme. Una persona que té les instal·lacions, que té la voluntat de fer una inversió, no 
es pot fer. Una activitat esportiva al Ramassar, on a la part de Granollers hi ha una 
zona lúdica, on a la part de les Franqueses tenim zones de restauració: una persona que 
té la nau vol fer una inversió, té els clients, no ho pot fer. I podríem continuar. El tema 
de, per exemple, congregacions religioses que són minoritàries i que com tots saben, 
tots els municipis no volen tenir-les al centre de la població, doncs és una manera de 
regular, ordenar i permetre que qui vulgui portar a terme les seves creences, pugui fer-
ho en l’espai necessari sense envair l’espai urbà. I així una llarga llista. Ho dic perquè 
això no té que veure amb el creixement, no té que veure amb el Sector N. Té que veure 
amb inversions, amb llocs de treball, amb creixement econòmic, i per tant, com he 
defensat sempre, aquest punt el votaré a favor.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: ja que parlem de polígons, li parlaré del Sector N ja 
que aquests mesos m’he dedicat a parlar amb propietaris, i és una cosa que no sabia. I 
ara li vull fer la primera pregunta, és perquè me la contesti. En el projecte de NADICO 
s’ha demanat un informe al Consejo de Seguridad Nuclear?  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: evidentment aquest és el punt que vam deixar l’últim 
dia sobre la taula pel tema de les construccions auxiliars del 5 i el 3 per 100. També ho 
volia posar el tema sobre la taula. Contestant, i molt bé com deia el sr. Vega si havien 
hagut converses prèvies i vostè dirà: “ostres, això dóna la sensació d’una inseguretat 
jurídica perquè podríem estar d’acord”, però de fet és un modus operandi que es fa. 
Segurament, i des de que els temps són temps, per tant s’arriben a acords previs i 
llavors es porten. Però no això només. Hi ha una sèrie de consultes que, moltes 
vegades, abans de fer-les i abans de passar per la Comissió d’Urbanisme, les fas amb 
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els tècnics i ells diuen si vas bé o no vas bé amb la teva proposta. Jo contestant, miri  
sr. Martí, jo penso que el poble de les Franqueses es mereix aquesta modificació. I és 
el plantejament per on nosaltres caminem. Se’l mereix i se’l mereix perquè lo que no 
podem estar és anclats en el passat. A més a més tots estem posant el focus només en 
els usos. No. Aquestes prescripcions i aquest text refós també comporta una sèrie de 
variants dintre del que serien els paràmetres urbanístics, que segurament a ben segur 
que estem d’acord. Perquè dóna molta més agilitat, perquè estem fent uns polígons 
molt més atractius, perquè miri per on, i amb això vull contestar a algú que fa 
referències al sector N, hi ha altres municipis del nostre entorn que també estan en 
aquests moments, tenint aquest debat, per agafar i fer lo que estem fent nosaltres. És a 
dir, una universalització de lo que serien els usos als polígons. No pot ser, com abans 
ha comentat un regidor, que a un polígon es pugui fer una cosa i en un altre no. No és 
coherent. Potser en el seu moment tindria la seva raó de ser; en aquests moments 
considerem que no té aquest sentit. Això en quant els usos. I òbviament, hi ha usos que 
en aquests moments ens han superat, i nosaltres el què estem fent és recollint. I fixeu-
vos per on que la comissió d’urbanisme els ha vist amb bons ulls, i a on ens ha donat 
algun toc d’atenció i ens ha dit “aneu per aquí”, és en el tema dels paràmetres 
urbanístics. Però bé, jo crec que com li he dit ens mereixem aquestes modificacions, 
tant amb els usos com amb els paràmetres, i pensem que és un acte de responsabilitat, 
també és un acte de responsabilitat. I de ser valents, i de ser valents i no deixar com he 
dit abans, anclats en el passat amb uns usos que no es poden moure. No. Fem un pas 
endavant i per tant aquesta modificació jo crec que, en certa manera, agilitzarà i farà 
molt més atractiu el nostre municipi. I us dic una cosa, i amb això també vull aprofitar 
el moment: hi ha empreses, i d’això en puc donar fe, que en aquests moments han 
vingut ja preguntant per aquesta modificació que s’ha fet, o que es farà o es portarà a 
terme l’aprovació. Ja han vingut a preguntar, perquè tenen l’interès en agafar un 
terreny i ens estan dient, “escolta, els patis com seran? Podré fer això? O no podré fer 
això?” I això comporta també que se’ns marxin a un altre lloc. No. Jo crec que 
l’aprovació és més que correcta i la tirarem endavant. 
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, jo he volgut ser molt suau, no he volgut faltar el 
respecte a ningú, però és que m’ho ha posat difícil de continuar en la mateixa línia. 
Estem fent trajos a mida, com ha dit l’amic Àngel i això mai pot ser beneficiós pel 
municipi. Aquests trajos a mida no són bons. A mi això em recorda èpoques del 
passat, èpoques poc democràtiques o gens democràtiques en que es feia això.  
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: miri, jo puc entendre que facin consultes per saber si 
un projecte està ben encaminat o no. Però que arribi a votació sense tindre el document 
conforme estan d’acord amb el que esteu plantejant vosaltres, a mi no em sembla 
seriós. Ho sento, entre administracions públiques a mi no em sembla seriós. Una cosa 
és una consulta prèvia mentre s’elabora, i una altra cosa és quan arriba a votació que 
no hagi un document de l’altra administració conforme, tot pot saltar el que et diu 
abans i t’està donant el vistiplau. T’estan saltant el què t’han dit abans en paper i ara 
perquè hi ha un acord verbal, ja veurem el què passa. A mi no em sembla normal. 
Després, no ens oposem a que s’ocupin els polígons i que fem polítiques de 
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potenciació de l’ocupació econòmica al municipi. Però s’ha de fer amb racionalitat, 
amb una mica de cap, planificar. No podem compaginar depèn quines activitats. Ara 
dieu “volem fer una activitat educativa en el polígon”. I què tindrem al costat 
d’aquesta activitat educativa? I si té una indústria que fa mol soroll? Imaginem-nos la 
situació. La gent de la classe escoltant al costat d’on estan estudiant, maquinària 
pesada, pistons, una compactadora de metall, qualsevol cosa que estigui treballant que 
faci molta molèstia. Una activitat esportiva al costat d’una indústria que cregui 
molèsties de pol·lució. I també plantegem-nos que les diferents activitats requereixen 
residus diferents, formes d’arribar diferents, quantitats de gent que va diferents, 
necessitat de planificació per a l’aparcament. Jo no m’estic negant a que es facin 
activitats en els polígons, dic que planifiqueu com voleu que siguin els polígons. El 
que està fent l’administració de molts pobles com voleu fer vosaltres és intentar portar 
el màxim possible els polígons per intentar sortejar la crisis. En certa mesura és una 
mica la sortida de la totxana, quan més millor, més ràpid per cobrir forats, perquè el 
sector N el què esteu continuant és la política de la totxana. És la mateixa sortida de 
sempre. Quan tenim un problema econòmic, totxana; problema urbanístic, totxana. Jo 
considero que el problema que tenim aquí no és que no es puguin ocupar els polígons, 
si no de fer-lo de forma racional, perquè la forma irracional d’ocupació lliure, de no 
regular l’ocupació de l’espai dels polígons, el que crea és un benefici a curt plaç, 
possible o no perquè no sabem si vindran les indústries, perquè si ho fan tots els 
pobles potser venen molt poques. Això és l’opció de veure què podem enxampar. Però 
si surt bé és un benefici a curt plaç, amb els problemes en el futur. No. Com adeqüem 
l’entrada als polígons, com gestionem els serveis que necessitaran, els conflictes que 
es generin dintre dels polígons ja els gestionarem en el futur, perquè ja tindrem els 
diners a la butxaca en un curt plaç i ja no ens preocupem. Ho podem plantejar d’una 
altra forma. En comptes d’esperar-nos a que arribin els problemes al futur, planificar a 
llarg plaç, agafar un polígon com el que voleu fer vosaltres, el sector N no que voleu 
fer una activitat esportiva enorme al seu començament, lo lògic seria que al seu costat 
no plantegéssiu que es faci indústria, que plantegeu activitats que no siguin industrials 
en una zona, i les activitats industrials en una altra. Que sí podeu habilitar una zona per 
a un tipus d’activitat i usos de les persones, i una altra per a un altre, perquè si no, 
dintre d’uns anys, vosaltres o qui arribi després es trobarà amb uns problemes que 
seran més greus que els que van començar, perquè possiblement aquesta falta de 
regularització dels polígons creï en el futur una quantitat de serveis i d’intervencions 
que s’hauran de fer que el benefici que van obtenir quan es va fer aquesta mesura 
d’emergència, perquè això que voleu fer és una mesura d’emergència i a més mal 
plantejada, que sigui pitjor el remei que la malaltia al final. Per això votarem en 
contra. Estem en contra. I a més em sobta que gent d’esquerres, com heu plantejat el 
primer punt, que sou un partit d’esquerres, aposteu per no regular el mercat i per 
deixar. Mà lliure en el mercat, que el mercat es regula per sí mateix, no? Tranquils, 
que si hi ha indústria perillosa, segurament el centre educatiu no es posi allà al costat, 
perquè el mercat és intel· ligent i lliure i sap com regular. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: tres coses només. La primera, a la intervenció del 
sr. Regidor no adscrit voldria fer-li notar dues coses: la primera és que jo, en cap 
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moment, m’he referit al sector N, no ho he fet abans i no ho faré ara; ha parlat dels 
dos. D’acord. Jo intento posar cada cosa en el seu lloc. La segona, els exemplars que 
vostè ens ha posat per defensar això han estat dos exemples de dos vestits a mida. El 
sr. Regidor d’urbanisme actual, trobo fins a cert punt normal que una empresa que 
pugui pensar establir-se aquí, s’interessi per les dimensions dels patis, determinades 
empreses, en funció de la seva activitat. Em temo que abans d’interessar-se en això, 
s’interessaran en quines condicions arriba el subministrament d’aigua, quina és la 
velocitat de l’ADSL que arriba a la seva parcel·la, quines són les sortides que aquest 
polígon té a les vies de comunicació més immediates, etc. I la tercera cosa, que potser 
mereixeria al Ple que aturéssim el Ple encara que sigui dos minuts, però a veure com 
ho fem això. Aquí, tradicionalment sempre s’ha intervingut per ordre de forces. 
Nosaltres ho estem fent i l’equip de govern no ho està fent. Jo entenc que el Partit dels 
Socialistes ha renunciat a la seva primera intervenció, que el regidor del ram no ha fet 
una exposició i que en aquest cas el què ha fet ha sigut fer servir el seu segon torn de 
paraula, amb la qual cosa jo diria que quan hagin parlat els dos regidors que van 
darrere meu, podem passar a votació. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el Ple el porto jo, i jo tinc tot el dret de finalitzar. 
Això també els hi dic. Llavors jo aniré donant la paraula perquè quan digui primer torn 
tothom pugui anar parlant. Teòricament sempre hem fet, es diu cadascú el torn de 
paraules i després el regidor del govern contesta, perquè si ho diu abans no podrà 
contestar. Ja està.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: no m’ha contestat a la pregunta que li he fet abans. Ja 
li he fet la pregunta. El projecte del sector N de NADICO, si s’ha demanat un informe 
al Consell de Seguretat Nuclear. No m’ha contestat. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo encara no he parlat. 
 
Continua el sr. Badia i diu: jo he fet la primera pregunta abans però no m’ha contestat.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: segon torn, faci. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: doncs com no m’ha contestat ja li dic jo. Aquesta 
empresa està molt preocupada, i ja li dic perquè és ARAGOGAMMA, SA, sol·licita a 
aquest ajuntament informe del Consejo de Seguridad Nuclear Sector N. Nuclear, 
estem parlant nuclear, eh? Vull dir, que aquest ajuntament, ni tècnics ni Generalitat. 
Està preocupada perquè és clar, si es tenen que moure terres no es poden moure tan 
fàcilment, i aquí m’ha passat una documentació. Consejo de Seguridad Nuclear. Acta 
de Inspecció. Que ho sàpiga, aquesta empresa, un funcionari de la Generalitat de 
Catalunya inspectora acreditada per el Consejo de Seguridad Nuclear se ha personado 
el día 10 de julio de 2008 a la empresa ARAGOGAMMA, SA con coordenada... Sí, de 
2008, però escolti bé: “que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una 
instalación radiactiva ubicada en un emplazamiento referido destinada a estabilización 
por rayos gamma. La dirección general de energía concedió la explotación definitiva 
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el 16/09/1972”. I aquí està la documentació. Vull dir, vostè no sé si sap què vol dir 
nuclear, però em sembla que ens ho tenim que començar a mirar una miqueta. I vostès 
volen posar restaurants, i volen posar allà al costat piscines. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: una cosa. Ho estem focalitzant, torno a dir-ho una 
altra vegada, i si no em remeto a les dades que ben segur quan vostès han mirat els 
informes hauran llegit, i no sé, em sobta molt que no s’hagi comentat res d’aquest 
punt. Quan estem convidant a dir que ara estem donant l’opció de que abans era planta 
baixa més altell, i  ara estem convidant que amb el text refós que aprovarem aquesta 
modificació, donarem cabuda a planta baixa més tres, i amb el que ben segur es 
podran fer divisions horitzontals, i a ben segur podrem dinamitzar aquella parcel·la 
d’una manera molt diferent. Quan estem parlant que els paràmetres d’ocupació els 
podem passat del 50 al 70 per 100, això no val. Això no té importància? Doncs en té 
molta. I això va molt en funció de l’activitat econòmica que volem que es posi i que es 
pugui tirar endavant. I quan comencem a parlar de passar ocupació del 67 % al 93 % 
amb parcel·les de més de 5.400 metres, això no serveix? Això no s’ha de dir? Clar que 
sí. I s’ha de dir. I sempre mantenim l’aprofitament màxim, i sempre sense augmentar 
l’edificabilitat, també s’ha de dir. Senyor Profitós, home, que vostè em posi en dubte 
ara mateix que el sector P, sector V té problemes amb el tema de l’aigua, amb el tema 
del cablejat, home, es voler posar una mica d’aigua al vi. Doncs no. Què vol que li 
digui? Doncs no estem d’acord. No podem estar d’acord. I a més a més, em sembla 
que posar aigua al vi en un tema que crec que tindrà unes conseqüències i que ben 
segur hi haurà un abans i un després, sobretot a nivell d’implantació d’empreses, com 
estic comentant, doncs em sembla un comentari bastant fàcil. I res més. Convidar que, 
en tot cas, la memòria com tots en tenim, d’aquí un temps podrem fer una valoració 
molt més àmplia de lo que ha suposat aquest canvi i aquesta aprovació de text refós.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, per finalitzar, l’altre dia vaig llegir el titular 
d’un mitjà de comunicació que deia que hi ha 3 municipis que lideren la recuperació 
econòmica al Vallès Oriental. Un és les Franqueses. Tan malament no ho estarem fent. 
Un és les Franqueses. No diré els altres, però un és les Franqueses. Us recordo que 
hem abaixat un 1% general tots els impostos i us recordo també que per fomentar 
l’ocupació totes les llicències d’activitats del municipi estan gairebé rebaixades en un 
50% per fomentar una mica la instal·lació d’aquestes empreses en el municipi. Són 
mesures directes per fomentar l’ocupació i aquest titular ens confirma que anem pel 
bon camí. Tenim 4 o 5 llicències d’activitats en tràmit en aquests moments; sense 
aquesta modificació per instal·lar-se en el sector P. Les tenim. I a part, la nostra idea 
és que en els polígons obrir-los al màxim, dins del que creiem, no perquè ens hi vingui 
una nuclear, però obrir-los al màxim perquè s’hi pugui instal·lar amb aquestes 
condicions que hem creat abans, el major nombre d’empreses possible. I aquesta és la 
nostra idea com a govern. Esperem que ens en sortim. De moment amb aquest titular 
crec que hi anem una mica encaminats. No estem parlant del sector N, senyor Badia, 
aquest punt; no estem parlant del sector N. El sector N ens falta només l’informe de la 
Comissió d’Urbanisme que ens van venir a veure dilluns aquí a l’ajuntament, i que en 
breu el tindrem perquè passa per aquesta Comissió d’Urbanisme. Els demés els tenim 
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tots. Per tant no s’amoïni, hi hauran tots els informes a dins l’expedient. I crec que ens 
falta el de mobilitat, val? Tenim un assessor que només s’està dedicant al sector N, un 
jurista perquè tot estigui immaculat i el pla parcial del sector N possiblement el 
puguem aprovar el mes d’octubre, o si no, el mes de novembre. Altra cosa serà la 
urbanització i la reparcel·lació. 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per deu vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i el regidor no adscrit, set 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: 
 
 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  
DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESI DUS 
I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

 
CONSIDERANT que procedeix, atès que ja va finalitzar el contracte subscrit pel servei 
de recollida de residus i neteja viària, tramitar un procediment de contractació al 
respecte. 
 
VIST el plec de clàusules administratives generals de contractació, aprovat 
definitivament per acord de Ple de 26 de juny de 2014. 
 
VISTOS els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
redactats per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària, d’acord amb els articles 115 a 117 del TRLCSP.  
 
ATÈS que existeix suficient crèdit en el pressupost de la Corporació, si bé caldrà dotar 
de suficient consignació pressupostària a les partides corresponents per fer front a la 
despesa derivada d’aquesta contractació per a exercicis futurs. 
 
VIST l’informe d’Intervenció. 
 
VIST l’informe de Secretaria. 
 
VIST l’informe del cap d’àrea d’Obres i Serveis. 
 
VIST el què disposen els articles 8, 22,109, 110, 157 a 161 del TRLCSP. 
 
AQUESTA regidoria d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents, 
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ACORDS: 
 
Primer.- AUTORITZAR la despesa i imputar-la a les partides 05.1621.22700 i 
05.1631.22700 del pressupost de la Corporació.  
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació per procediment obert i tramitació 
ordinària del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja viària 
del municipi de les Franqueses del Vallès. 
 
Tercer.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, amb el benentès que la 
forma d’adjudicació serà la del procediment obert mitjançant tramitació ordinària amb 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració d’acord amb el que disposen els articles 
150, i del 157 al 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i que ha de regir la 
contractació de la gestió del servei públic de recollida d’escombraries i neteja viària de 
les Franqueses del Vallès, així com el plec de clàusules tècniques redactades a l’efecte. 
 
Cinquè.- ANUNCIAR la licitació del contracte pel procediment obert, per un termini de 
26 dies a comptar de la data de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Sisè.- TRASLLADAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, de conformitat amb 
l’establert per la Llei 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.  
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: a veure, explicaré com hem dut a terme aquest 
expedient de contractació, això que portem avui aquí al Ple. A partir de les 
característiques del municipi i de la situació actual de la recollida, s’ha fet un estudi 
que ens ha permès fer una proposta raonada de quin seria el millor sistema de 
recollida. S’han analitzat les diverses metodologies de recollida, càrrega lateral, 
posterior, porta a porta, pneumàtica i soterrada. I després de tenir en compte les 
característiques del nostre municipi, es creu que el model de recollida lateral reforçant 
al màxim les illes complertes de contenidors, és el més adient per al nostre municipi. 
Una vegada vist això, el què hem tingut en compte per al nou servei de recollida de 
residus, és que el contracte sigui flexible i permeti introduir millores i/o canvis en la 
prestació del servei, i que s’adapti en cada moment a la normativa vigent. Millorar 
també els resultats de la recollida selectiva, de resta orgànica, envasos, vidre i paper. 
Implantar el sistema de recollida més eficient, i tenir en compte la distància a la planta 
de tractament del residu per evitar els costos de transferència. Els principals canvis que 
té aquest nou contracte és que es posen contenidors diferenciats de resta i orgànica, per 
tal de reduir impropis. La reducció del nombre d’illes de contenidors sense reduir la 
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capacitat. Integració en un sol contracte la recollida de totes les fraccions. Fins ara la 
recollida de selectiva ens la feia el Consorci i ara passaria a fer-la la nova contracta. 
Augment d’illes complertes del 30 al 50 %. Implantació de noves tecnologies tant en 
la recollida com en la neteja viària. Implantació d’un nou servei de control i seguiment 
del contracte. Recollida diürna. Transport de fracció de resta directament a la planta de 
Mataró per evitar els costos de transferència. En lo que és la neteja viària, es mantenen 
en línies generals, però sí que es reforça la gestió de les neteges dels dies festius i la 
dels mercats. 
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: primera cosa, feia falta contractar una empresa que 
ens fes les bases, que ens ha cobrat una bestiesa, quan la Diputació ens ho podria fer 
gratuïtament? Això només per entrar. La lectura que fem nosaltres no és aquesta que 
porta vostè aquí apuntada, aquesta xuleta, sinó que com que no podem augmentar, al 
contrari, hem de mirar de baixar costos, doncs donem un servei pitjor al municipi. 
Posem menys punts de recollida; recollirem la orgànica 2 o 3 cops a la setmana només, 
i això em sembla que portarà més problemes que no pas avantatges.  
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: en primer lloc dir que és curiós a pocs mesos de les 
eleccions municipals de 2015, venen vostès aquí i posen sobre la taula el contracte 
més gran de l’ajuntament, un dels més quantiosos en qüestió econòmica, i volen portar 
la gestió dels residus del municipi a concessió privada, privatitzant-lo durant 8 anys 
més 2 prorrogables, a mesos de les eleccions. Això significa hipotecar els dos 
possibles legislatures que vinguin i a més resulta curiós que trobo una situació de 
nostàlgia per la seva part, senyor Alcalde. És el mateix sistema que va fer el govern de 
convergència anterior d’esperar el 2005, a final de legislatura, aprovar les 
escombraries a final del període de govern, i que s’allargui bé. Bé, sí, a més que us heu 
allargat en quantitat de temps per fer el contracte a última hora. No només 
externalitzeu la gestió de residus, sinó que externalitzeu la redacció del contracte, la 
proposta de redacció del contracte, també l’estudi previ l’externalitzeu a una empresa 
que fa pràcticament un tall i enganxa dels documents de la Diputació de Barcelona, 
que a més no es presenta ni a la presentació d’aquest projecte. La mateixa empresa 
privada que fa l’estudi de com voleu fer la gestió de residus, no ve ni a presentar-lo. I a 
més és una còpia, no té massa qualitat que diguem. I a més està direccionat cap el 
sistema que vosaltres teníeu i que voleu. O sigui, és un informe totalment parcial. Està 
encaminat cap al sistema que ha acabat triant-se. Bé, ja fincant-nos més al tema, jo no 
el que no puc entendre és que si tenim un sistema avui en dia, que és deficitari, és a 
dir, que estem perdent diners, quan la taxa d’escombreries tindria que ser finalista, 
tindria que pagar el cost de la gestió d’escombreries, creem un nou contracte on em 
trobo que fem una cosa positiva, que això és positiu, que és recuperar el reciclatge, i 
en comptes d’aquest benefici que ens reportarà el reciclatge, fer-lo servir per reduir el 
dèficit i que la taxa d’esccombraries cada cop, i la gestió de reciclatge, cada cop cobri 
més el servei i per tant sigui una taxa finalista, el que feu és crear un contracte que 
crea més serveis. Per tant, més cost, per tant la taxa encara és menys finalista. Què 
passarà d’aquí uns quants anys quan la situació no sigui tan bona o no surti el què 
dèiem abans de la recuperació econòmica, quan haguem de pujar els impostos als 
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veïns i no tingueu cap justificació de que millori el servei, o que el servei tingui una 
millora en aquella època. Perquè heu fet una previsió incorrecta en el temps. A més, de 
què serveix que recuperem el reciclatge si fem una campanya potent d’educació en el 
reciclatge i de gestió de residus a la població? Perquè podem separar els contenidors, 
que és una mesura que també aplaudim, que aquesta està bé. Separem els contenidors, 
val. Però si no eduquem a la gent a on tenen que anar els residus i com es gestiona els 
residus i no fem campanyes de difusió, no servirà de res, perquè quanta més quantitat 
de residus portem a l’abocador, més cara sortirà aquesta gestió de residus. Per dir-ho 
d’una forma clara: si no aconseguim portar al mínim possible a l’abocador, pagarem 
tant com estem pagant o més. I la campanya d’educació no és portar un díptic o portar 
un cubell de reciclatge d’orgànica a les cases. És una campanya en profunditat, en el 
temps. Sobre la gestió de residus, vull preguntar per què continuem en el Consorci de 
Residus si adquirim el reciclatge, i en canvi l’orgànica i les deixalleries per què no les 
assumim nosaltres? També vull fer una pregunta. Jo puc entendre que per la seva visió 
política i ideològica no vulgui fer un servei públic, i a més em diran que és molt 
complicat, molt costós (...) de voluntat política, de que vostès, amb temps, volguessin 
parlar amb altres municipis i parlar del que seria mancomunació de serveis d’un servei 
públic d’escombreries a diferents pobles de la comarca. I que seria la forma de fer 
assumible l’assumpció pública de la gestió de residus. Puc entendre que en el vostre 
plantejament ideològic això ni es pot plantejar. No és ni assumible. I per què no 
gestionem la gestió de neteja viària, directament des de l’ajuntament? Això no 
requereix tanta maquinària. És bàsicament personal. No, no, és que ara ho privatitzeu. 
I ara ho voleu privatitzar. I bàsicament, si responeu a les preguntes de per què no 
sortim del consorci... 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: en primer lloc, agrair a la senyora regidora que 
hagi fet el què toca, que és prendre la paraula al començament i exposar i explicar, per 
exemple, en el punt anterior el què ha fet el regidor d’urbanisme en la seva última 
intervenció ha estat contestar una pila de coses que ningú li havia preguntat i dir el què 
ell portava en el sarró i pensava dir, i que en bona lògica hauria d’haver dit en la seva 
primera intervenció per exposar els motius. Pot ser divertit, però no és ètic, per dir-ho 
d’alguna manera. Tornant al tema que ens ocupa. Sembla, jo voldria una mica el 
compromís del govern de que el poble estarà com a mínim tan net com està ara. En el 
sentit que s’ha comentat que, pel que fa a la neteja, es reforcen algunes coses. Cert. 
Però la senyora regidora ens ha dit i lo altre queda més o menys igual. A veure que 
aquest més o menys igual, que vol dir que baixa una mica, no impliqui hi hagi una 
major brutícia en tot el municipi en general. Segona cosa, voldria si ens poden explicar 
quina serà d’ara endavant la posició nostra com a municipi en relació al Consorci de 
Residus. Per a què els farem servir? Per a què no els farem servir? Per acabar aquesta 
primera intervenció, realment, quantes empreses en aquest model que s’ha fet, us 
assembla, ja sé que hem direu que ja ho veurem, quantes empreses presentaran. Però 
jo diria que amb aquest contracte hi ha alguna empresa de que abans de que comenci 
la licitació ja té assegurat que guanyarà, i els temps ens donarà o ens traurà la raó. Vull 
dir, podrem veure si guanya la mateixa empresa que la està fent servir ara.  
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: això ho hauria d’haver dit davant del Secretari.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: el dia 31 de juliol es va passar aquí un vídeo on 
vèiem tot el què ens ha comentat la regidora. Però no ens han deixat ni obrir la boca. 
Vostè porta el Ple i aquí “és lo que hay”, i ja està. Em refereixo que molt bé, que 
l’oferta molt bé. Aquí canviem tots vehicles nous, tot contenidors nous, com si fossin 
milionaris. I el personal no el podem canviar perquè no podem, però tenim que 
subrogar el personal que hi ha. Resulta que en lloc d’abaixar de preu a l’any, 
augmentem. Aquesta tarda han passat un correu que diu que l’IVA no és el 21, que ara 
és el 10. No ho sé perquè han passat un correu aquesta tarda. No sé qui l’ha passat. 
Però vull que m’expliqui què pagarem a l’any i perquè paguem més, si seria el 
contrari, si es negocia amb les empreses hauríem de pagar menys. 
 
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: contestant a totes les preguntes. Senyor Rosàs, el 
servei no empitjora, tot el contrari. El servei el gestionarem amb una sola empresa. El 
tema dels desbordaments ho farà la mateixa empresa, el servei no empitjorarà, ha de 
millorar. I per això ho hem fet d’aquesta manera, perquè millori. L’orgànica es 
recollirà tres cops a la setmana. El rebuig set cops a la setmana, tots els dies. No estem 
empitjorant. I és el què jo he dit, els contenidors disminueixen les illes perquè hi ha 
molts contenidors que recullen quasi bé buits, però la capacitat és la mateixa. No 
baixem de capacitat. Redistribuirem bé els contenidors. No pot ser que hi ha moltes 
urbanitzacions que tenen 6 i 7 contenidors que recullen la meitat mig buits. No. Hem 
d’agafar recursos i optimitzar-los. El contracte ja estava caducat, senyor Vega. Hi hem 
estat treballant durant molts mesos per dur a terme aquest contracte i no és una cosa 
que es pugui fer en dos dies. No. S’han de fer en mesos. Els tècnics han estat pels 
carrers, hem estat mirant, estem més o menys amb la distribució dels contenidors; no 
són coses de que ho puc... Que són ara les eleccions? Si. Però el contracte va vèncer el 
2013, i hi ha dos anys més que es podia prorrogar. El tema de la presentació del 
projecte que vostè deia que ni l’empresa havia vingut. Ja ho vam explicar que  va ser 
perquè no van poder, perquè estaven a Palma de Mallorca i va haver un problema amb 
els vols i no van poder estar aquí a temps. Però ell, el seu compromís era d’estar-hi. 
Però per problemes aliens a ells no van poder ser-hi. No és per altra cosa. El tema de la 
taxa, és cert que ha de ser una taxa finalista. Però vostè ara li diria als veïns de les 
Franqueses que li pujaria les taxes d’escombreries? Perquè és lo que tocaria perquè el 
servei s’autofinancés. No. Nosaltres no estem pujant les taxes, ni les pujarem. De 
moment estem assumint. I tots aquests canvis és perquè una vegada que nosaltres, el 
tema de retorns i demés ens aportin i nosaltres no tenir que anar pujant taxes perquè 
aquest servei s’autofinanciï. I el tema del cost del servei. No hi ha més cost. No hi ha 
més cost. I si tenim vehicles nous perquè els que tenim fins ara estan tots trinxats, 
estan fets malbé, perquè el sistema de recollida que tenim fins ara no és bo. La gent 
aboca dintre dels contenidors molts impropis, i això fa que cada dos per tres els 
camions s’espatllin, que es deixi de recollir els carrers; que els carrers estiguin bruts 
per culpa d’aquests problemes. S’han fet companyes de conscienciació de la gent. 
S’han fet. S’ha anat per les cases, però fins ara, ens hem donat compte que la gent veu 
un contenidor i no diferencia lo que va orgànica i lo que va a resta. La gent obre el 
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contenidor i fica. Amb aquest contracte el què volem és separar contenidors i posar les 
boques perquè la gent no entri impropis dintre dels contenidors i no tinguem tots els 
problemes de recollida que estem tenint fins ara. I el compromís del poble net, amb el 
tema que vostè em deia, senyor Profitós de que en línies generals el servei de neteja 
viària, en línies generals, continuaria igual, el poble està net. Molt més net que altres 
municipis. Ara sí. I continuarà sí. I es faran millores perquè el poble continuï cada 
vegada més net. Evidentment no hi ha la perfecció i no es farà mai a gust de tothom 
però jo estic orgullosa de com està ara el nostre municipi. Està força net. I el tema de 
les empreses, no sé quantes empreses es presentaran. Esperem que moltes. És un 
contracte que això invita. I em sembla que més o menys.  
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, miri, deixi’m dir-li una cosa. No és net aquell que 
neteja, sinó aquell que no embruta. S’havia fet una intervenció demanant quines 
campanyes de conscienciació farien, que no fos tan sols com deia el sr. Vega, un 
tríptic a les cases que allò va a la paperera. Tampoc ha contestat el cost del què ha 
costat les bases. Per què no ens ho ha fet la Diputació? Que ens ho podria haver fet 
gratuïtament. Per què heu agafat una empresa que hem tingut que pagar 50.000 euros, 
em sembla que eren? Quan això podia haver sortit gratis. Això no ho ha contestat.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: deu mil. De 50.000 a 10.000  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer, aquí ningú ha parlat de pujar taxes 
d’escombraries. Lo que li diem a vostè i a l’equip de govern, és que ara era el moment 
de renegociar amb l’empresa per baixar algun servei perquè s’ajusti la taxa que estan 
pagant els ciutadans a la que estem pagant a l’empresa. I vostès estan perdent aquesta 
oportunitat. Com li explicarà el proper equip de govern que hagi, mani qui mani, quan 
es vegi obligat a pujar les escombraries als ciutadans, que els hi pujarà l’impost però 
no els hi pujarà res més en quant a serveis perquè ja estant tots pujats des del principi. 
No sé si m’explico. Preferiria que recollissin 6 cops les escombraries i els festius no 
recollissin, perquè això ens dóna oportunitat de que quan un equip de govern es vegi 
obligat, abans o després això passarà, a pujar la taxa, puguin posar el 7è dia i el ciutadà 
vegi que hi ha retorn a aquest impost que està pagant. Vostès no. Vostès no només 
això, sinó que amplien algunes coses més. I aquest és el retret que nosaltres li fem. I 
sap per què li fem aquest retret? Perquè no hem pogut participar. Perquè des d’aquí se 
li ha demanat, el sr. Ferran Gontán i més d’un, que volíem participar de forma altruista 
per poder donar un altre punt de vista. I vostè va dir que sí, i ha sigut que no. Ens ha 
dit que els tècnics s’han patejat tot el municipi, però la realitat és que hem contractat 
una empresa perquè ens ho facin. Escolti, aquesta és la realitat. I hem pagat 10.000 
euros sobre la taula més IVA. Aquesta és la realitat. Per tant, o l’empresa ha sigut un 
bluf i han treballat els nostres tècnics, o aquí no acabo d’entendre què ha passat perquè 
l’excusa, i li recordo i està en acta de Ple per contractar aquesta empresa, va ser que 
els nostres tècnics no tenien la capacitat de temps per fer-ho. Jo li recordo. Si al final 
l’han treta, resulta que no feia falta l’empresa. Això per una banda. Dit tot això, quan 
el senyor Vega li diu on estan les campanyes de reciclatge, li diu en serio. Jo no les 
veig. No les veig, eh? No estan. És que vostè pensa que separar l’orgànica de la resta 
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la gent farà la separació natural? No agafarà i ficarà en la mateixa bossa i anirà en la 
general? L’altre dia un veí em posava un exemple. Viu a la zona de Caprabo, de 
mitjana edat, 40 anys aproximadament. Pocs veïns reciclen bé. Per tant no és una 
qüestió d’edats, és una qüestió d’educació, i en aquest plec no la veig per enlloc. I això 
és el que nosaltres ens queixem. Tenim una oportunitat d’or. L’única manera de que la 
gent s’acostumi a separar l’orgànica és un porta a porta. I l’estudi diu que és viable a 
les superfícies on viu molta gent. No excessiva densitat però on hi ha una densitat de 
gent: barri Bellavista i Corró d’Avall. Això ho diu l’estudi. Podien haver implantat una 
cosa mixta. Als centres més rurals, evidentment que la gent que vagi a dipositar les 
escombraries i els altres dos... No, no, vostès han decidit mantenir el mateix. I quan ho 
fem malament i ho portem a la deixalleria i ens diguin escolti, és que vostè d’impropis 
en té més del 20 per 100, per tant pagui una multa. Què farem? Després resultarà que 
els ciutadans seran uns marranos. Això farem. I per últim, estic indignadíssim. Per 
recollir la nostra merda, hem fet una merda de contracte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: un parell de reflexions. La primera certificar la 
bondat del què acaba de comentar el regidor Bernabé pel que fa al sistema de 
reciclatge de moltes dels nostres conveïns, que consisteix en fotre-li tot pel boc gros. 
Suposo que no crec que sigui una cosa que calgui explicar massa. La segona, se’ns ha 
dit que el conveni  està vençut, és veritat, està vençut des del febrer de 2013. Jo voldria 
només que em contestessin o la regidora o l’alcalde en la seva darrera intervenció, 
quan se’ns parla de la urgència i necessitat de signar això ara mateix amb el què 
representa, perquè possiblement sigui l’últim gran contracte que es signarà en aquesta 
legislatura, si ara es convoca, s’ha de licitar, etc.  És cert o no és cert que l’empresa 
concessionària té l’obligació de continuar mantenint el servei fins que es faci una nova 
licitació i s’acabi tot el contracte? La qual cosa voldria dir que no passaria res si això 
s’allargués durant mig anys més.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: malgrat que amb algunes parts de la intervenció del 
sr. Profitós i del sr. Bernabé hi estic d’acord a l’hora de ponderar el vot i posar-lo a la 
balança, acabaré votant a favor perquè penso que fem un gran pas endavant amb 
aquest contracte. És a dir, millorem en reciclatge perquè com s’ha dit, l’índex 
d’impropis que té les Franqueses en els seus contenidors està molt per damunt d’altres 
municipis que tenen un altre model de contenidors i això és per una qüestió que ja vam 
dir quan l’anterior govern de convergència va aprovar l’actual model contenidors, que 
és que determinats sectors de la població, gent gran, etc., no recicla, però gent jove 
potser no se sent motivada i s’ha vist que en altres municipis, la mateixa tipologia de 
veïns recicla quan la cosa està molt més clara que com està ara a les Franqueses, i 
també per l’estalvi. Jo penso que fem un pas endavant sortint del Consorci de Residus 
del Vallès Oriental i gestionar nosaltres mateixos aquestes escombraries. Per tant, tot i 
que penso que hi ha moltes coses que millorar, penso que per exemple la campanya de 
conscienciació porta a porta es pot fer simultàniament, i es pot fer més endavant per 
millorar, però que ja fem un pas endavant. I com ja fem un pas endavant, crec que pel 
municipi de les Franqueses he de votar a favor.  
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Pren la paraula la sra. Garcia i diu: una cosa que se m’havia oblidat abans de dir, és el 
tema del servei públic. De passar-lo a servei públic, que no s’havia estudiat. L’hem 
tingut en compte. Hem tingut els números i no surt més econòmic que lo que tenim 
ara, de lo que portem ara a votació. Així, lo que vostè em deia que ho volem 
privatitzar tot, lo altre surt més econòmic... No, no surt més econòmic. El tema de les 
campanyes de conscienciació dintre del Plec, hi ha un 1% que és per a comunicació 
per fer aquestes campanyes. I després, el tema dels costos no són 50.000, són 9.000.  I 
els tècnics de la casa han estat juntament amb aquesta empresa perquè evidentment 
han de tenir unes directrius, han de treballar en conjunt, l’empresa que s’ha contractat 
conjuntament amb els tècnics de l’ajuntament. És evident, l’àrea d’obres i serveis som 
el personal que som, aquest és un contracte molt important i necessita el seu temps, i 
per això vam decidir l’equip de govern que per-ho bé, i crec que ho hem fet, contractar 
una empresa perquè ens fes aquest contracte, que és molt important per al nostre 
municipi. I lo que em deia el sr. Profitós, sí que és cert que Fomento ha de continuar 
fins que entri la nova empresa a fer el servei. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: tres o quatre cosetes només. Primer de tot, la taxa 
d’escombraries i la que també paguem de selectiva cobreix quasi bé el 100 % del 
servei. Val? Per tant, jo crec que aquí estan equivocats, que després l’interventor ens 
passi números. Jo crec que quasi bé cobreix el 100 %. La neteja viària no la podem 
posar com a taxa, per tant ho hem de restar d’això. Però jo crec que cobreix quasi bé el 
100 %. No és l’únic contracte que hem fet. Els hem fet tots: hem fet telefonia, hem fet 
neteja d’edificis, hem fet llum, tota la il· luminació que estem apunt d’adjudicar ara, 
hem fet equipaments públics i ara fem l’últim que ens quedava, l’últim gran contracte 
que ens quedava. I l’hem de fer per responsabilitat. L’hem de fer. Per què? Perquè en 
aquests moments, econòmicament, la neteja viària, el Consorci, la selectiva, les 
deixalleries, ens costen 2.054.000 euros l’any. Amb la nova proposta, passem 
2.029.548 l’any. Per tant hi ha un estalvi de 25.000, sense la baixa que puguin fer les 
empreses, que la limitem al 7%. La baixa queda limitada al 7%. Per tant un 7% de dos 
milions d’euros són molts diners també. I dintre també d’aquests 2.054.000 euros hi ha 
el canvi de tots els contenidors de selectiva, tots nous, i els de rebuig més d’orgànica, 
que ara els tenim bicompartimentats, els dividim un de rebuig i un d’orgànica. Ara, els 
bicompartimentats, els rebuigs era 2.200 litres i l’orgànica 1.100, i passem a un de 
rebuig de 3.200, augmentem la capacitat. Per això, disminuïm les àrees. Racionalment 
disminuïm les àrees. Però en canvi, amb la selectiva, perquè la gent recicli més, 
augmentem amb 10 àrees més, 10 àrees que estaran complets, el mateix tipus de 
contenidors rebuig, orgànica i els 3 de selectiva. Per tant, apostem per aquí. Volem 
millorar el servei. M’ha agradat la frase del sr. Profitós, almenys que estigui com ara. 
Li agraeixo. Estarà millor, ha d’estar millor. Ha d’estar millor perquè és un contracte 
íntegre que si ara nosaltres teníem algun desbordament ix, tardaven a venir la gent del 
Consorci, ara la mateixa empresa i els escombriaires que estan escombrant, que no 
amortitzem, no n’amortitzem cap, poden anar a aquella àrea i recollir-ho. Per tant, jo 
crec que amb això hi guanyem. Important i té tota la raó, tota, i hem fallat aquí una 
mica. Hem de fer campanyes de conscienciació, i fortes, les hem de fer fortes. I no li 
trec part de veritat, ara bé, la gent també ha de ser conscient, per l’amor de Déu, no 
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fotem les culpes a l’ajuntament. El què tira les escombraries malament és un ciutadà. 
Però estic d’acord amb vostè, hem de fer campanyes de conscienciació. I per tant, com 
ja ha dit la regidora, hi ha un 1% que dedicarem a campanyes de conscienciació cada 
any. Està posat cada any, que són uns 13.100 euros. I farem una campanya dura,  i 
proposo canviar les ordenances fiscals per multar fortament a la gent incívica i a la 
gent que no reculli les caques dels gossos. Perquè per culpa d’aquests porcs patim tots 
els altres. I és així, amb aquestes paraules. Intentarem que amb aquestes campanyes es 
redueixi menys en els dos, per exemple, pipi-can, jo els hi dic zona d’esbarjo de 
gossos, hem notat una millora i molt important en les caques en els carrers. Hi segueix 
havent alguna, evidentment, però hem notat una millora important. I a més a més, dins 
de la zona d’esbarjo de gossos, són els mateixos usuaris que s’autoregulen. I això està 
molt bé, és una gran fórmula. I n’hem d’instal· lar-ne més. He volgut fer aquestes 
apreciacions perquè, important, la taxa financia quasi bé el 100%. No em digui que no, 
ho dirà l’interventor, vagi vostè i miri números. Quasi el 100%. El cost serà menor. 
Canviem tots els contenidors. De bicompartimentat passem a dos contenidors. 
Canviem dos camions nous, escombradores noves, i tot això dintre d’aquest import 
que és més barato. Més ja no us puc explicar. Espero que es presentin moltes 
empreses, i espero, senyor Profitós, i el secretari en serà garant, que guanyi la millor.  
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per deu vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i el regidor no adscrit, set 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: 
 
 

7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES SOBRE L'ENDERROC DE LES OBRES DEL 
REGIDOR D'ESPORTS 

 
ATÈS que l’alcalde va signar un decret donant dos mesos per enderrocar les obres 
il· legals fetes sense permís municipal a casa del regidor d’Esports d’aquest ajuntament, 
degut a que dues sentències judicials havien dictat que les esmentades obres eren 
irregulars. 
 
ATÈS que les obres il· legals que s’han esmentat han estat enderrocades parcialment per 
els propietaris de les mateixes sense que l’ajuntament no hagi dictaminat que s’havia de 
fer en la totalitat de les mateixes depenent del decret d’alcaldia. 
 
ATÈS que les multes imposades a l’infractor per fer obres il· legals i no enderrocar les 
mateixes, l’alcaldia va imposar diverses sancions que no han estat pagades pel regidor 
d’Esports ni tampoc han estat tramitades en executiva per l’Organisme Autònom de 
Gestió Tributària Local, i per això estan pendent de recaptar. 
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Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el govern municipal a inspeccionar l’enderroc de les obres il·legals del 
regidor d’Esports i a requerir a enderrocar la totalitat de les obres il·legals que es va 
ordenar en el decret d’alcaldia. 
 
Segon.- Instar el govern municipal a que trameti les multes urbanístiques imposades al 
regidor d’Esports per al cobrament en executiva a l’Organisme Autònom de Gestió 
Tributària, al no haver-se pagat, tràmit general per al cobrament dels tributs locals 
impagats. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé, nosaltres hem presentat aquesta moció perquè 
sembla aquest tema de les obres del regidor d’esports a casa seva per a l’ampliació del 
seu negoci, que sigui la cançó de (...), bàsicament perquè ja fa dies que portem dient que 
qui la fa la paga, a nivell de ciutadans, però si a sobre és un regidor, encara més. Que a 
sobre, s’ha tingut que esperar a la segona resolució del Tribunal Superior de Catalunya 
perquè digui que les obres il· legals i per tant s’han de tirar. Posteriorment s’ha tingut 
que fer un Decret d’Alcaldia per obligar a l’enderroc. Hem comprovat que l’enderroc 
encara no és total i que les multes que es tenien de trametre s’havien guardat al calaix 
per no sé si ordre expressa de l’alcaldia o de la secretaria. Recordar que qualsevol 
paralització d’un expedient administratiu només ho pot fer un tribunal, mai cap 
administració ni ningú pel seu compte. En aquí es va demanar per les parts implicades 
la paralització del procés administratiu, tant de les multes com del tema de l’enderroc i 
el tribunal no ho va apreciar. I per lo tant qualsevol que s’hagi fet des del govern de que 
tota l’execució estava paralitzada degut a aquest tribunal o aquest recurs, no és correcte. 
I ho dic perquè realment ho hem sentit vàries vegades i això no és correcte. I lo que 
s’hagi fet, si és que paralitzar o allargar l’enderroc que ha sigut parcial, encara no és 
total, i el cobrament d’aquestes multes, realment ha sigut per voluntat d’algú, digui 
políticament. Jo no sé si és l’alcalde, el secretari o qui sigui el qui ha anat alentint pel 
seu interès. Per lo tant que no ha sigut pel propi recurs que ha estat presentat en els 
tribunals paralitzar aquesta execució. Per lo tant que nosaltres demanem aquesta moció 
perquè resolgui una cosa que, en principi, en el moment del coneixement de 
l’administració tindria d’haver sigut fulminant.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sr. Torné, a la vida es poden fer moltes coses, però no 
el ridícul, i amb aquesta moció s’està fent. S’està fent el ridícul. Es diu que hi ha una 
paret que no s’ha enderrocat, i que vostè, en junta de portaveus ens ho va dir: “jo he vist 
la paret”. Escolti, li diem, senyor Torné, hi ha un informe tècnic de l’arquitecte 
municipal amb fotografies, que ha anat personalment, que ha fet l’informe visualment i 
a partir d’aquesta inspecció ocular fa el seu informe. I li ensenyem. Vostè ens diu, no, 
no, és que jo ho he vist. Que posem en dubte a l’arquitecte municipal? Doncs sí, tot i 
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això, davant la seva insistència, doncs el senyor secretari s’ofereix i diu: “aniré”. Que jo 
personalment li haig de dir que no em va semblar bé perquè en certa manera potser 
estàvem desautoritzant. Però la seva insistència porta que hi vagi el senyor secretari i 
algun acompanyant més que va anar amb ell. I evidentment, arriben allà, i on està la 
paret? Ha desaparegut. A la nit? Si ha anat a l’endemà. A veure, siguem una mica 
seriosos. Jo la pregunta que em faria, ostres, a què estem jugant, senyor Torné, a què 
estem jugant? A gastar els calés? Anant el secretari? Gastar el temps amunt i avall? 
Home, una mica de serietat. No es pot dir una cosa i resulta que hi ha un informe tècnic, 
perdoni, de l’arquitecte municipal, i vostè ho posa en dubte. No, no ho ha vist bé. 
Qüestió d’ordre, no ho ha vist bé. Jo, és que em sembla que és un ridícul pujat. Per altra 
costat comentar també referent. Compteu una cosa, aquest grup municipal és quan tenia 
les responsabilitats de govern va ser el que va imposar, imagini’s, les sancions i les 
multes coercitives i també va tirar endavant l’enderrocament del pati del sr. Regidor 
d’esports. Imagini’s si tenim voluntat de que les coses es facin bé. imagini’s. Però tot i 
això, deixem-ho aquí. Per altra costat, quant el tema de les multes coercitives, lo que 
s’ha fet ha sigut, com vostè ja sap, és anar a la Diputació, als juristes de la Diputació, i 
que puguin emetre un dictamen en el què ens diguin en quin punt estem en el 
cobrament. Si el dictamen dels juristes és el que esperem, no dubti que aquest grup 
municipal arribarà fins el final perquè es faci lo que s’ha de fer.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres veiem que la moció té dues parts. En una 
es demana l’enderrocament i en l’altra es demana el pagament de les multes coercitives. 
En quant a l’enderrocament, hem vist l’informe de l’arquitecte, vaig parlar amb el 
secretari i va donar fe de que s’havia fet aquest enderrocament. Va anar personalment a 
mirar-s’ho i va treure fotografies i per tant crec que està fet. En quant a la segona part, a 
mi hi ha una cosa que em preocupa realment d’això. Què passaria si això fos un ciutadà 
normal i corrent, que l’administració li hagués posat aquestes multes i li hagués posat un 
contenció si l’hagués perdut? L’ajuntament faria el mateix gest d’anar a Diputació a 
consensuar si això es pot pagar sí o no? O ho hagués cobrat? Aquest és el meu dubte. 
Ho hagués fet? No, no, no, senyor alcalde. En aquest ajuntament estem acostumats a 
que primer es posa la multa i després la persona recorre i vostès decideixen. No anem a 
Diputació a consultar-ho tot. D’acord? No, no, no, parlo d’altres multes. D’altres 
actuacions. Llavors a mi em crea un neguit, i realment estem entre l’abstenció i el si, ja 
li dic ara. Em crea un neguit perquè tot i que m’aprecio molt al sr. Ramírez, podem 
donar una imatge de que cuidem dels nostres i li donem totes les garanties possibles, 
quan a lo millor això no ho fem amb tots els ciutadans, de la mateixa manera. I a mi em 
això em fa por, em fa por donar una imatge a la ciutadania d’una classe política que es 
protegeix entre ells, etc. També hem de dir que arribem a aquest punt perquè durant 4 
anys hi ha una batalla campal, de desgast, d’anar del cos a cos, d’anar a la persona, de si 
puc matxacar no ja com a rival polític, sinó com a persona t’enterro, t’enfonso i em pixo 
a sobre, amb perdó, i de que jo “polvos estos lodos”. Resulta que ara, que la situació és 
més normalitzada, hem de donar marxa enrere, ens costa fer-ho, no sabem com fer-ho, i 
estem com estem. Gràcies 
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Marin, vull que em digui quantes multes va posar, 
perquè les va posar vostè. Si es va pagar una multa de 900 euros. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: aclariré al senyor Marin que sempre està de govern, no 
que abans hi estès i ara no. Vull dir, això del govern s’hi està o no s’hi està. Per lo tant 
que vostè hi estava abans i ara, i continua estant, per lo tant que té la responsabilitat que 
tenia amb diferent cartera, però segueix tenint la responsabilitat del govern. Dir-li que 
l’informe de l’arquitecte municipal només parlava del forjat, mai de la paret, que hi ha 
fotografies que encara mantenia. Si ara l’ha enderrocat, fantàstic. Però l’informe que 
realment s’ha explicat en els membres del consistori, només explicava del forjat, mai de 
la paret adjacent a la meitat del pati, que va quedar per enderrocar, si s’ha enderrocat 
més tard, i ara s’ha certificat que realment no hi és, doncs fantàstic i fins aquí no tenim 
res més, només queda lo que es tenia de fer a l’inici. La resta de les multes que sí que no 
n’han dit res, i que no en volen dir res perquè això és una pringada com una casa de 
pagès. Les multes saben que si no les tramiten, estem parlant de multes de fa 3 i 4 anys, 
no estem parlant de fa 15 dies, sap vostè que el procediment administratiu el que te que 
fer és comunicar en voluntària i si no es paguen en voluntària es passen a executiva, i es 
fa el procediment per executiva per la Diputació, que és l’òrgan de recaptació que tenim 
nosaltres. Això no s’ha fet perquè s’han quedat en algun calaix per ordre d’algú. No sé 
si vostè o qui sigui, m’és igual, això no ho sé ni tampoc no puc dir-ho. Però sí que és 
veritat que no s’han tramitat. I no s’han tramitat per allò que realment s’estava dient, per 
un benefici polític, és a dir, per un interès concret sobre allò. Clar, si segons qui no li 
tramitem per no quedar malament o perquè no passi res i els altres, el que sigui, a aquest 
li fotem castanya, la veritat és que “o tots moros o tots cristians”. Però el que no pot ser 
és que vostè, perquè li quedi bé estar en el govern o quedar bé amb l’altre i aquí no ens 
farem mal, es queden al calaix fins que ve la sentència i després, ara què farem?  
Demanem un informe i si ens diu que estan caducats, que és lo més normal que digui, 
els arxivarem. I després què diem? El que va signar les multes, vostè i vostè, han fet el 
ridícul espantosament? Doncs sí, perquè realment el qui sap qui guarda les multes en un 
calaix durant tants anys sense tramitar, caduquen. I això ho sabem tots. Per lo tant que 
no cal que demani informe a la Diputació. Aquestes multes estan (...) 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: si, contestant al sr. Badia, jo vaig ser la persona que 
com a responsable de l’àrea d’Urbanisme va posar aquestes multes coercitives al sr. 
Ramírez. I ara de memòria l’enganyaria, no sé si van ser 3 o 4, no tinc ara l’expedient 
per enrecordar-me, peròs sí que és molt cert que la primera la va pagar. De la mateixa 
que el senyor regidor d’esports, i fent memòria, lo que va fer va ser presentar un recurs. 
Contestant a la vegada al sr. Torné, li diré que quan va presentar el recurs, el 
responsable de l’àrea de cobrament de la Diputació, el màxim responsable, es va 
presentar amb el sr. Cristóbal i va dir que ell no veia amb bons ulls perquè hi havia el 
seu criteri com a responsable màxim de la Diputació en el cobrament de les multes, va 
dir que ell no veia procedent, seria la paraula, procedent que es cobressin aquestes 
multes. Llavors el què es va fer és tot el procés, que tots sabem, aquest senyor va agafar 
i vam tindre tot el “tinglado”. Però això d’estar en un calaix, com vostè diu, res de res. 
És més, imagini’s la situació, faci memòria, la situació que havien generat en aquell 
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moment, amb el no general a tot. Vostè pensa que aquest senyor tindria en un calaix? 
Home, per favor, ho tindré allà en un calaix... Per favor. Ara, si ens ve el màxim 
responsable de la Diputació en temes de tributs, i resulta que ens està dient el què, 
escolti, nosaltres no juguem. Altres potser sí que ho fan, a fer de tècnics, a fer de 
juristes, a fer d’aquestes coses. Nosaltres, i aquest responsable en aquests moments de 
l’àrea d’urbanisme i d’activitats i de llei de barris, no ho farà i no jugaré a això. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, per finalitzar jo vull dir dues coses. La primera, a 
mi no em tremolarà mai el pols quan hi ha una sentència i intentaré executar-la. Altres 
coses és de banderes, això és una altra història. Però en aquest aspecte no em tremolarà. 
Hi ha hagut una sentència ferma, ferma, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
el dia següent vaig fer el Decret. Per tant, amb això no patiu. I el regidor ha tirat tot a 
terra el mes de juliol, segons informe de l’arquitecte municipal. I vostè ens va fer fer el 
préssec perquè ens va dir a la junta de portaveu, a les 8 del vespre: “no ha tirat una 
paret”. El senyor secretari, a les 9 del matí hi va anar-hi, juntament amb la regidora sra. 
Vanessa, i tot estava a terra. Vull dir, no hi era, s’hagués vist si de matinada, corrents i 
depressa haguessin tirat aquesta paret. No hi havia res. Res. Pel que fa a les multes. 
Tampoc tremolaré. L’únic, i ho ha explicat ell i ho repeteixo, i ho repeteixo amb algun 
matís, el responsable màxim de la Diputació ens transmet que té dubtes legals de la 
imposició d’aquesta multa. Per què? Perquè són multes coercitives que s’han imposat 
mentre hi havia un contenciós posat. Mentre hi havia un contenciós posat. I per això 
arrel dels mateixos de la Diputació, demanem un informe als juristes de la Diputació. I 
si els juristes de la Diputació ens diuen que endavant, nosaltres endavant. I el regidor ho 
sap. I el regidor ho sap. Si ens diuen endarrere, nosaltres endarrere. Però vull un informe 
jurídic de la Diputació. I els nostres juristes de l’ajuntament també tenen els seus dubtes 
raonables, els d’ara, no el secretari d’abans, que és el que va signar dient que eren 
legals; no el secretari d’abans, sinó el d’ara. La gent d’ara, el secretari i l’assessoria 
jurídica que tenim. I per això ho fem. No ens tremolarà, sr. Torné, no ens tremolarà, i 
per això aquesta moció li votarem que no. Per què? Perquè lo primer està complert, i lo 
segon estem esperant que ens diguin el què.  
 
Sotmesa a votació la moció, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CpF, LFI i PxC, nou vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, 
PSC-PM, PP i UPLF, i dues abstencions del regidor del grup municipal ERC-AM i del 
regidor no adscrit.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

8. COMPROMÍS DEL MÓN LOCAL AMB LA CONSULTA DEL 9 DE 
NOVEMBRE DE 2014 

 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
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pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la 
Guerra de Successió i es materialitzen amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
 
Una gran majoria social ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació i vol que Catalunya esdevingui un país independent i que recuperi 
les llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i 
també políticament perquè es sustenta en l’essència de la democràcia o sigui que insta al 
govern a prendre decisions que representin a la majoria de ciutadans. Davant aquesta 
essència els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment que ha optat 
per la via pacífica i pel diàleg, com no podria ser d’altra manera, i que respon al genuí 
caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius.  
 
Ara celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va 
fer adonar que aquesta via era possible, que hi havia molts catalans i catalanes que 
estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per visualitzar la força de les 
nostres inquietuds. La sentència del Tribunal Constitucional (2010) anul·lant part de 
l’articulat de l’Estatut d’Autonomia del 2006 votat pel poble de Catalunya i aprovat pel 
nostre Parlament va propiciar la primera manifestació multitudinària. N’han seguit 
d’altres. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana 
el 2013 i aquest any hem tornar a demostrar al món l’envergadura del procés construint 
una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona.  
 
El president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Artur Mas acaba de convocar una 
consulta per al dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens 
hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada. Per tots 
aquests motius proposem els següents 
 
ACORDS 
 

1. Manifestar que Catalunya és una nació mil·lenària amb una llengua i una forma 
de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i polític i que tota nació té 
dret a la seva autodeterminació.  
 

2. Mostrar el compromís de l’Ajuntament de LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
amb la consulta del proper dia 9 de novembre de 2014 per decidir lliurement el 
futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics recollits en els 
principals tractats internacionals. El dret a l’autodeterminació és un principi 
fonamental dels Drets Humans una qüestió que està recollida a la Carta de les 
Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i 
Polítics. 
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3. Donar ple suport al president de la Generalitat de Catalunya en la convocatòria 
de la consulta dins el marc legal existent ja que respon a la voluntat majoritària 
del poble català.  
 

4. Facilitar tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de 
la consulta de forma coordinada amb el Departament competent del govern de la 
Generalitat de Catalunya 
 

5. Realitzar una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i 
pacífica. 
 

6. Comunicar aquest acord dintre el període de 5 dies al president de la Generalitat 
de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya. També a l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del govern espanyol, al 
president del Congrés dels Diputats, al president de les Nacions Unides, al 
president del Parlament Europeu i al president de la Comissió Europea. 

 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, aquesta és un moció que ... bé, com a grup i 
com a representant de l’AMI en el Vallès Oriental, vam anar a una reunió a Reus amb 
l’AMI, juntament amb l’Associació Catalana de Municipis. Com tots sabeu, en aquests 
moments s’ha aprovat una Llei de Consultes, i el què els catalans volem fer és votar. 
En aquests moments, si es convoca la consulta, estarem dintre de la legalitat absoluta. 
Com que els altres ja parlaran de la consulta, deixeu-me que parli jo breument 
d’Escòcia i el Regne Unit. Jo crec que ens han donat una lliçó de democràcia, i han 
demostrat que votar és la via per resoldre les diferències. “Chapeau”. Des de 
Convergència i Unió volem felicitar els escocesos i els britànics, amb tots els seus 
defectes, però moltes virtuts, per la lliçó de democràcia que van donar a Europa i al 
món amb el referèndum de la independència. La votació és la mostra més clara que les 
urnes i la democràcia són la manera correcta de resoldre les diferències del segle XXI. 
Votar no divideix. Votar uneix. El referèndum escocès es va desenvolupar amb total 
normalitat, amb una convivència exemplar entre les partidaris del sí i els partidaris del 
no. I amb un respecte absolut al resultat final. La votació a Escòcia va comptar amb 
una participació del 85% de la població. Altíssima. Per tant això demostra que la 
població estava preocupada. Quan hi ha algo, va a votar. I demostra que en un Estat de 
Dret el vot i la democràcia no divideixen, sinó que serveixen per unir, per clarificar i 
perquè tothom pugui defensar la seva posició. Des de Convergència i Unió demanem 
al President Rajoy que segueixi l’exemple del primer ministre britànic. Que no tingui 
por al diàleg i a la democràcia, i que permeti la celebració de la consulta a Catalunya. 
Votar és la solució. El conflicte entre Catalunya i Espanya és un conflicte polític i per 
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tant necessita una solució política. Un procés que compta amb el suport d’una majoria 
política i social tan àmplia com és el procés català i ho hem demostrat sortint al carrer, 
no es pot bloquejar a través de l’arquitectura legal com pretén l’estat espanyol. La 
Constitució s’ha d’utilitzar per deixar-nos votar, però no per silenciar la veu dels 
catalans. Per tant, Convergència i Unió, evidentment, a favor del dret a decidir i tots 
amb el president de la Generalitat. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: en el PSC manteniment la idea que el poble català ha 
de votar. I per tant, estem pel dret a decidir, partint, òbviament, de la Llei, el diàleg, 
l’acord i finalment el vot. No ens oposarem a la moció, però tampoc li podem donar 
suport, perquè no estem d’acord com s’ha dut el procés. Votem una llei de consultes, 
nosaltres l’hem votada, que és un desenvolupament de l’estatut. I fent un mal ús de la 
llei, es converteix, per efecte de màgia, en un referèndum encobert. Responsables per 
la manca de diàleg, el sr. Rajoy i el sr. Mas. Els socialistes pensem que cal, 
evidentment, emmirallar-se amb Escòcia, que ha estat tot un referent. Com s’ha 
d’arribar a la votació. De quina manera s’ha de fer les coses per arribar a la votació. 
Per tot això, el nostre vot serà d’abstenció. 
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: el nostre grup, Convergència per les Franqueses, ens 
alegrem de ser d’un dels 864 municipis de Catalunya que portem aquesta moció en el 
Ple i nosaltres estem a favor d’aquesta moció, a favor de que la gent pugui votar, voti 
“sí”, “sí - no”, o voti “no”, però que es deixi votar a la gent del poble que ho ha estat 
demanant d’una manera molt cívica. Ja fa tres anys les manifestacions de l’11 de 
setembre s’ha demostrat. Ha sigut una manera molt cívica, molt ordenada, molt 
pacífica, i que demanar el mateix que has dit, Francesc, demanar al president Rajoy 
que ens deixi votar. Que ell faci campanya del “no”, o que faci campanya del que 
vulgui, que no ens faci la campanya de la por, perquè cada cop que obra la boca ha fet 
més independentistes. Ha sigut el número u en fer independentistes, el senyor Rajoy. 
Que ens deixi votar i que ell faci que faci la campanya que hagi de fer. Que la faci 
neta, perquè ens fa servir la campanya de la por, però és que cada cop ens el creiem 
menys. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, 
votarem que sí. Votarem que sí perquè necessitem un debat sobre aquest tema, que 
fins ara només ha sigut de lo que és legal i lo que no és legal, però que no s’ha centrat 
realment en la qüestió de fons, i  és que hi ha molta gent que està insatisfet amb 
l’actual relació, molta gent. Uns volen el federalisme i altres volen la independència 
per estar insatisfets. Si aquesta consulta ens permet que la gent s’expressi en llibertat, 
que doni posicionaments no només des del cor, sinó socials, econòmics, de cap a on 
hem d’anar, i tots junts, fem la reflexió que com a país fa molts anys que no es fa, 
benvinguda i endavant. Dit això, senyor Alcalde, em sap greu dir-ho, junta de 
portaveus vam acordar fer un ple extraordinari com han fet molts ajuntaments en 
aquesta comarca. Vam acordar en junta de portaveus. Seguint recomanacions de 
l’ANC i de l’AMI i vostè té un problema. Té un equip de govern que majoritàriament 
no està per a la consulta. Majoritàriament, m’explico? Llavors, pel bé comú, pel bé de 
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la consulta, pel bé de l’AMI, o li fa més valentia o cedeix el seu lloc de coordinador 
comarcal, o un altre alcalde que no tingui les mans lligades. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: la part bona és que, abans de la meva intervenció, 
la moció ja ha rebut suports de prous grups com per dir que sortirà. El sr. Alcalde ha 
dit que els demés grups ja parlarien de la consulta i que ell parlava d’Escòcia. No crec 
que calgui. Em penso que la gent que tenim avui entre el públic en saben tant d’això 
com nosaltres, estan treballant tant com algun de nosaltres, i més que molts dels que 
estem aquí a dalt. I jo voldria que ens miréssim bé el que anem a votar i que la seva 
intervenció final, l’il· lustríssim senyor Alcalde, que suposo que no es pensarà que li he 
dit que podia intervenir al final i que em semblava de franc, sigui el segon cop en 
aquest Ple que ens digui que no li tremolarà el pols. Aquí estem acordant donar ple 
suport al president de la Generalitat en la convocatòria de la consulta. Estem dient que 
facilitarem tots els recursos i les eines que estiguin a disposició de l’ajuntament per fer 
possible la consulta i estem dient que farem una crida a la ciutadania per participar-hi 
de manera activa. Entenc que els dos punts primers s’han de fer, i que la crida a la 
ciutadania no és el fet d’aprovar això, hi ha d’haver alguna cosa més. Per això, si algú 
no ho té clar, potser encara hi és a temps de decidir el sentit del seu vot ara mateix, 
però jo demanaria, i aquí suposo que el sr. Alcalde no té cap dubte a la gent 
d’Esquerra la tindrà al seu costat si les coses les fem com les hem de fer, que tots 
fóssim conseqüents amb el què votarem i que arribem fins allà on haguem d’arribar, 
en aquest sentit. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo ja he explicat llargament i detalladament el meu 
posicionament al respecte d’aquest tema en la meva intervenció inicial. Penso que ho 
he deixat molt clar i per tant com a conseqüència, evidentment, com no pot ser d’una 
altra manera, votaré a favor d’aquest tema. Volia insistir en un aspecte que ha dit el 
senyor Bernabé que si aquest ajuntament no ha pogut celebrar com molts altres un ple 
extraordinari, que és com la majoria d’ajuntaments de Catalunya així ho han dit i per 
tant prendre aquesta decisió amb anterioritat, és doncs gràcies o per culpa del PSC que 
ho ha evitat. Per tant demano que el PSC no es vesteixi d’aquesta mena de voluntat 
democràtica perquè el seu dret a decidir, senyor Marin, és el del senyor Rajoy, és el 
del senyor Alfonso Guerra, és aquest el seu dret a decidir i la població s’està donant 
compte de que no se’l pot enganyar més. Per tant, com no pot ser d’una altra manera 
votaré a favor. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, les directives de l’AMI i de l’ANC és 
Ple extraordinari dilluns o bé, si és dins la setmana i tens l’ordinari, dins de l’ordinari. 
I ho hem complert. Si fèiem Ple extraordinari hi havia d’haver algun motiu que algú 
canviés el vot. Que algú canviés el vot, i no l’han canviat. Si hagués servit fer un ple 
extraordinari perquè algú canviés el vot, jo ho hagués fet, no s’amoïni. Ho hagués fet, 
però no s’ha canviat el vot, val? La directiva era clara: aquesta. Hi ha 300 que ho han 
fet el dilluns, però hi haurà quatre-cents i pico més que ho estan fent ara en els plens 
ordinaris d’aquesta setmana i la setmana que ve. També havia la directriu que si es fes 
l’extraordinari, no es paguessin dietes, val? Fent l’ordinari tampoc. Escolta, la clau de 
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tot això és aprovar la moció, per mi, la clau. L’altre és posar aigua al vi. Segon, 
complirem el què la moció diu. El govern és multicolor, però és un mandat de Ple. Ho 
intentaré complir. Ho compliré. Compliré. Us informo també que els set-cents i pico 
ajuntaments de l’AMI, i no de l’AMI que aprovaran aquesta moció el dia 4 d’octubre 
estarem a les 12 del matí a la plaça de Sant Jaume. Jo personalment hi intentaré ser-hi, 
perquè tinc un casament a fer i si cas el combinaré, i em vaig comprometre a fer-lo; 
intentaré estar-hi a les 12 amb l’alcalde Trias i a la una amb el president de la 
Generalitat a entregar-li la certificat de l’acord de Ple en mà, com farem tots els set-
cents o vuit-cents alcaldes, els que vinguin, o els regidors amb la seva, i si algú ens vol 
acompanyar, també. Se li entregarà al president de suport a la consulta.  
 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CiU, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i del regidor no adscrit, dos vots en contra 
dels regidors dels grups municipals PP i PxC, i tres abstencions dels regidors del grup 
municipal PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

9. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres ens excusem. Marxem perquè tenim que anar 
a Barcelona. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo tinc una inquietud que m’ha fet. S’ha urbanitzat 
la part de davant de l’escola Camins i hi ha pares que estan totalment descontents 
perquè és l’únic que demanaven era una planché i allà s’ha urbanitzat com si allò ja fos 
un tros de carrer. Primer, aquest sobre-esforç l’ha d’assumir l’ajuntament perquè com el 
pla no està desenvolupat, crec  jo, a lo millor m’equivoco, segurament l’ha hagut 
d’assumir el 100% l’ajuntament. Feia falta ja marcar, quan encara no tenim el pla 
realment redefini i els propietaris? Jo li dic. Això li faig un prec, la rampa de pujada, 
que ja ha sortit fotos pertot arreu, d’accés al pàrquing a Renfe, ara que tenim obres a la 
plaça, és molt complicat que es pari la gent davant de l’estació. Allò no pot pujar més 
300 o 400 euros arreglar allò. Ja li passarem la factura a ADIF si cal, però arreglin-ho 
d’un cop, perquè allà estem fent el ridícul per 4 kg de material. No sé si m’explico. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: no sé a qui va encaminada exactament. El màstil de la 
bandera gegant de les Franqueses del Vallès que hi ha a la rotonda de la ronda, d’on ha 
sortit? Per què? Quan ha costat? Algun motiu per fer aquesta inversió macro? Sí, és 
guapa però val diners, no? Els problemes d’inundacions a la carretera de Ribes, 
continuem tenint el manteniment dels desaigües del poble? L’altre dia va ploure una 
estoneta, fort, però una estoneta, i van sortir volant les tapes del clavegueram. Incendis 
al barri Bellavista. Des de fa un any una mica més ha hagut una sèrie d’incendis a 
Bellavista. Volem fer la pregunta de si està relacionat amb problemes del cablejat antic i 
defectuós i problemes de pobresa energètica. Si hem localitzat que hagi bosses de 
pobresa energètica a les Franqueses, de gent que ha d’endollar molts radiadors en un 
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endoll i això provoquen incendis perquè està sobrecarregat i la gent no pot pagar altres 
sistemes de calefacció, i si han detectat aquest problema, perquè és un problema a la 
zona antiga de Bellavista i les instal·lacions són antigues i un dia pot provocar una 
desgràcia, si no es fa un pla de recuperació de les instal·lacions elèctriques. I això  
creiem que és més preferent que les façanes dels edificis, si no tenen desperfectes. 
Després el projecte de la rotonda de carretera de Cànoves amb el camí de Marata, fa poc 
que es va fer el projecte d’aquesta rotonda i han hagut al·legacions. Tenim la carta sobre 
aquestes al·legacions i sembla ser que vostès no poden fer aquesta modificació sense 
modificar el pla urbanístic del poble. El què demanem és si pot ser, no seria més senzill 
en comptes d’afrontar-se als veïns que han fet al·legacions que no estan d’acord amb 
aquest model, per què no busqueu una solució dialogada, negociada, parlant amb els 
veïns de Corró d’Amunt, de Marata i busquem un punt de comú, un punt que sigui de 
grat per a tothom i que no porti a la divisió i enfrontament i a fer una rotonda perquè 
aquella via la paga la Diputació. Busquem una sortida que tots els veïns pensen que es 
te que fer alguna solució, però que sigui una solució dialogada, si us plau. I després una 
pregunta sobre aquest edifici. Vosaltres treballeu aquí dintre i passareu per dintre de 
l’edifici i per fora. Com està el tema del manteniment de l’edifici? La pintura de fora 
està malmesa, la pintura està malmesa, hi ha humitats, a més hi ha un altre problema 
que és que al balcó, a la part de sota, hi havia perill de desprendiments. Vaig tindre que 
entrar un dia que venia a consultar informacions a avisar a Atenció al Ciutadà que havia 
una part del balcó que s’estava desprenent i que podia caure a sobre d’algú. Ja s’ha 
arreglat, gràcies, però és una cosa que es tenia que preveure abans de que entrés jo i ho 
veiés. Jo crec que tenim que fer una mica de manteniment d’aquest edifici, que és 
patrimoni històric. I una última pregunta, el manteniment de les portalades de fusta de 
tots els aïllaments de fusta de les finestres, no estaria de més de fer una mà de pintura.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: pregunta pel senyor regidor de Seguretat Ciutadana, 
que així s’estrenarà en el Ple, i a més a més tindrà oportunitat d’estrenar-se amb un 
doble sí. Primer voldria dir que em digués si és conscient de que darrerament o en les 
darreres setmanes ha hagut diversos incidents, robatoris en habitatges, en comerços i en 
vehicles, aquí en el nucli de Corró d’Avall. Això, lo primer que em digués si està al 
corrent i la segona si han pres alguna mesura sobre això. No li demano que m’expliqui 
quines són les mesures que s’han pres, si és que s’han pres, perquè els dolents escolten a 
tot arreu. Però sí que li demanaria que per exemple em fes arribar, si us plau, si hi ha 
alguna diferència entre els quadrants que hi havia fa tres setmanes i els que hi ha ara a 
nivell de vigilància en aquesta zona a les nits, o alguna cosa per l’estil, si és que 
realment podem justificar que s’han pres mesures. Una segona pregunta per a vostè, 
senyor regidor, seria si li sembla que el tall que es va fer a la carretera de Ribes, a les 
dues alçades, bastants dies abans de la festa major, va ser una mica potser fet abans 
d’hora, i en el cas de que li sembli que no va ser fet abans d’hora, si n’és conscient de 
que van haver-hi queixes de diversos comerciants de la zona i que al final van haver, si 
no m’equivoco, van haver de modificar una mica el tall que s’havia fet. Una mica la 
pregunta seria, per què es va fer amb tanta anticipació el fet de desviar el trànsit de la 
carretera de Ribes cap a la banda de dalt. Pregunta pel senyor regidor d’Urbanisme: hi 
ara sí que parlaré del sector N. Fa potser 3 mesos, durant el mes de juliol, vam poder 
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veure a la premsa i vam tenir informació, una explicació en parlava que dintre del sector 
N, dintre d’una de les nostres parcel·les el Club Natació Granollers construiria un centre 
de tecnificació de natació sincronitzada, que nosaltres cediríem aquests terrenys a cost 
zero durant 50 anys, i al mateix temps que aquí hauria una sèrie d’instal·lacions 
addicionals, algunes de les quals vinculades amb això, i alguna de les quals, pel que 
sembla, no vinculades a aquesta activitat. Es parlava entre les activitats que hi haurien 
una àrea de caravàning, un centre de fitness, una ludoteca. Una mica, el que em voldria 
que em contestés, senyor regidor, és si totes aquestes coses van dintre del paquet de 
l’ajuntament, dintre dels terrenys que l’ajuntament cedeix de franc durant 50 anys, si 
vostès tenen clar que aquest contracte o aquesta relació serà només amb el Club Natació 
Granollers, de la qual cosa encara que no sigui del nostre poble entenc que és una entitat 
que està fent una activitat lloable, una activitat important, i que d’alguna manera el 
retorn, encara que sigui simbòlic seria correcte, si a més a més del Club Natació 
Granollers, en aquest conveni, hi haurà més gent? I sobretot, si realment totes aquestes 
activitats complementàries de les que parla la premsa seran absolutament privades o 
nosaltres tindrem alguna participació? Nosaltres rascarem alguna cosa d’això, etc? Pel 
senyor regidor de Dinamització Econòmica s’estrenarà en el Ple, una pregunta fàcil que 
es contesta amb sí o no, i encara que sé que la tendència serà dir que no però a veure. 
Més que res saber si està vostè al corrent de que el dia 4 d’octubre, així com ara s’ha 
comentat el matí haurà l’entrega de signatures, a la nit, al vespre, a Cardedeu hi haurà 
un festival musical d’agraïment que ha donat suport a les persones que van ser 
denunciades pel seu company de partit pel fet d’haver pintat un altre cop el mural 
independentista. Més que res saber si n’està al corrent de que el dissabte dia 4 d’octubre 
a les 8 del vespre hi ha el festival musical a Cardedeu.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sibil· linament ja ha fet propaganda del recital.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: pregunta a la regidora de serveis, un quadre que hi ha 
de corrent al Ramassar, no té porta, està al descobert i ja fa temps; al carrer Verge de la 
Mercè, els arbres tapen totes les faroles, és a dir, com si no hagués enllumenat públic. I 
la regidora de Cultura, el tema de menjadors escolars, em pot dir com estan els ajuts?  
 
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: pel que fa al tema del manteniment de l’edifici de 
l’ajuntament, sí que és cert que hi ha moltíssimes humitats. Estem fent un tractament 
per a veure si podem que, com a mínim, desapareguin les màximes possibles i després 
poder fer la petita reparació que cal i la mà de pintura que sí que és cert fa falta. I per el 
tema que vostè diu de la banda de fora, mirarem a veure si trobem alguna subvenció per 
ser l’edifici que és, a veure si trobem alguna subvenció pel tema de la rehabilitació. I per 
lo que m’ha dit el sr. Badia prenc nota i passo nota als tècnics de l’àrea. 
 
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: un poco rebuscado para hacer publicidad del evento, 
pero bueno, sí que era consciente de que había este evento pero estoy en Santander y no 
podré asistir.  
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Pren la paraula la sra. Isidro i diu: sr. Badia, el tema dels menjadors escolars, per 
normativa ho porta la regidora de serveis socials i de moment s’han encabit tots els que 
han entrat per normativa. De totes maneres ho pot corroborar la sra. Gisela Santos. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: contestant al sr. Profitós li comentaré que amb el tema 
del Club Natació Granollers estem en la fase embrionària i encara no hem parlat amb 
ells de les contraprestacions que hi hauran. Lo que podem dir és que durant la primera 
quinzena d’aquest mes d’octubre es farà la presentació oficial del projecte. Però encara 
en aquest sentit estem en la fase inicial. En quant a la pregunta del sr. Vega que ha 
comentat de la rotonda a la carretera de Cànoves, li voldria dir que tenim un informe a 
la Comissió d’Urbanisme, a la que ens vam adreçar i que ens diu que no s’ha de 
modificar el planejament general per posar la rotonda allà, que per tant, l’ajuntament té 
la capacitat per poder-ho tirar endavant. En quant al tema de parlar, evidentment que 
aquest ajuntament, aquest equip de govern mai s’ha negat ni ho farem mai, en parlar 
amb qui sigui. I llavors també, acabant, amb el tema d’ADIF, d’allò que estàveu 
comentant, home, segurament des del punt de vista pràctic seria lo més fàcil. Ara, ADIF 
és un estament que és molt singular i ells són els seus amos i exerceixen aquesta 
potestat, aquesta competència, i per tant nosaltres no ens podem, ja ens agradaria poder-
ho fer per donar solucions i sortides a un reclam que no només vostè ha fet, sinó que 
més d’una persona ha fet. Però els d’ADIF són els que porten el seu tempo i allò és casa 
seva.  
 
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bé, senyor Vega, tot i que els resultats fins el dia 
d’avui del tema del menjador no estan finalitzats perquè encara queden alguns 
expedients per resoldre, sí que li puc avançar algunes dades, i és que precisament avui 
en la Junta de Govern – a perdó, el Badia – sí, li comentava que sí avui en la Junta de 
Govern s’ha passat la resolució dels ajuts de menjador previstos per al curs 2014-2015. 
Com sap vostè, els ajuts de menjador venen directament de Consell Comarcal i sap 
perfectament també que aquest any ha sigut el primer any que venen amb unes 
subvencions totalment diferents i des de Generalitat. Per tant, sí que li puc dir que el 
pressupost que nosaltres teníem era de  60.000 euros, el total de la despesa ha sigut 
56.276 euros i, com sap també, tot el que fa l’ajuntament és tal com entra ho paga a 
Consell Comarcal. Lo que fa respecte als ajuts concedits han sigut els següents: han 
estat totals 256 ajuts; 105 d’ells han estat amb una subvenció del 50%; 3 al 100%. Han 
estat desestimats uns 148 expedients, però encara queden alguns per totalitzar la 
resolució. Això que ens dóna? Ens dóna que de les sol·licituds d’aquest any de 256, 
quasi em duplicat els de l’any passat, perquè l’any passat van ser en total 143 
sol·licituds i 61 atorgats, i el pressupost va ser de 54.000.  
 
Pren la paraula el sr. Randos i diu: sr. Profitós, gràcies per fer-me estrenar. Sobre la 
carretera de Ribes, és desagradable però es talla abans pel tema firaires. A Bellavista 
també passa. No és la nostra intenció però per seguretat s’ha de fer. El tema dels 
robatoris, si no m’equivoco i la meva informació és de les dues o tres nits de la fira, són 
grups de nois joves que venen de fora, no sabem ni qui són. Per això vam reforçar, si no 
m’equivoco vam triplicar els agents en els torns de nit per aquest tema. Tot i així, han 
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hagut petits robatoris d’alguns mòbils, alguns miralls trencats d’algun cotxe, alguns 
vidres de cotxes, però poca cosa més.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar. Tema de l’escola Camins, vostè em 
diu que hi ha alguns pares descontents, jo li dic que hi ha molts que ens han felicitat 
també. No es perden places d’aparcament. Les queixes van venir abans de que 
estiguessin les places marcades. Hi ha tot el carrer de la Calma, que hi ha places 
d’aparcament, i recordem que si alguna escola no té problemes d’aparcament és aquesta. 
Hi ha tot el carrer Joan Maragall a banda i banda; hi ha el pàrquing del cementiri; i ja 
per darrera, el cementiri. I la urbanització no està acabada. Ara el què mirarem és abans, 
intentarem si ens quadren els diners, asfaltar el camí de Can Mariano, perquè així la 
gent pugui fer el joc, i així també solucionem el problema que hi ha al camí de Can 
Maraiano amb l’avinguda de la Sagrera, que quan plou allò un “pastizal” de mil 
dimonis. Complementant al que ha dit el regidor pel tema del pàrquing de Renfe, com 
tots sabeu hem demanat, no la titularitat del pàrquing, sinó un contracte o un conveni 
amb Renfe perquè ens cedeixin el pàrquing de Renfe a nosaltres i poder-lo gestionar. 
Renfe és el gestionador, però l’amo és ADIF. En aquestes moments, el conveni està 
donat el vistiplau per les dues parts i el té el director general d’ADIF per fer la seva 
signatura. Una vegada tinguem això, el pàrquing passarà a gestió municipal. L’obrirem 
a la ciutadania; l’obrirem al carrer Via Ferrocarril; arreglarem la rampa, i  hi ha el 
projecte d’ascensors de la plaça de la Mala Garba amb el carrer Aragó. I aquest serà el 
projecte que tenim. Pel que fa al màstil de rotonda, des de fa molt poc tenim aprovada 
oficialment la bandera del municipi. I què millor homenatge que posar-la a onejar a la 
rotonda que tenim més gran. Ha costat lo que ha costat, no ho sé, 3 mil, 4 mil, no ho sé. 
Li demana al sr. Interventor, val? Però és la bandera del nostre municipi i hem d’estar 
orgullosos d’aquesta bandera. També li dic que hem rebut moltes felicitacions, també. 
La següent fase que farem és la rotonda de Can Calet, la de Francesc Macià. S’ha 
d’orbanitzar; els veïns d’allà ens diuen: “Ep, totes estan urbanitzades i la nostra no, una 
altra no.” Ja hi és, la rotonda, però s’adecentar i allà la catalana potser quedarà bé, 
quedarà... Pel que fa a les inundacions de la carretera de Ribes, en principi té raó, en 
aquest aspecte. Ho hem de mirar, no per ara, sinó per més endavant; suposo que s’ha de 
canviar tot el tub de tota la carretera de Ribes, en aquests moments hauríem de 
quantificar la inversió. No ho hem fet encara, eh? Parlarem amb el Consorci del Besòs. 
Que passin la màquina, que passin tot el tram de la màquina i que ens emetin un 
informe. És veritat, i sobretot allà davant de casa meva a la carretera de Cànoves que 
baixa tota l’aigua i s’ajunta amb tota la que baixa, allò per poc que plogui, se’ns inunda. 
Els incendis del barri Bellevista, jo miro els partes diaris de la policia. Hi ha hagut 
algun, però no amb molta assiduïtat. I alguns venen donat potser de pobresa energètica. 
De connexió, de manipulació malament, te raó... Pel que fa als robatoris de Corró 
d’Avall, ja han explicat també, ha sigut puntual a la festa major, és veritat. I si s’hi ha 
fixat també hi ha alguna parella de mossos que ha estat patrullant per aquí. I han tingut 
dos robatoris amb una mica de violència, em sembla. Havien arrencat la cadena, una 
estrebada forta. Quan hi ha aquestes aglomeracions, el regidor li ha dit, hem augmentat 
la plantilla i hem posat més reforç, però de vegades passa i encara ens n’hem sortit 
bastant bé. Tenim una festa major modèlica, en aquest aspecte. I per últim, el tema del 
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Club Natació de Granollers, com li ha dit el regidor, el 9 d’octubre a la 1 el presentem 
en societat. Vindrà el Secretari General del Consejo Superior de Deportes; se us 
convidarà a tots els regidors. És dijous dia 9, si mal no recordo, a la 1. Vindrà l’Ivan 
Tibau, secretari general de l’esport. Vindrà el president del Club Natació Granollers; el 
president de la catalana i el president de la espanyola. I farem una presentació oficial, 
juntament amb els espònsors Gas Natural que tenen. (Se sent intervenir el sr. Profitós 
però no queda enregistrada la seva intervenció). Escolta’m, el Club Natació Granollers 
farà la presentació. És el projecte del club Natació de Granollers. Perdona, vam ferna fer 
una presentació, que va venir tot el govern,i vostè no va venir perquè va haver un  
problema amb el seu problema electrònic, tinc entès. Però aquí, els regidors, ho hem fet 
i ho hem explicat. Ja sabem què hi ha. I el sector N, ja us ho he dit abans, possiblement, 
si no anem malament, l’octubre, com a molt novembre, el pla parcial el tindrem aprovat.  
En  cap moment hem parlat de cost zero, nosaltres, eh? Nosaltres no hem obert la boca 
amb tot això. Nosaltres, de tots amb el Cul Natació Granollers ens hi posarem d’acord, 
ens hi posarem. D’entrada, m’ho invento. La gent de les Franqueses que pagui el 50%. 
M’ho invento, però potser anem per aquí. O altres coses: em sembla que ho financiaran 
a través d’accions, etc. Doncs l’ajuntament de les Franqueses, sense acord, que tingui 
unes quantes. Ho hem de mirar. Els IBI’s’han de pagar. Ho hem de mirar, deixi’m-ho. 
Els IBI’s no perquè és parcel·la d’equipament, crec; té vostè. La llicència d’obres, no ho 
sé, ho hem de mirar. El que jurídicament haguem de fer, i ho farem com Deu mana. Ara, 
allò és un projecte estrella i motor ple sector. Motor. I motor preceptor. Jo crec que no 
ens hi hauríem deposar. Però cadascú lo seu. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                              
 
 


