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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 27 de novembre de 2014
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 21:15 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 President, obre la sessió, i a continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de
l’acta de la sessió anterior de la sessió del dia 30 d’octubre de 2014.
No havent-hi cap intervenció i es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ
MUNICIPAL D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER
DE 2014
ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals
de Catalunya estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons
municipals d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de
règim local i altres normes concordants, segons els quals els Ajuntaments aproven el
Padró i les variacions que s’hi hagin produït.
DE CONFORMITAT, així mateix, amb allò que disposa l’article 22.2. lletra q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’Alcalde proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència
a l’1 de gener de 2014, que dóna un resultat de 19.195 habitants (9.852 homes i 9.343
dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex al present
acord.
Segon.- REMETRE el present acord i els resums numèrics a la Delegació Provincial de
Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística i al Servei d’Atenció a la Ciutadania de
l’ajuntament.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: aquí només senzillament, comentar que en aquests
moments, a data d’avui, estem a 19.528 habitants.
No es produeix cap altra intervenció.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

Ple 27/11/2014 – pàg. 3

DELS EXERCICIS CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE
L'EXERCICI 2014 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES
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 64/2014
LEGISLACIÓ:
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.
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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
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 tercer 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:
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Ajuntament
1. El termini mig de pagament és de 60,68 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 35,93 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2014,
han estat de 1.335.912,44 corresponents a 927 factures, dels quals
152.172,37€, corresponents a 219 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 tercer
trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 973.522,28€, i correspon a
476 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la
normativa de morositat en 233 factures per un import de 498.868,26€.
4. Les factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per
manca de conformitat per part de l’òrgan gestor són 6 amb un import total de
18.695,69 euros
Patronat municipal de cultura
1. El termini mig de pagament és de 28,15 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 23,57 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2014,
han estat de 250.904,64€ corresponents a 225 factures, dels quals 146.598,51€,
corresponents a 140 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 tercer
trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 60.469,40€, i correspon a
67 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la
normativa de morositat en 13 factures per un import de 10.951,52€.
4. No hi ha cap factura amb mes de tres mesos sense reconeixement de
l’obligació per manca de conformitat per part de l’òrgan gestor.
Patronat municipal d’esports
1. El termini mig de pagament és de 111,05 dies i el termini mig del pendent
de pagament és de 20,41 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2014,
han estat de 47.048,41€ corresponents a 128 factures, dels quals 28.160,93€,
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62 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 tercer
trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 6.848,40€, i correspon a
23 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la
normativa de morositat la data 6 factures per un import total de 394,50€.
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 57,07 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 30,20 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2014,
han estat de 5.600,64€ corresponents a 4 factures, i s’han realitzat fora del
termini establert per la normativa sobre morositat el pagament de 2 factures
amb un import total de 5.183,26€.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del tercer
trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 3.711,14€, que correspon
a 2 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la
normativa de morositat.
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 19,81 dies i el termini mig del pendent de
pagament és de 0 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el tercer trimestre de l'exercici 2014,
han estat de 1.416,84€ corresponents a 4 factures de les quals 2 factures per
import total de 206,38e s’han liquidat fora del termini legal establert per la
normativa sobre morositat.
3. No hi ha obligacions reconegudes pendents de pagament a final del tercer
trimestre de l'exercici 2014.
4. 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.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: ja sé que ho vaig preguntar l’altre cop, però és que
no m’acaba de quedar clar. Vostè, senyor regidor Ramírez, d’Esports, ens va dir que la
demora que tenien era perquè SEAE havia pagava amb retràs, però clar, al mirar el
número de factures – estem parlant de un número de factures bastant important – totes
són de SEAE? Aquesta és la pregunta que li faig. Després, faré una pregunta concreta
sobre unes factures que hem vist, que ens ha sorprès. Pensava que el procés de
participació que va engegar l’Ajuntament pel tema de Corró d’Avall el feia el propi
Ajuntament, i veiem que està encarregat a l’empresa de la consulta. Segons ens va dir,
almenys en privat, aquesta empresa treballaria pràcticament a cost zero, i per tant jo
pensava que la propaganda s’havia fet des de l’ajuntament. Ens trobem que aquesta
empresa ens factura ara aquesta participació que ha hagut en la consulta.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: només un parell de comentaris. Un referent a
factures de l’ajuntament que es paguen fora de termini. N’hi ha algunes en concret que
es paguen sempre tard, que són les que corresponen a ajut d’aliments. Llavors em
costa molt d’entendre, perquè els ajuts els donem nosaltres, els ajuts els hem aprovat
prèviament, en el moment en què la gent va a comprar a una botiga i el senyor de la
botiga ens porta els tiquets i ens porta el justificant, no entenc què és el què pot produir
aquesta demora. És una cosa que són factures d’import molt petit però n’hi ha
bastantes, més que res a efectes estadístics per a la comptabilitat nostra penso que és
una cosa que seria molt fàcil de solucionar. De dir que només és una reflexió. I la
segona cosa sobre aquest tema dintre d’Entorn Verd, que és una empresa que ara
mateix està sense pràcticament operativa, hi ha dues factures de cadascuna de la vora
de 3.000 euros, del mateix import, que ens gira la gent que teòricament, teòricament
no, ens la fa i ens la cobra – una altra cosa és en quin nivell la fa – l’auditoria, els
nostres assessors aquí. Entenc que és una despesa absolutament desmesurada en
relació a l’activitat que està tenint Entorn Verd i al què costa auditar els seus comptes
ara, i no acabo d’entendre, i aquí si algú m’ho pot explicar i si la resposta és “parli
amb el senyor interventor”, ja en parlaré, si aquestes dues factures que són exactament
iguals són la mateixa factura partida, que és el que em sembla, o si realment s’han fet
dues feines diferents.
Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: senyor Bernabé, en el Patronat Municipal
d’Esports se está tardando en pagar a sus proveedores entre 30 y 35 días, todas, todas,
a excepción de SEAE que liquidamos a final de año, como usted bien sabe y hemos
comentado más de una vez, el juliol esportiu, que sube 19 mil euros y alguna otra, que
compensamos con el cánon de aquel año. A excepción de SEAE yo le puedo
garantizar, todos los proveedores cobran entre 30 y 35 días.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: en aquest punt, el què estem dient, no estem parlant
de detalls de factures, i per què aquesta factura, etc. No, aquest punt no es parla d’això.
Aquest punt es parla dels terminis de pagament. En aquests moments els terminis de
pagament els estem complint amb escreix, els estem complint bé, estem complint la
llei de morositat, estem pagant dins de termini i això és el que jo us puc dir. En aquest
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aspecte que diu vostè de pagaments que tarda, tema ajut d’aliments, s’està complint
amb el termini i s’està pagant al dia.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo vaig donar per vàlid aquest argument de SEAE
perquè entenia que podia ser el què desvirtués. Quan em trobo que d’un número de
factures el 60 % estan per sobra, per cert, totes les factures estan fora de termini en
quant a mitjana, o la gran majoria. Quan em trobo que un 60% de factures estan fora
de termini i que hi ha un promig de 22 dies més per sobra, per tant ens anem quasi a
90 dies de pagament, en alguns casos, no acabo d’entendre, i és lo que li he preguntat.
Totes aquestes factures provenen de SEAE? És lo que jo li pregunto. Perquè és clar, és
un volum molt alt.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: he dit que era un comentari, no calia resposta i el
que tampoc no calia és que la resposta no fos com és, dins de la llista que hi ha dins de
l’expedient del ple, hi ha dues columnes: la de les factures que es paguen dins del
termini i la de les que es paguen fora, i aquestes factures de les que jo li he parlat estan
a la llista de les que es paguen fora de termini. Una altra cosa és que el període de
gràcia que ja ha passat el termini considerem que si l’excés de velocitat no és gaire no
ens posaran la multa? Doncs potser no, però realment estan fora de termini. I no sé,
una recomanació: si tenim unes factures lligant amb lo que s’ha comentat abans amb
aquestes factures d’esports de SEAE que no les paguem perquè no les volem pagar
perquè estem esperant que arribi el moment de la compensació, el procediment
correcte, i estic parlant purament d’estadística, de que la foto surti com ha de sortir, el
procediment correcte seria potser agafar els senyors de SEAE i dir-los-hi: “miri, de
moment aquesta factura no és bona perquè vostè no me l’ha de presentar, sinó que me
l’ha de presentar en el mes de desembre quan haguem fet els números”, amb la qual
cosa la factura surt del grup de factures que es paguen tard, encara que tinguem
motivat el per què passa.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014
VISTA la necessitat de dotar de crèdit a algunes partides que es preveuen deficitàries
del pressupost vigent, així com la necessitat de crear-ne de noves per donar compliment
a una resolució judicial, i la previsió de romanent de crèdit pressupostari en d’altres a
finals de l’exercici.
TENINT EN COMPTE que el present acord és objecte de transferències de crèdit que
afecten a diferents grups de funció.
ATÈS que les transferències que es proposen no afecten ni a crèdits ampliables ni a
crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici, no minoren crèdits que hagin estat
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incrementats amb suplements o transferències de crèdit i no incrementen crèdits que
com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de minoració
ATÈS que la base 21 de les d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2014, de conformitat en allò previst a l’article 179 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, preveu que l’autorització de transferències de crèdit
entre diferents grups de funció, correspon al ple de l’ajuntament.
VIST l’informe de l’interventor accidental.
VISTA la memòria d’alcaldia.
D’acord amb allò que estableix l’article 179 del text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
a l’ajuntament en Ple proposo l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de crèdit en el Pressupost vigent de
l’Ajuntament per a l’exercici 2014, següent
Partides a minorar
03 9201 22604
03 9201 22703
04 1511 22718
05 1551 21200
05 1551 21302
05 1551 21400
03 9202 22715
05 1651 22710
03 0111 31002
03 9202 16102
01 9121 10001

Despeses en contenciosos
Serveis defensa jurídica
Serveis de consultoria i assistència
Servei de manteniment edificis públics
Manteniment ascensors edifici central
Manteniment vehicles Brigada
Servei prevenció riscos laborals
Despeses diverses manteniment enllumenat públic
Interessos préstecs entitats financeres
Despeses de promoció interna
Retribucions càrrecs electes
CAPACITAT DE FINANÇAMENT

10.000,00
3.000,00
8.000,00
20.000,00
4.000,00
3.000,00
9.000,00
70.000,00
60.000,00
7.000,00
24.000,00
218.000,00

Partides a incrementar

05 1551 22700
11 4501 60000
05 1551 21000

Servei de neteja d'equipaments municipals i
escoles
Expropiació UA-26
Contracte manteniment via pública

8.000,00
150.000,00
60.000,00

NECESSITAT DE FINANÇAMENT

218.000,00
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Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si
s’escau, al·legacions o reclamacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, explico el punt breument. El pressupost no és
una cosa evidentment rígida, és una cosa movible i viva, com la paraula diu pressupost
se li pressuposa, però això no vol dir que no hi puguin haver modificacions de crèdit.
N’hem fet molt poques durant aquest any a nivell de Ple. N’hem fet moltes de dintre
de les àrees mateix; aquí el què us vull dir és que arrel, sobretot, de partides a minorar,
són sobretot de contractes que hem tret a concurs i que han sortit a la baixa, per tant
han produït un estalvi. Amb això incrementem 3 partides: un el servei de neteja
d’equipaments municipals i escoles per neteges extres que s’han fet; és una desviació
d’1,6 del pressupost inicial, per tant entra dintre dels límits. El tema de l’expropiació
de la UA-26 per sentència judicial i després el contracte de manteniment de la via
pública, perquè hi ha hagut un excés sobretot en el tema de la pintura vial, però un
excés controlat perquè sabíem que podríem fer modificació de crèdit.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: només comentar que evidentment sabem i ens
consta que un pressupost pressuposa un situació, que és mòbil, i ens consta que les
modificacions de crèdit són necessàries moltes vegades i factibles. Però nosaltres el
nostre vot serà negatiu, com no podia ser d’una altra manera, perquè no és res més que
un reflexa o una continuació o un contingut del què és el pressupost del qual ja, en el
seu moment, vam votar negativament.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo voldria fer-li esment en 3 temes. Un és el de les
minoracions, que minorem d’una partida 13.000 euros, 4.000 en salut laboral. Llavors
m’agradaria saber si això, com ha explicat ara mateix, és perquè s’ha negociat a la
baixa, lo qual per a mi seria preocupant que un contracte de salut laboral dels
treballadors es negociï a la baixa, o per què minorem aquest percentatge. En quant a lo
que incrementem, és evident que el punt 1 que vostè ha comentat de 8.000 euros, és
evident, és acceptable i no hi ha res a dir. Si hi ha una feina extra s’ha de pagar. En el
punt 2, que són els 150.000 euros per pagar la UA-26, aquest ajuntament com té
costum, segurament no demanarà responsabilitats a ningú, ho pagarem els ciutadans
de les Franqueses perquè tot i que vostè ho tregui de partides, els impostos els paguem
nosaltres i a mi em sembla que algú ha de donar explicacions de per què un jutge ens
diu que hem fet malament una cosa i l’hem de pagar. Jo penso que algú ha de
començar a donar explicacions de per què estem pagant tants contenciosos que estem
perdent. Perquè aquí no es diu, es paga i es calla. “Pax social” se li diu això, segons
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vostè. I el 3r i últim punt és el de pujar la partida de manteniment viari. Vostè ens
acaba d’anunciar que és perquè s’ha fet pintura vial. Em sembla bé, estem a prop
d’eleccions i la ciutat ha d’estar maca, però ens podria dir quina empresa ho està fent,
o s’està fent des de la brigada, i a quin contracte ens estem referint. Gràcies
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sí, en aquests casos el fet de parlar el tercer fa que
la majoria de les coses s’hagin dit i realment és així. Pel que fa al tema del
manteniment de la via pública suposo que tots hem vist que en aquest sentit, des del
govern s’ha començat la campanya electoral de les eleccions de l’any que ve i s’estan
arreglant coses que, no perquè s’hagin fet malbé ara, perquè ja estaven així des de fa
mesos o anys. El fet de les indemnitzacions de la UA-26, a veure, la UA-26 per a la
gent del públic que potser no estigui al cas, fa referència als terrenys que hi ha al
voltant de l’escola Camins, que ha hagut una sentència judicial que obliga a
indemnitzar amb aquesta quantitat als propietaris. Jo voldria preguntar només si és un
tema tancat i amb això ho matem tot? O si darrera d’aquests 150.000 euros està previst
que en vinguin més.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: jo no puc renunciar a dir que aquella política que en
el seu moment es va practicar de votar que no a tot perquè sí, sense comptar doncs
amb els interessos del municipi i amb els interessos dels veïns i veïnes de les
Franqueses, ens han portat a on ens han portat, a aquesta situació. Evidentment senyor
Bernabé que hi ha responsables, amb noms i cognoms i jo no puc callar, no puc callar
perquè sinó rebentaria. Perquè tot allò que havíem comentat, podem discrepar de
moltes coses, però sempre tenint per davant els interessos del municipi, i en aquest cas
crec que amb aquella política del no a tot es va fer un flac favor als interessos d’aquest
municipi.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: diferents coses que heu parlat. El tema de salut
laboral és el conveni de prevenció de riscos laborals. Això va sortir a concurs amb les
mateixes prestacions que hi havia fins ara i va haver-hi una baixa. I és això. En
principi aquest contracte no té per què baixar la qualitat del contracte. I aquí hauran
tècnics de la casa que vetllaran perquè així sigui. Amb el tema del manteniment de la
via pública és cert, hi ha aquest excés, i és el contracte de manteniment de la via
pública que té adjudicat ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, per crec que 2 anys més 2,
o 4 més 2. Però és una decisió de l’equip de govern – 2 més 2 em sembla que és, sí –
de l’equip de govern per molts motius. Ara escoltarem moltes vegades que tot és
electoralista. Deixeu-me que us digui una cosa: durant 3 anys o durant 2 anys i mig
tres, hem preparat l’economia de l’ajuntament per poder fer inversió, i crec que hem
revertit la situació, crec que l’hem revertida. Estàvem evidentment en una situació
econòmica bastant complicada; hem revertit aquesta situació i ara podem fer inversió.
I en podem fer algo d’inversió, i no deixarem de fer-la, encara que vostès diguin que
això és electoralista. Pel tema de l’expropiació de la UA-26, els hi recordo que hi
havia un conveni. I el conveni deia: o es fa aquesta actuació urbanística o s’ha de
pagar a preu de terreny urbà. No es va fer la operació urbanística, per tant s’ha de
pagar a preu de terreny urbà. No són 150.000, al final n’haurem de pagar 800.000
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aproximadament, val? Amb lo que hi ha dels tres propietaris al final n’acabarem
pagant jo crec que prop de 800.000. Ara bé, l’únic que ha fet el jutge és estipular el
preu que s’havia de pagar de valoració de l’expropiació i ha agafat el preu que
l’ajuntament li va donar en una taxació que l’ajuntament va fer. I en base a això, en
base a aquest preu, nosaltres ara amb l’altre propietari, que és el que té més terreny,
hem arribat a un acord de, en base a aquest mateix preu, pagar l’expropiació de l’altre
propietari. I el terreny quedarà nostre. Per tant, era un conveni que o hi havia una
operació urbanística o hi havia un pagament de preu, i lo que estem fent aquí, com no
pot ser d’una altra manera, és complir amb el què diu el conveni i amb lo que diu el
jutge, que al final és que hem de pagar. Ara bé, el terreny és nostre ara.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a mi em sembla bé que vostè digui que... jo ja no
em ficaré més amb lo bonica que és la ciutat. Però escolti, tenim un contracte que diu
que com a màxim seran 200.000 euros amb aquest senyor. I vostè està pujant per sobre
d’aquesta quantitat. Clar, no hi ha més empreses? Això no es pot treure a concurs
d’una altra manera? Clar, aquí em sembla que hi ha una mica de “dedocràcia” en quant
aquest motiu. Dos, en tot el tema que vostè ens explica és que sembla que hi havia un
conveni amb els propietaris i o feies una cosa o feies l’altra. L’ajuntament
voluntàriament no ha fet ni una ni l’altra, perquè no ha pogut o perquè no ha volgut, en
la primera o en la segona actuació. Llavors, què hem d’anar a contenciosos amb un
jutge ens diu heu fet malament i heu de pagar a aquesta gent? i a més jo marco el preu
per molt que nosaltres al final ens doni la raó. Escolti, així és com es soluciona
l’ajuntament de les Franqueses les qüestions? Incomplint convenis i fent que això
arribi a judicatura? Aquest és un punt, i l’altre, senyor Marin jo l’agraeixo però quan
dic buscar responsabilitats significa a lo millor posar noms i cognoms a certes coses,
no? No sé si aquí és el lloc, o en un altre lloc, però igual, no em fico noms en aquest
tema; també tenim Materials Font i tenim altres sentències que ens estan caient i ens
estan matxacant. Clar, qui cala foc en un moment donat després resulta que també ha
de gestionar això més tard. I llavors ens fa veure que no, que això ens passa perquè al
“fin y al cabo no somos tan mala gente, que estamos pagando y tal”. Sí, clar, perquè
un jutge t’obliga bàsicament a pagar.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: estic d’acord amb vostè en què les xifres aniran a
la ratlla del 800. Cent-cinquanta els tenim, els altres sis-cents cinquanta suposo que el
calendari serà durant l’any 2015 i suposo, jo els hi demanaria, que en els pressupostos
que ens portaran a aprovar el mes que ve aquesta quantitat estigui consignada. No pot
ser una eventualitat, entre cometes, ara era una eventualitat relativa perquè sabíem que
tard o d’hora s’havia de pagar. En principi lo lògic fora que hi hagués una quantitat
prevista per a això. Jo els hi demano que quan facin el pressupost de l’any que ve
aquesta quantitat hi sigui, de la mateixa manera que hi hagi també alguna quantitat que
pot quedar pendent pel tema de la ronda nord, que encara tenim algun contenciós; que
prevegin també en el pressupost de l’any que ve el contenciós o preu pendent que
tenim amb la Generalitat per algun altre edifici públic, etc... Gràcies
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Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, jo senyor Bernabé, la seva pregunta li faria d’una
altra manera. Vostè considera que si en l’any 2010 no s’haguessin inaugurat dues
escoles i en aquest moment estiguessin en barracons com estan en molts municipis,
que envegen la nostra situació en quant a equipaments educatius, hauria valgut la pena
que l’ajuntament, per comprar uns terrenys que no tenia a Corró d’Avall perquè la
Generalitat invertís més de 10 milions d’euros en els dos equipaments, i per tant el
municipi se’n beneficiés, i se’n beneficiés l’educació i per tant, el percentatge de
diners que aquest municipi – senyor Torné, si us plau – per tant el percentatge de
diners que aquest municipi dedica a educació en relació a altres àrees com el seu grup
polític demana, hagués augmentat per l’adquisició d’aquests terrenys i ara en
poguéssim comptar. No li sembla millor la situació que tenim actualment que la què
tindríem tenint aquests dos centres en barracons com estaven, i com continuen estant
en molts municipis? Si us plau, contesti’m aquesta pregunta.
(Se sent intervenir al sr. Bernabé però no queda registrada)
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i el regidor no adscrit Esteve Ribalta, quatre
vots en contra dels regidors dels grups municipals CPF i PxC, tres abstencions dels
regidors dels grups municipals LFI i ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA LLICÈNCIA
ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA
En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual
es modifica, en el seu article 23, l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del “Deporte”, de 15
d’octubre, i introdueix legalment la llicència esportiva única.
Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula la
llicència esportiva, específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de maig,
modificat pel Decret 55/2012, de les entitats esportives de Catalunya.
Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general va
proposar al Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs
d’inconstitucionalitat contra la nova legislació espanyola pel fet d’envair la competència
exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports.
Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al Govern
que presenti aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la Llei 15/2014, així
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com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva en matèria
d’esports establerta a l’article 134.1.d) de l’Estatut. L’aplicació de la llicència única
comporta una modificació del sistema de llicències esportives que regeix en cada
comunitat autònoma i esdevé una pèrdua de llibertat i autonomia de les federacions
autonòmiques i un augment de poder de les espanyoles.
El sistema espanyol de la llicència única té com objectiu una millora d’ingressos de les
federacions espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i federacions autonòmiques que
hauran de fer-se càrrec de les mateixes. En aquest sentit, la implantació d’aquesta
llicència única suposarà un augment de preu de les llicències i desmotivarà les
federacions autonòmiques a tenir un calendari competitiu solvent, en perjudici dels seus
propis clubs i esportistes, que podrà ser compartit –sense més- per esportistes i clubs
d’altres autonomies.
La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es desenvolupi
reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada en vigor pel ú de juny
de 2015. Però ja des d’ara cal preveure des del món de l’esport català una resposta
eficaç, i a tots els nivells, contra aquest invasió competencial que laminarà l’economia i
trencarà el precari equilibri existent entre les federacions catalanes i les espanyoles.
Certament, la única resposta global a aquest procés de recentralització de l’Estat
espanyol i el menysteniment progressiu de l’esport català és la consolidació del Procés
Sobiranista de Catalunya i l’assoliment de la plena independència del país com a
condició per a poder dotar-nos d’un sistema esportiu que respongui a les necessitats de
l’esport català.
Mentrestant es desenvolupa aquest procés caldrà que el mateix món de l’esport català
estudiï les estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer front a aquest procés
recentralitzador de l’Estat i d’introduir els mecanismes que ens permetin, des de la
màxima unitat de projecte i d’acció, mantenir i millorar el nostre sistema esportiu i
competitiu.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- EXPRESSAR el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per
l’Estat espanyol, en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i federacions
veuran afeblida la seva autonomia, perjudicada la seva economia i disminuïda la seva
capacitat per a gestionar l’esport català.
Segon.- INSTAR el Govern de la Generalitat a presentar un recurs
d’inconstitucionalitat a l’article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, així com
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la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva de la Generalitat
en matèria d’esports.
Tercer.- Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme, amb la màxima unitat
d’acció, les estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb la finalitat
d’aturar el procés recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén l’Estat amb la
llicència esportiva espanyola única.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya i a les entitats esportives locals, i posarlo en coneixement dels veïns amb la seva publicació a la web municipal.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per defensar la moció. Hem presentat això i
demanaria en tots els grups que la votessin a favor, si no tots pel mateix motiu, sí que
jo diria que cada grup té motius per votar-la a favor. En principi, el primer argument
seria que aquesta llei, que no ha entrat en vigor, que es preveu que no entri en vigor
fins l’any que ve, fins el 2015, entra i lamina competències en matèria d’esports que la
Generalitat té atribuïdes de forma exclusiva i és una més de les coses que des de
l’Estat se’ns van tirant al damunt, laminant competències que en principi haurien de
ser només de Catalunya. En segon lloc, perquè això el que farà serà treure autonomia,
capacitat de decisió i diners tant als clubs com a les federacions esportives catalanes,
com en última instància als practicants, en els esportistes federats de casa nostra, per
incrementar la recaptació de les diferents federacions esportives espanyoles. I no és un
només un tema econòmic, és un tema que també pot influir en la planificació de
calendaris, en la planificació d’actes, etc. Des d’Esquerra ens sembla que la solució
definitiva és fotre el camp abans que la Llei sigui plenament aplicable, però
mentrestant, tot i que sabem que juguem en camp contrari, tot i que sabem que
l’àrbitre no és absolutament imparcial, em penso que hem de fer el què ens toca, i el
què ens toca en aquest cas és mostrar la nostra oposició a lleis com aquesta. Per això
és per lo que els hi demano el seu vot a favor.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, doncs
pensem que el sistema de llicència esportiva única respon a una voluntat
centralitzadora, si més no, del govern de Madrid, i a una invasió clara de competències
a la Generalitat, en matèria esportiva. Per tant li votarem a favor.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el nostre grup també li votarà a favor.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: Convergència i Unió evidentment també votarà a
favor de la moció.
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SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i el regidor no adscrit
Esteve Ribalta, un vot en contra del regidor del grup municipal PP, i una abstenció del
regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
MOCIÓ D’URGÈNCIA
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: només per quadrar una mica les coses, el dijous vam
tenir informativa de Ple i el divendres van passar aquests fets d’imputació a la fiscalia
en el President, a la consellera d’Educació i a la Vicepresidenta. Llavors no és una cosa
que es presenti d’urgència avui i ara en aquests moments. Es va passar dilluns als grups
polítics. Senyor Profitós, si vostè vol explicar algo més.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: ho passi dilluns o ho passi avui mateix, és una
moció d’urgència i li recordo que vostè no ha deixat defensar cap moció d’urgència que
s’ha presentat aquí, han passat directament a votació. Vostè es salta la mateixa llei que
incorpora a la resta de regidors quan presentem mocions d’urgència.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: hem votat les mocions d’urgència. (Se sent
intervenir el sr. Bernabé però no queda registrat). No, no, les seves mocions hem votat
la seva urgència. Sí, sí, però hem votat la urgència. Sempre hem votat la urgència.
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és aprovada per dotze vots a favor dels
regidors dels grups municipals CiU, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i el regidor no adscrit
Esteve Ribalta, cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM, PP i
PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
MOCIÓ D’URGÈNCIA DE FELICITACIÓ AL MUNICIPI DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS PEL 9N I D’AUTOINCULPACIÓ EN LES
CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES
Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre
país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, quan acabi aquest procés
participatiu protagonitzat per l’esperança, el civisme i la democràcia, prop de 2 milions i
mig de persones hauran acudit a les urnes.
Hem de lamentar, però, que el govern espanyol hagi respost atemptant contra la llibertat
d’expressió fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques: el discurs de la por, la
persecució a funcionaris i voluntaris, els recursos judicials que ha arribat fins a la
presentació per part de la Fiscalia General de l’Estat d’una querella contra el president
de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau per presumptes delictes de desobediència greu,
prevaricació, malversació i usurpació de funcions.
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A propòsit d’aquesta exposició, els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra
Republicana de Catalunya, Unión de Pueblos de les Franqueses, Convergència per les
Franqueses i Les Franqueses Imagina proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Felicitar al municipi de les Franqueses del Vallès per la jornada cívica i
democràtica del 9 de novembre, agraint i destacant la feina de totes les persones que ho
van fer possible i la valentia de les que hi van participar, en una clara esmena
ciutadana a les impugnacions i amenaces de l’Estat espanyol.
Segon.- Constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut
com a subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho
vam ser el dia 9 de novembre.
Tercer.- Demanar la dimissió de la delegada del govern espanyol a Catalunya, María
de los Llanos de Luna, que ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’institut,
tot condemnant l’actitud repressiva i retrògrada del govern espanyol en la seva negació
persistent del dret a decidir dels catalans i les catalanes.
Quart.- Manifestar el rebuig a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat
contra el president de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, la vicepresidenta Joana
Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
Cinquè.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern derivades de
l’organització i execució del citat procés democràtic.
Sisè.- Enviar aquesta moció al President de la Generalitat, al President del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret
a Decidir (si n’hi ha) i a la Fiscalia de Catalunya, i fer-la pública a través dels mitjans
públics municipals.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: explicar, més que res al públic, els què estem aquí a
dalt a la taula una mica ho sabem els antecedents. Aquí tal com ha comentat el sr.
Alcalde en el moment en què jo entenc que sí que estava defensant la urgència de la
moció, ens trobem davant d’uns fets que van passar divendres, el dissabte ens vam
trobar a Corró d’Avall i jo li vaig comentar: “escolta, tinc això”. Durant el cap de
setmana li vaig enviar per correu electrònic; el dilluns vam tindre una que presentava
Convergència, les vam refondre, vam decidir; n’hi ha també una altra de l’Associació de
Municipis per a la Independència. Vam fer una refosa i les vam passar a tots els grups a
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efectes de que qui volgués, s’hi pogués afegir. Em penso que és una cosa que cal fer
perquè arribats al punt on estem, no la nostra gent, els ciutadans tant de les Franqueses
com de tot el territori, han demostrat, ens van demostrar en escreix el dia 9 de
novembre, i ens ho havien anat demostrant periòdicament i ens ho continuaran
demostrant segur, que no volen aturar-se, que tothom sap lo que ens ha costat arribar
fins aquí i dubto molt que la societat civil s’aturi, i nosaltres em penso que hem de
seguir fent el paper que ens toca cadascú des del seu lloc, des de la modesta aportació
que puguem fer com a regidors com ajuntament en Ple, en aquest procés, em penso que
hem de continuar tirar endavant. Les coses que es demanen en els acords, per a mi i
suposo que per a la resta de grups que les han assumit com a pròpies, són òbvies, i a
partir d’aquí un comentari molt petit de lo que s’ha dit. A mi em sembla que sí que és
important que abans del proper Ple tinguem clares un parell de coses sobre el tema de
les mocions que tenim temps per parlar-ne i deixar clar un procediment, i el què no
entenc, o sigui, jo entendré que aquí hagi gent que pugui votar en contra, perquè hi ha
una part de la societat que entenc que comparteix, una part més gran o més petita, que
comparteix la mà dura que des de l’Estat es vol tenir contra això, que pot estar en contra
del procés, etc. El què no acabo d’entendre és que es voti en contra de la urgència. La
urgència justifica una cosa que en el moment en què es convoca el Ple no es coneix, i
que és important que es faci abans de l’altre Ple. Llavors no sé si ... bé no estic
demanant que em defensin perquè han votat que no a la urgència, però jo entendria que
qui vulgui pugui votar que no a la moció, però entenc que la urgència és inqüestionable.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: en tot cas la importància cada grup li dóna la que
considera que ha de tindre el text. Espero que no hagi lliçons per part d’algú que vulgui
imposar la seva classe. Però bé, anem a lo substancial. Miri, nosaltres no li comprarem
aquesta moció. Tot reconeixent si més no la jornada de civisme amb la què es va
desenvolupar, jo crec que amb això sí que ens hem d’aplaudir tots, va ser una jornada
d’una expressió molt alta. Però pensem també que vostès al parlar en el text de valentia
dels qui van participar, estan convidant a pensar que els que no hi van anar, si parlem de
valentia, què són? Covards? És a dir, com no som valents, som covards. Miri, nosaltres
pensem des del nostre grup que són tan valents els què hi van anar, evidentment, com
els què no hi van anar. I amb aquestes expressions jo crec que lo que estem fent és un
flac favor; els sentiments democràtics de moltes persones de les Franqueses, que per
convenciment democràtic no hi van anar a votar en el nostre municipi. Jo penso, pensem
el nostre grup, que és una manca de respecte a les persones que no pensen com vostè.
Pensem que va haver-hi segurament al voltant de 10.000 persones amb dret a votar, que
no van anar a votar. Per moltes raons: algunes perquè no volien anar, però altres per
conviccions democràtiques. Nosaltres, evidentment defensarem els drets d’uns i dels
altres, d’aquest dret, i respectarem els seus drets i sentiments democràtics. Però
puntualitzem, de tots. Pensin que segurament, en un altre context jurídic, hi haguessin
anat moltíssimes persones més, quedem-nos amb això. També ens agradaria dir que
subscrivim totalment el 4t punt de la moció en el què parla de manifestar el rebuig a la
querella per la fiscalia de l’estat contra el president i les consellers del nostre govern de
la Generalitat. Nosaltres en aquest punt subscrivim el nostre suport , com no pot ser
d’una altra manera. I per últim també manifestar que, i aquí ho posen vostès en la
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moció, que si es volen autoinculpar doncs home, siguem valents, i ho fessin i ho podem
fer-ho amb un text com el que es baixar d’internet i que es poden presentar al jutjat, i no
amb una moció a partir d’un acord amb el què sembla que tot queda una miqueta diluït.
Miri, jo crec, jo mateix, avui ho he baixat i en tot cas vostè podria haver donat a tots els
companys un d’aquests texts, el què vulgui votar-ho després, i en lloc d’autoinculpar-se
mitjançant la moció, i sembla més un brindis al sol, escolta, fem-ho i així i demà al
jutjat. I per què ho dic això? Perquè potser sembla més un brindis un sol per quedar bé.
No, escolta, fins al final. Siguem valents. Jo per acabar només diria que potser més
valentia i menys propaganda.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo, per contestar al senyor Profitós, primer el nostre
grup ha manifestat que està d’acord amb la moció, ha votat a favor de la urgència, però
no estem d’acord en què ens doni classes d’urgència ni el què es té de fer ni el que no es
té de fer. Si el dia de la junta de portaveus no es va discutir, va ser perquè s’havia fet el
dia que s’havia fet, que va escollir-ho el que ho va convocar, que era el senyor alcalde,
no el nostre grup, perquè es podia fer dos dies abans del Ple, que és lo que marca el
ROM, i ja està. Però hi havia temps de sobres per discutir aquesta moció amb la junta de
portaveus, que és el seu lloc, però no per venir-nos a donar classes de què és urgent i
què no és urgent, i per això es tenia de parlar en els recons. Per tant que el nostre grup
ha manifestat que sí, ha dit que estava d’acord, ha votat la urgència, però no volem que
ens donin classes de per què es presenten les urgències o no, quan realment el què es te
de fer es canviar el dia de la junta de portaveus, que és una altra cosa. I que nosaltres hi
estaríem d’acord. Si no es fa és un altre motiu.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el nostre grup li votarà a favor de la moció; considerem
que és un acte de valentia en el sentit de que un Estat que fa servir la repressió contra
una expressió democràtica, sigui una repressió, com aquest cas de tipus judicial, mostra
la qualitat democràtica d’aquest Estat, que en aquest cas està sent nul·la, i per això
considero que enfrontar-se en aquesta repressió contra Catalunya per la via judicial, és
un acte de valentia i la secundem, ja que té uns fulls d’autoinculpació aquí pot baixar a
fer fotocòpies a les fotocopiadores de baix i després del Ple jo mateix li signo. I després
una pregunta a l’alcalde, que tinc un dubte en positiu, és: la carta que es va enviar a
totes les cases de l’ajuntament cridant al 9N, no estava signada per vostè, i vull saber si
és per modèstia, per por a represàlies polítiques, o perquè com estic veient, el seu
govern hi havia gent que l’ha pressionat moltíssim en contra del 9 de novembre. És un
dubte que tinc. Dit això li votarem a favor. I aquesta moció no va en contra de ningú,
tothom té la seva opinió democràtica sobre aquest tema, tothom pot expressar-se. De fet
jo espero que hagi un referèndum més potent i vinculant amb el tema del dret de decidir
a Catalunya i aquí no s’està dient que el què ha votat la gent és correcte o no és correcte,
o està dient si són valents o no són valents. Simplement que hi ha un estat que està
reprimint la voluntat democràtica d’un dels pobles d’aquesta estructura estatal per la via
judicial, i això qualsevol demòcrata s’hi ha d’oposar, estigui a favor de la independència
o en contra de la independència, o a favor de vies federalistes confederalistes, però no es
pot permetre que es faci servir la repressió judicial contra una expressió democràtica.
Gràcies
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, com a Convergència i Unió, votarem a favor com
no potser d’una altra manera. No hi ha un tema de por. De fet avui ens autoinculpem,
per tant no hi ha un tema de por a comunicar a la ciutadania la carta que vaig fer, però
vaig trobar adient no posicionar-me en aquest aspecte, tot i que tinc un posicionament
molt clar, està claríssim, i que ho fes un òrgan com el servei de comunicació, i així
també ens ho van aconsellar des d’altres instàncies, per dir-ho d’alguna manera. L’altra.
És que és veritat, és així. La gent va sortir a votar i va votar amb un ambient
amenaçador, si? Amb un ambient amenaçador. Llavors a partir d’aquí, la directriu que
se’ns va donar és que els alcaldes els necessitem que siguin sent alcaldes. I aquesta és la
directriu que se’ns va donar. Deixi’m dir quatre cosetes: senyor Marin, ningú és
propietari de l’abstenció, ningú. No sabem l’abstenció cap a on tirarà. A partir d’aquí,
els problemes polítics es solucionen amb decisions polítiques, com s’ha fet a Escòcia,
amb una decisió política. Si veritablement volem saber el què pensa el poble de
Catalunya, i en aquests moments jo crec que és l’estat pur de la democràcia saber-ho,
fem una consulta com Deu mana, i no ens ha de fer por, gens. Felicito a la gent que va
anar a votar i va votar no. La felicito obertament perquè és el seu pensament. Ara entenc
també la gent que no va voler anar a votar. També l’entenc. Per a ells no era una
consulta legal. La puc entendre, però ens ha d’entendre també a la gent que volíem que
fóssim preguntats i ho seguim volent. Per tant, qualsevol cosa que no sigui una solució
política, anem molt errats en aquest aspecte i per això el grup de Convergència i Unió,
com no pot ser d’una altra manera, ens ajuntem al grup d’Esquerra i als altres grups,
estem absolutament en contra de la judicialització del dret a decidir que tenen els
catalans.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyor Torné, senyor Marin, si s’ha entès que estava
donant una lliçó demano disculpes perquè en cap cas era la intenció. Jo no sóc
absolutament ningú per donar lliçons de segons quines coses. I aquesta n’és una. Em
penso que he dit que era important que establíssim un procediment correcte per defensar
les urgències, etc., i he donat la meva opinió sobre això. De la mateixa que vostè i vostè
donen la seva opinió tantes i tantes vegades aquí, que no necessàriament els demès hem
de compartir. Si s’ha entès com una lliçó només puc dir que no era la meva intenció.
Senyor Marin, vostè aquí em penso que ha llegit coses que el sr. Secretari no ha llegit.
Aquí estem parlant de valentia dels uns, dels què hi van anar. Aquest trosset, a més a
més, divertit, forma part de la moció de Convergència. En lloc que es diu que els que no
hi van anar siguin no sé què. S’està parlant de la valentia de la gent que hi ha participat.
Totes les altres coses se les inventa vostè. Això s’assembla una mica, salvant les
distàncies, al fet de que quan en una via catalana, quan en un acte hi van un milió i pico
de persones, tots els altres són la majoria silenciosa que estan en contra. Vull dir,
aquesta és la política que fan servir el govern estatal del PP. No sé si estaria vostè dintre
d’aquest grup. A veure, de fet sí que en determinades no hi ha diferències entre el PSOE
i el PP en aquest tema. L’última cosa: vostè ha parlat de que siguem valents i de que ens
autoinculpem de veritat. Escolti, jo no sé si es pot ser més clar. En aquí s’està dient que
els regidors que votem a favor d’això i vam participar, que assumim les conseqüències,
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etc., i això es remet a fiscalia. I que es remeti a fiscalia és una aportació d’Esquerra.
Llavors aquí jo no veig en lloc el brindis al sol.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, la veritat és que jo no entraré en el joc que en tot
cas el senyor Profitós vol fer, però bé, és molt lliure de pensar el què ell consideri que
ha de pensar. De totes maneres, el tindre aquest pensament que està fent lo que fa és
marcar segurament també el seu sostre, vull dir, la seva manera d’entendre la política
perquè comparar, des del meu punt de vista, una cosa amb una altra és barrejar en un
cistell dues fruites totalment diferents. Però bé, està en el seu dret i que ell faci el què
consideri. Ara, lo que tampoc li permetrem, només faltaria, és com he dit abans i torno a
insistir, que ens vulgui donar lliçons. Miri, literalment, el text posa, i miri si ho ha llegit
bé el secretari i l’aquí present també ho està llegint bé i diu: “agrair i destacar la feina de
totes les persones que ho van fer possible i la valentia de les què hi van participar.” I em
sembla fantàstic. Però clar, amb aquest comentari, acotant aquest comentari, estem dient
que els què no hi van anar, home, si no són valents... Per favor, vull dir, clar que es
poden tergiversar les sensacions, ho sento, “como que no”. Però bé, nosaltres lo que no
entrarem amb uns bons i els altres no tan bons. No, nosaltres no jugarem a això.
Evidentment que no jugarem pas.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i el regidor no adscrit Esteve
Ribalta, cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM, PP i PxC, i
per tant, amb el quòrum legal.

6. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miraré d’anar ràpid. Primer, li torno a repetir la
pregunta que li he fet sobre el procés participatiu. Per què factura l’empresa que porta el
procés, la impremta i la distribució de la propaganda que es va enviar? Això no estava
en el contracte, o és que no hi havia contracte al respecte? Dos, i això és un prec que va
adreçat a vostè: l’última junta de portaveus li vaig pregar que tirés enrere aquesta forma
que té d’aplicar, que avui hem tingut una altre demostració, el ROM, i ens avinguéssim
a les normes de bones costums que hem tingut aquí els darrers anys, perquè si no ens fa
un lio com acaba de dir el senyor regidor Profitós, perquè jo ja no sé en quin moment
hem de fer certes coses. Per tant, quina resposta fa a la petició que li vaig fer fa una
setmana. Tres, també fa més d’un mes li vaig demanar el pla de viabilitat del Club
Natació Granollers, el projecte que vostè ha defensat i el pla finançar en els propers
anys, perquè cedim un d’això. Conjuntament amb Esquerra Republicana que va
presentar més de 30 preguntes al respecte. Se’ns va dir que hauria una comissió
informativa; ha passat un mes i mig i no tenim notícies. Pensa fer algo al respecte?
Pensa facilitar la informació? O què fa? Evidentment, quan parlo del ROM estic parlant
de que deixi parlar un altre cop al públic com s’ha fet fins ara, que no tingui que veure.
O sigui, o aplica el ROM al 100% o tornem a la forma de funcionar que hem tingut
durant aquests últims 5 anys, d’acord?
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Pren la paraula el sr. Vega i diu: més concretament, preguntes concretes a pagesia: a la
zona de Mil Pins, darrera de Mil Pins havia una trialera que recentment s’ha convertit en
un camí, ha sigut ampliada, desbrossada. Volem conèixer si és algun tipus d’actuació de
tallafocs, o quina és la causa d’aquesta actuació. Després, hi ha ciutadania que té dubtes
sobre una qüestió al seu govern, que és que a molts pobles estan trencant els governs
entre CIU i PP, sobretot pel tema del dret a decidir, i es vol saber quina és la situació en
aquest municipi. Sobre el tema de l’àrea de serveis, l’ús de l’herbicida Glifosato de la
multinacional MONSANTO, que té nombroses denúncies i protestes per moviments
socials i moviments ecologistes per perills per a la salut pública, es compleix la
normativa de seguretat en el seu ús al municipi? Després, unes millores en la seguretat
vial per l’àrea de seguretat i obres, a la zona del carrer Tagamanent a l’entorn de
l’escola Joan Sanpera, hi ha perills als passos de cebra perquè els cotxes tenen
aparcament just al davant i tapen la visibilitat de quan passi un nen corrent o passi un
carret de nen o qualsevol cosa que no es vegi bé, un cotxe pot provocar un accident
sense voler perquè no l’haurà vist. Si es pot fer un sistema de retenció d’aparcament
ficant uns pivots perquè hagi espai de visibilitat. A la zona de l’escola de la plaça
Escorxador, a la carretera de Ribes, hi ha un conflicte vial també, és pels mateixos
regidors, que causa els sistemes semàfors; hi ha gent que queda atrapada en mig de la
cruïlla, que s’hauria de pintar un entramat groc una sanefa groga d’aquestes de prohibit
aparcar a la intersecció per facilitar la circulació en aquesta zona i evitar embussos i que
tinguin discussions i caos a la circulació.
Pren la paraula la sra. Pruna: hola bona nit. Contestant-li lo dels camins, nosaltres des
de camins, és a dir, el tema camins que és públic de l’ajuntament, no estem fent res a
Mil Pins. El què sí li puc dir que ahir i aquests dies estan treballant els de l’ADF per
temes forestals; jo no sé si estaven exactament en Mil Pins, però sí que la tècnica, la
Teresa Serra els va acompanyar per mirar les actuacions que estan fent. Però és tot de
cara a lo del tema d’incendis i tema forestal. Suposo, jo no l’he vist aquest. Ahir matí
estaven actuant. Quants dies fa que ho ha vist això? (se sent intervenir algun regidor
però no queda registrat) Només dir-li que no és res dels camins, és fora de lo dels
camins nostres.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: el tema que em comenta dels herbicides, comentar-li
que les dues empreses que tenim contractades en el municipi estan homologats, i a més
a més així ens ho van acreditar, que poden fer servir i amb l’herbicida que toca, per
normativa. Però de totes maneres, com sé que ha de venir un d’aquests dies per l’àrea
per parlar del tema de l’autobús i demés, si vol l’emplaço i en parlem i ho mirem. I lo
que ens ha comentat del tema dels passos de vianants i demés, demà tenim comissió de
vialitat. Seran dos punts que podem afegir com a sobrevinguts, juntament amb el
regidor per parlar-ho demà en aquesta comissió.
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: con relación a la convivencia entre CIU y PP, bueno,
aquí estamos haciendo política municipal y yo intento dejar de lado otro tipo de
pensamientos. En realidad estamos gobernando también con PSC, hemos estado durante
varios años gobernando con Esquerra Republicana, que todavía puede parecer más raro,
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incluso el primero o los dos primeros años un tercio de la asignación que recibía el PP
iba a parar a una persona de Esquerra Republicana para que hiciese un trabajo en el àrea
de intervención, porque con la asignación de Esquerra Republicana no llegaba. Nosotros
dimos un tercio de nuestra asignación del PP para Esquerra Republicana y creo que era
lo que se tenia que hacer en ese momento y ahora ese tercio de asignación lo estamos
destinando para planes de ocupación. Creo que la política que se hace a nivel municipal
es en este caso lo principal.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, aquesta pregunta l’ha respost el Javier, me l’ha
fet vostè a mi: “pensa trencar amb la gent del PP?”. No. Sí, sí, m’ha dit “pensa trencar
vostè, altres ajuntaments ho estan fent...” No. Ni amb la gent del PSC ni amb la gent de
Unió dels Pobles de les Franqueses, no penso trencar. Per què? Perquè deixem a banda
els temes d’identitat i ens dediquem i ens centrem a governar les Franqueses, que és lo
que... I després en temes d’identitat tenim punts de vista absolutament diferents, i molt
diferents, però amb els temes de poble, per dir-ho d’alguna manera, tenim visions molt
iguales tots els grups polítics. I tots, salvaguardant la seva pròpia identitat, només
faltaria. Les reunions de govern duren 3 i 4 hores, per tant discutim molt, i al final
sempre, i fins ara sempre, hi hem fet perdre moltes apostes: no arribareu al Nadal, no
arribareu a l’any... Sempre ens hem posat d’acord, i la roba bruta evidentment es renta a
casa. Pel que fa al procés participatiu, ho miro. Hi ha una contracte amb aquella
empresa que hem hagut de complir i llavors si hi ha hagut alguna cosa extra, ja ho miro,
però crec que ha vingut finançada per la Diputació de Barcelona, que és el què ens va
donar la subvenció per fer tot aquest procés participatiu. Però li miraré. Amb el tema del
ROM, amb el tema del ROM jo vull ser i vull tirar dos mesos enrere. Dos, tres i quatre
mesos enrere. Quan hi ha problemes s’ha de fer el què diu la llei, el ROM, i aquí hem
tingut problemes, i ho hem d’assimilar tots. Hem tingut problemes amb certa gent del
públic que, evidentment, ha vingut a rebentar el ple, a trencar el ple i ha acabat en crits.
Llavors, en aquests moments es va prendre la mesura de dir: apliquem el ROM. No es
coarta la llibertat de ningú el que cregui. Hi ha molts mitjans per fer-ho: demanar hora
al regidor, fent instàncies, fent escrits, etc., i el ROM diu que el Ple, les intervencions
del públic són en base a l’ordre del dia tractat. I ho diu. I ho hem fet per què? Perquè ha
hagut aquest problema; va haver de venir fins i tot la policia. I vam haver d’aixecar el
Ple. Va haver de venir la policia i vam haver d’aixecar el Ple. Llavors, a partir d’aquí, si
la gent es comporta i es comporta dins de coses absolutament raonables i normals, no hi
ha d’haver-hi cap mena de problema. Lo que passa que el que no podem fer és, per dirho d’alguna manera, venir aquí a fer algo que les urnes no t’ho han donat. (Se sent
intervenir el regidor Bernabé però no queda registrat). Jo estic parlant, i el que em
vulgui entendre que m’entengui. Llavors a partir d’aquí, jo dic, escolta’m nosaltres, com
han hagut tots aquests problemes, el govern contestarà les preguntes de la gent que
vingui referides al Ple. Ara bé, la gent quan li doni la paraula que digui el què cregui.
Clar, jo no puc fer una altra cosa. Jo no li tallaré ni molt menys a la gent perquè
entraríem en un conflicte què és el que vostès volen. Que hagi un conflicte aquí i que
xerris. No, no, no en volem cap de conflicte en aquest aspecte. Nosaltres no en volem
cap. L’únic que volem és que la gent, evidentment i inclús, això no són els plens de fa 4
anys. No ho són. (Se sent intervenir el regidor Bernabé però no queda registrat).
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Escolti’m, vostè ha sigut testimoni de lo què ha passat aquí els últims plens, i ho ha
sigut. Llavors, a partir d’aquí, per això es fa. Ara bé, escolta’m, la propera junta de
portaveus discutim-ho bé, discutim el tema mocions. El tema mocions, en aquest
aspecte hi ha una cosa que canvia de les altres, és que aquesta moció no es presenta per
urgència sense que ningú l’hagi vist. Es va presentar dilluns als grups polítics. D’acord,
però hi ha urgències que aquí ens trobem allò sobre la taula, i lo altra s’ha presentat
dilluns, amb 48 hores abans del ple per poder-ho discutir. I llavors el pla econòmic
financer del Club Natació Granollers, s’ha compromès a venir amb els grups de
l’oposició, com ja va venir a presentar el projecte, a fer una sessió informativa sobre el
pla de viabilitat i el pla econòmic financer. Llavors posarem dia i hora. Tot i així jo tinc
tota la documentació a la carpeta, la tinc en el meu despatx. Però posarem hora perquè
vostès puguin fer totes les preguntes adients. O que us ho expliquin i després em fen un
altre de que us ho estudieu o el què vulgueu. A partir d’aquí se us donarà un dossier
amb el pla econòmic. Ara bé, és el pla econòmic financer del Club Natació Granollers.
Aquí l’ajuntament, en principi, no hi ha participat. (Se senten intervencions que no
queden registrades). Són de l’ajuntament. El pla parcial, evidentment, però el pla parcial
està aprovat i la zona d’equipaments està absolutament definida. Llavors, firmarem el
conveni, no s’amoïni. Ho farem bé, senyor Torné, ho farem bé, no s’amoïni, encara que
no els hi agradi, ho farem bé.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

