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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 18 de desembre 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 les actes de les sessions extraordinàries del dia 20 de
novembre de 2014, celebrades a les 16.00 h i 18.00 h, i la de sessió ordinària celebrada
el dia 27 de novembre 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 INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL
DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2015
VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any
2015, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat
Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut, les societats mercantils de capital
públic Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica,
S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i la relació de
llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de conformitat amb
l’article 169 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.
VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat
informat favorablement per la Intervenció.
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal Cultura,
Educació, Infància i Joventut i les societats de capital públic Les Franqueses Entorn
Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., juntament amb la plantilla
de personal i la relació de llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2015.
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, faré defensa dels pressupostos. Si més no,
explicaré una mica, llegint la memòria dels pressupostos que personalment jo signo,
fent alguna petita intervenció. El projecte de pressupostos generals de la Corporació
per a l’any 2015 s’ha elaborat com en els darrers anys, amb l’objectiu de mantenir els
serveis oferts als ciutadans. Si us doneu compte, no hem baixat la qualitat, tot i aquests
moments de crisis, dels serveis que presta l’Ajuntament, però potenciant de manera
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molt especial els esforços en polítiques socials, que després ja us en parlarem, i
sobretot també el foment de l’ocupació. Llavors entrarem en més detall en aquests dos
punts que jo crec que els números canten en aquest aspecte. Són les dues àrees que
més creixen, i on el govern evidentment hi ha abocat més esforços i més recursos,
aconseguint el màxim pressupost que s’ha aprovat mai destinat a l’ocupació i a
polítiques socials. I això és important. Tot i així, en un context de poc creixement dels
ingressos municipals. Us recordo que l’any passat vam baixar un 1% els impostos i
aquest any els hem congelat. I també per la minoració de les subvencions d’altres
administracions. O sigui, per exemple el PUOSC no ens arriba. Tot i així també puc
dir que la Diputació està al costat del món local, i sort en tenim. Tot i així el
pressupost augmenta respecte l’any anterior, d’una banda perquè la dinàmica
d’ingressos de l’any 2014 ha estat força positiva, ja que els pressupost es va calcular
amb molta prudència i després us explicaré números, i d’altra banda perquè s’han fet
accions de regularització i revisió en matèria tributària que han comportat majors
ingressos. I això és innegable en tema de guals, en tema de cadastre, i que han permès
consolidar la rebaixa de la pressió fiscals als ciutadans i a les empreses de les
Franqueses, aprovades el 2014. Si no, no ho haguéssim pogut fer. I a l’hora, també
crec que s’ha fet una gran tasca de gestió a fi de aconseguir reduir els costos i despeses
de determinats serveis. En quant a l’apartat inversor, aquest pressupost també és
ambiciós en aquest aspecte. El pressupost, lo més destacable, són actuacions de poc
import però de gran utilitat per a la ciutadania, sobretot al tema de les motos de la
policia local, el tema de la rotonda de Marata, els ascensors, etc., però hi ha alguna que
és important, que és la finalització del Centre Cultural de Corró d’Avall d’acord amb
la voluntat del poble de les Franqueses que es va expressar a través del procés
participatiu, però que va lligat a la venda de les parcel·les del sector N. És a dir,
absolutament lligat: si no es venen les parcel·les del Sector N, no es fa el centre
cultural. Si només es venen per un milió d’euros, es farà el centre cultural en base a un
milió d’euros. I això ha de quedar molt clar que va lligat a les parcel·les del Sector N,
tot i que aquestes, la valoració que tenim de venda en base al projecte de
reparcel·lació, pugin més de 4 milions d’euros, però en aquests moments de crisis al
final és el què et paguen, no el que tu demanes. Com he dit, cal destacar actuacions
lligades a la seguretat dels veïns, com per exemple les dues motocicletes elèctriques de
la policia local, la passera i instal·lació d’ascensors i l’obertura al públic del pàrquing
de RENFE, que esperem firmar amb ADIF a finals de gener; la rotonda de la carretera
de Cànoves i després una d’important també, que és la construcció dels vestuaris del
camp de futbol de Bellavista, el camp de futbol 7 que en aquests moments no en
disposen i s’han d’anar a canviar a l’escola Joan Camps que en aquests moments ens
deixen els vestidors. També és força destacable una nova aportació al programa
d’ajuts a la rehabilitació en el marc del Pla de Barris de Bellavista, que el Pla de Barris
de Bellavista és una eina que funciona jo crec que a la perfecció. Ja sabem que el Pla
de Barris ens constarà, de la Generalitat, cobrar, però tenim en aquests moments
tresoreria per a afrontar això, i a lo millor el govern central ens regala alguna sorpresa
de finançament a les autonomies com està dient perquè es pagui al món local, el que
seria una bona notícia. I en quant a les societats Entorn Verd i Dinamització
Econòmica, el pressupost resultant s’obté a partir de la transformació per a la seva
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consolidació del pressupost elaborat per la gerència d’aquestes societats, i que abans a
les Juntes Generals ja n’hem parlat.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bona tarda a tothom. Li agraeixo totes les
explicacions que ha fet sobre el pressupost però nosaltres, el nostre grup, votarà
negativament perquè ens sembla, com també m’ha semblat escoltar-lo que comentava
vostè, una continuïtat del que són pressupostos d’altres anys en els quals no hem estat
d’acord. Entre d’altres coses, perquè com hem dit també moltes vegades considerem
que hi ha despeses que es podrien o es tindrien de contemplar en base a una reducció,
com són despeses de publicitat, de mitjans de comunicació, d’assessors, d’adjunts, el
cost polític, etc., que nosaltres probablement aplicaríem a altres apartats per donar més
servei a la ciutadania. Ha dit vostè que no s’han abaixat o no s’han reduït els apartats
dedicats a polítiques socials, tot al contrari, s’han augmentat, sí, és cert, però també
segurament es podrien millorar. Però el que ens sembla la guinda del pastís és el tema
d’inversions. La llista d’inversions permeti’m que li digui que ens sembla una mena de
carta als Reis, entre altres coses perquè jo suposo que vostès saben perfectament igual
que sabem tots els demés, que tot el què posin aquí des de luego no es podrà fer. I no
es podrà fer, o algunes coses, poquetes, potser es poden fer, si és que ens arriba alguna
subvenció directament que cobreixi la totalitat de la despesa d’aquesta inversió. I si no
quedarà en això, en una mena de carta als Reis i bones intencions i poca cosa més. Per
tant, el nostre vot serà negatiu.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: anuncio també el vot negatiu a aquests
pressupostos. A mi ja em sembla bé, com ha dit la senyora Claveria, com ha dit vostè,
que s’aposti per les polítiques socials en aquest poble, però és que vostè cau
contínuament en la mateixa trampa, i és que ens diu que allò que no cobrarem que
nosaltres els hem avisat fotimer de cops, ni de pla de barris, ni de PUOSC, com ho
pagarà? I em diu amb el romanent de tresoreria que tenim. Per tant continuem invertint
en totxo en lloc de les persones perquè està fent amb els calers que li sobren de cada
any, i ja se li va advertir. O se’n va vostè a endeutar-se per pagar això, o ho ha de
pagar amb els calers de l’ajuntament. I amb els calers de l’ajuntament vostè fa el què
vol. Vostè i el seu equip de govern fan el que volen. I han apostat per fer obra: la plaça
Espanya, la part de dalt de l’antiga escola de Bellavista. Vostès han apostat per fer
obra, obra que vindrà finançada, d’acord. Quan? No se sap. De moment nosaltres
paguem, ja veurem quan cobrem. Escolti, tanta pressa tenim? Tenim moratòria del pla
de barris, no caduca, de moment, i se li allargarà. Tanta pressa tenim per això? Dos,
ens diuen que vendrà una sèrie de parcel·les del Sector N. Curiosament, si vostè va a
l’informe que se’ns ha presentat, del Sector N no diu res. Nosaltres ens hem imaginat
que per l’import les parcel·les havien d’estar-hi. Parla de la UA-15, de la venda de la
parcel·la de la UA-15, que és evident que és insuficient per arribar als 3,2 milions ella
sola. Per tant nosaltres havíem pensat que també estava això. Això, què vol dir? Que
vostès lliguen la venda la parcel·la de la UA-15 al teatre en lloc de desenvolupar un
altre mandat que també té d’aquest poble, que és el pla del Falgar, que també es va
votar, i molt abans que el centre cultural. Però què passa? Que allò va ser una aposta
d’un equip de govern, i l’aposta del centre cultural va ser una aposta del seu partit, que
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és la que va guanyar, i per això li dóna vostè una prioritat a aquest tema. Perquè lo
altra també li demanen, i a més està pagat pels propietaris, i també li demana la
ciutadania que acabi que allò, que és un nyap ara mateix. Després, tenim un
endeutament de 600.000 euros que hem d’anar a buscar als bancs. Em pot explicar què
és per pagar què, si tenim superàvit? I per últim, tot i reconèixer que hi ha un esforç de
les polítiques de serveis socials, si jo m’agafo la inversió que hi ha de 4.700.000 euros
en obres i m’agafo lo que vostè inverteix en polítiques socials, quin percentatge
respectiu? Perquè això també s’ha de dir. Perquè jo pujo polítiques socials i puc pujar
un 200%, partint de quina partida? És evident això. És un 10% de aquesta quantitat
que jo he dit, ho dubto, són 400 i pico mil euros, ho dubto molt. Per tant, aquest
ajuntament, aquest equip de govern prioritza un altre cop construcció, construcció i
construcció, com una sortida a l’ofegament que té econòmic, però a més no
racionalitza la construcció, no paga el Sector P, no paga un possible Materials Font
que estem negociant però que si demà es planta s’ha de pagar com ha passat amb el
sector de l’escola. Tenim una sèrie de deutes: el pont, el milió del pont. Tenim una
sèrie de deutes que vostès no comptabilitzen a curt termini però que hi són i que
després els hi sortirà sobre la taula, i els passarà com ens ha passat amb l’escola que de
cop i volta hem de pagar, ja sigui perquè un jutge ho diu o perquè les conseqüències
seran més greus si no paguem. I per últim, dir que aquest ajuntament en estat de crisis
se les ha enginyat, i reconec que ha hagut un esforç per intentar quadrar a nivell intern
de llum, de telèfon i tal, però era lo mínim que se li podia demanar com està fent totes
les llars d’aquest municipi d’ajustar-se a un pressupost. Però escolti, la pujada que
hem tingut de l’IBI, per què no diuen quants calers han tingut de més des del 2011 de
pujada d’IBI? Perquè l’han congelat, però van fer una pujada del 14% . No se’n
recorda d’això? I ens van dir que era impossible baixar aquest 10% de l’Estat i
meravellosament l’any següent trobem la fórmula per no cobrar-ho – ostres – o per
cobrar un 1, i aquest un 0% Escolti, ens estan enganyant? O ens estan torejant? O els
que quan els interessa apliquen la fórmula o quan els interessa apliquen una altra
fórmula. Expliqui tota la veritat.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. Senyor Colomé, senyors
regidors del govern, no entraré en el detall de la major part de les partides que s’ha fet
molt bé l’apartat de polítiques socials, creixen, però continua sent una magnitud
relativament petita dins del pressupost. Miri, vàrem trobar-nos vostès, els que estan en
aquesta banda de la taula, i jo, quan va començar la legislatura, un ajuntament que
tenia una situació econòmica dolenta, molt dolenta. Vostè senyor Colomé, i jo, i en
menor mesura la resta de la gent que comparteix el govern amb vostè, sabem el que
vàrem patir en aquells moments per posar en ordre les finances municipals, i em
sembla que almenys durant uns mesos vostè en va ser conscient de quina era la
magnitud del problema en aquest poble. Avui la situació és millor, és força millor.
Però no és la situació ideal, encara que vostè ens vagi repetint que la situació, que està
tot controlat, som lluny de tenir un ajuntament sanejat encara. I els pressupostos que
ens presenten vostès avui responen, en el meu entendre i a l’entendre del meu grup, en
alguns dels seus temes fonamentals, el compliment del seu programa electoral de fa 3
anys. Això és comprensible i probablement sigui lícit. Però en aquest considerem que
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és un error. És un error que avui som a temps de no cometre. És un error perquè estem
tornant a entrar dintre de la dinàmica del compte de la lletera del qual, en aquest
ajuntament, per desgràcia, tenim una experiència llarga i hem patit les conseqüències, i
les hem patit vostè i jo. És un error perquè tornem a no tocar de peus a terra, perquè no
tenim els diners que es gastaran, i perquè no tenim cap garantia, em penso, de no tenirlos quan els necessiti. Vostè ha dit una cosa ara mateixa que m’ha agradat, que és que
lliga el futur del centre cultural a la venda de les parcel·les del Sector N. Jo acabo
aquest primer torn. Només voldria fer tres preguntes que agrairia que em contestessin
per poder fer la segona intervenció amb coneixement de causa, i que es contesten amb
un si o amb un no. La primera és si pensen començar les obres del centre cultural
dintre del primer semestre d’aquest any, dintre del que queda de legislatura. La segona
és si també dintre del primer semestre d’aquest any, l’equip de govern pensa decidir
quin serà l’ús de les parcel·les municipals resultants de la reparcel·lació del sector N.
La tercera és si dintre dels primers mesos d’aquest any es pensa fer efectiva la petició
d’un préstec que està consignat aquí, a la què feia referència ara fa una mica el regidor
Bernabé.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: farem algun resum d’algunes coses que hem estat
mirant sobre aquests pressupostos com vostè diu. He estat mirant algunes partides i
veig que en seguretat ciutadana, vostè ara ho he dit, he vist una inversió de 20.000
euros, diu que seran dues motos. Però escolti’m, vostès pensen recaptar 500.000 euros
en multes l’any que ve, 500.000 euros més amb accions que vostès volen posar als
semàfors. Escolti’m en policia vostès no inverteixen en res, ni en xalecos, ni en res, els
deixa com sempre. No tenim policia, vostès ho saben, no paren de robar pels llocs. A
la policia vostè no inverteix res, no li interessa a vostè la policia, pel que veig. Després
veig que en obres i serveis, he fet un repàs, tot es queda tal i com està, jardins 300.000
euros, en neteja viària 540, en recollida de residus un milió, però en via pública veig
que baixa d’1.292.000 a 646.000, baixa la meitat. Vull que m’expliqui per què la via
pública vostès baixen a la meitat. Després veig a inversions, m’ho he estat mirant, i
vostè el 2014 va fer inversions d’1 milió d’euros, que no les ha fet encara, ja li dic que
no ha fet la meitat. Va promoure el 2014 un milió d’euros i veig que aquest any que ve
se’n va a 4.631.000. No sé si per què venen eleccions però vostè se’n va 3 vegades
més a 4 milions. I lo que veig que vostè vol invertir en el pàrquing de RENFE, 60.000
euros, i el projecte de millora de la passera de Bellavista en 84.000 euros. Vull dir, que
nosaltres tenim que arreglar lo que porta agafar 2 anys malament i a part no és nostre,
és d’ADIF o de RENFE. Nosaltres farem el negoci, els hi arreglarem a ells quan no és
nostre. Invertirem uns diners. Camp de futbol de Bellavista, vostè diu 50 mil euros
d’inversió, perquè no tenen camp de futbol, no tenen vestuaris. Escolti, tota la vida
s’han canviat allà al costat i el manteniment sempre l’ha fet el Patronat d’Esports. Si
vostè vol fer ara unes obres allà perquè ho tinguin allà de sobres al costat, vol fer unes
obres de més a més; després del centre cultural ja ni en parlem. Volen invertir
3.600.000 euros quan vostè sap que aquests diners no hi són, a part del milió de l’any
passat que vostè va dir que d’inversions la meitat no s’han fet. Li recordo que els
ascensors que vostè deia que farien, encara no s’han fet. Em sembla que ha arribat
alguna partida per poder fer-los i continuo. I després vull que m’expliqui que he estat
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buscant i he vist una partida d’1 milió d’euros que no apareix per cap lloc i que vostè
per junta de govern ho va aprovar el mes passat, amb els propietaris, que això és de les
Ceràmiques Font, que vostè els hi pagarà aquests 700 mil euros, aquest mes que ve, el
mes de febrer. Jo no he vist la partida. Jo vull que m’expliqui on està aquesta partida
perquè és clar, no la veig per cap lloc, són 700 mil euros. I que més, l’endeutament
dels bancs estem com sempre, vostè no en vol parlar, cada dia n’hi va més. Estem a
13.279.000 euros, vostè deu als bancs, que ho sàpiga, i vull que m’expliqui la inversió
de l’ICO aquest que tenim, que aquest mes passat vam aprovar pel Ple i que vostès van
renovar. De 10 bancs vam passar 4 bancs perquè feien uns interessos més baixos, però
clar renovem el crèdit aquest i passa de 7 milions a 7.716.000 i vostès aquí en
inversions em posen 6.500.000, en falta 1 milió d’euros que no sé on estan. Vull que
m’ho expliqui.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: a mi m’agradaria començar dient que els socialistes
som copartíceps de l’elaboració d’aquests pressupostos com a membres d’aquest
govern i que som, amb tota la responsabilitat que pugui haver. També m’agradaria
començar dient que ens hagués agradat presentar uns altres pressupostos, i això seria
senyal que aquesta crisis evidentment ja estaria superada. Però no és el cas, tot i que
des de Madrid ens diguin que s’ha acabat i que estem en plena recuperació. Tots
sabem que res més lluny de la realitat. Els pressupostos que presentem són pensats en
clau social, amb un augment per exemple, en benestar social, d’un 17% que dit en
euros ens aniríem a 121.000 euros. Hem de dir que el pressupost de Benestar Social
estem parlant sobre els 925.000 euros. Per tant, pensem que hi hagut un augment
substancial i a més a més important. L’atur i les seves conseqüències estan colpejant
d’una manera molt ferotge, a moltes famílies dels nostre municipi, i tot esforç que es
pugui, ben segur que serà poc. Pensem que s’ha de treballar, i s’ha de treballar en
aquest sentit per una major justícia social, evidentment. I hem d’anar tots cap a una
igualtat d’oportunitats, i això em sembla que mai s’ha d’obviar, i nosaltres també ho
reivindiquem. També diria, i m’agradaria sumar i dir que els plans d’ocupació també
són part de l’aposta que aquest govern ha presentat, i que estan reflexant aquests
pressupostos i tant ara com posteriorment amb les modificacions a posteriori que es
puguin observar. Per tant, la veritat és que durant el 2015 es podrà oferir durant tot
l’any plans d’ocupació per a aproximadament entre 75 i 85 persones, i amb una
inversió que ben segur pot estar per sobre dels 500.000 euros. Pensem que això és una
aposta clara, dintre evidentment, de la racionalitat, dintre de les possibilitats. Però
pensem que mai s’havia fet una aposta d’aquest calibre. Els socialistes sempre hem
defensat aquestes polítiques des de la responsabilitat i des de la contenció, també hem
de dir-ho. Amb molta fermesa, i sense anar a buscar l’aplaudiment fàcil i actituds
populistes, que d’això es veuen molt sovint. Són uns pressupostos treballats per poder
donar respostes possibles.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo responc alguna pregunta que se m’ha fet. Dieu
“senyor Colomé, senyor Colomé, senyor Colomé...” És el govern i el senyor Marin ho
ha dit, i en el govern hi som tots. Som els que estem en el govern, per tant no són uns
pressupostos meus, són els pressupostos del govern. Aquest mereixement no és meu,
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és de tots. Coses ràpides: el Falgar, per què no hi és en pressupost? Perquè ja està
pressupostat en anys anteriors. L’únic és tenir els calers per fer-ho, i els calers venen
de les 5 milions d’euros de les quotes del Sector N que ens han de tornar a
l’Ajuntament. No es preocupi, els propietaris ja ho han pagat, i per això no protesten,
perquè ho han pagat i perquè saben que es farà el Falgar. Rati d’endeutament? Estarem
al 70% sobre els ingressos ordinaris; el màxim permès per Llei és 110. Hem fet una
baixada importantíssima. Policia, no podem créixer perquè no podem créixer en
personal. Quan puguem, ho farem, evidentment. El crèdit ICO que diu que ha baixat,
evidentment, perquè hem amortitzat. Centre Cultural, si el farem. Vostè està preocupat
si farem una primera pedra abans de les eleccions. Jo li he dit molt clar, li he dit que va
lligat a la venda de parcel·les. Quan les parcel·les estiguin escripturades i amb els
diners en caixa, farem la inversió. Jo crec que el primer semestre és impossible;
urbanització, reparcel·lació... no patiu amb això. Ara tenim tots plegats un compromís,
tenim unes parcel·les del sector N que són d’aprofitament mig, i aquest aprofitament
mig s’han de vendre i destinar obligatòriament a inversió, i hem cregut que es faci amb
això. Totxo, vostè diu. Un pavelló perquè el que tenim està saturat, i han d’anar a
entrenar a les escoles; un CAP nou, amb nous serveis; i una biblioteca que doni també,
que per municipi n’hauríem de tenir dues per població, i també el pavelló al matí
l’escola Joan Sanpera el pot utilitzar com a pavelló, perquè el te allà a tocar, com a
pavelló que ara l’escola no té. Aquest és una mica, però repeteixo vull deixar molt clar
que va lligat a la venda de les parcel·les. Si aquest equip de govern durant el primer
semestre les parcel·les d’equipaments, sí, tenim la intenció de sí. I llavors el préstec de
600.000 euros és per pagar. Nosaltres som responsables i hem de solucionar pufos. I
ens hem especialitzat a fer-ho durant aquests 3 anys i mig, a vostè primer i després
hem seguit tots els demés, són coses que s’han de solucionar. Ceràmiques Font s’ha de
solucionar. Abans de que hi hagi una sentència judicial que ens condemni, hem arribat
a un acord que se’ls hi pagui una quantitat i renunciem, no sé si m’equivoco, a tots els
interessos, a tots, renuncien. És un bon acord, és un molt bon acord, i ho farem a través
d’un préstec. Renuncien a un fotimer d’interessos, a la vora de mig milió d’euros. Hi
renuncien amb uns criteris de pagament: ara, abans del 31 una part, i el febrer una
altra. I hem estalviat amb aquesta gestió mig milió d’euros d’interessos. Això vull que
quedi molt clar. Deixeu-me que digui quatre punts forts del pressupost, no us diré els
dèbils, us diré els forts. Primer introduïm també un gestor energètic, que és aquella
persona que controla els serveis municipals: la llum, l’aigua, gas. Aquest l’hem
introduït dins del pressupost. Hem introduït també el servei de seguretat de
l’ajuntament. Aquest ajuntament, i a l’ajuntament que també és totxo, però que el
totxo ja hi està fet, que és la transformació de l’escola Massa Gran en l’edifici de
l’ajuntament a Bellavista. Com us he dit, la neteja de pufos: Ceràmiques Font, la UA26. Perdó, crec que el préstec és per pagar la UA-26, aquí m’he equivocat. El préstec
és per pagar la UA-26, que és els terrenys de l’escola. Com sabeu, teníem un acord
signat amb els propietaris, dient que – aquí m’he equivocat, ho matiso. El préstec que
farem és per pagar la UA-26. Ceràmiques Font, tot i que avançarem els diners, és amb
quotes urbanístiques, i ara això nosaltres en els propietaris els hi hem d’explicar, però
és així, és amb quotes urbanístiques. Sí, sí, és així, no rigui, és que tots els plans
parcials es financen amb quotes urbanístiques, no es financen d’una altra manera.
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Llavors, algo es va fer malament en aquell pla parcial; algo es va fer malament i abans,
tenim les de perdre, jo crec que hem fet un gran acord amb això. Jo crec que,
personalment, hem fet un gran acord. Segueixo. L’estalvi financer de la renegociació
dels préstecs del Pla Rajoy, això també ho tenim en pressupost. Hem rebaixat la ràtio
d’endeutament financer ingressos ordinaris fins el 70% que tindrem a 31 de desembre
de 2015. Per tant, hem una baixa important, després d’haver amortitzat part de l’ICO,
evidentment. Plans d’ocupació se n’ha parlat: més de 360.000 euros en plans
d’ocupació. Del 2010 al 2015, el pressupost de dinamització econòmica ha pujat en un
53%. I el de polítiques socials, l’any 2012 teníem 724.000 i ara en tenim 927.000, és a
dir, un 28 % més de 2012 a 2015. A nivell de personal hi ha les promocions internes.
No podem crear noves places, però sí que la gent de la casa ha de poder aspirar a pujar
de categoria si té la titulació. Ara n’hem fet 9 de promocions internes i evidentment
esperem fer-ne més. Hem fet tots els contractes de serveis, els hem renegociat, i ara
hem acabat amb el de l’enllumenat públic, ja l’hem adjudicat, i ara adjudicarem el
contracte de neteja viària i de recollida de residus. I després també, important, el
pressupost hi ha una partida que és un fons de contingència, que són 100.000 euros
que tenim guardats per si tenim un mal de ventre. Ingressos: els ingressos s’han
calculat molt prudentment. Deixeu-me que us posi un parell d’exemples per no
estendre’m més en la meva intervenció. IBI, pressupost el 2014 4.600.000, liquidat
4.790.000 i hem posat en pressupost 4.835.000. I aquí hem d’incloure que es bolcarà i
creiem que són 200 o 300 mil euros la inspecció que la gestió tributària ha fet.
Vehicles, pressupostats 1.200.000, liquidats 1.187.000, pressupostats 1.180.000, per
sota. És per dir els grans. Liquidat de plus vàlues 570.000, pressupostats 390.000. I el
que sí hem pressupostat fort és el foto-rojo. Jo ja us vaig avançar que hauran certs
punts en els quals els semàfors, si te’l passen en vermell, que és una greu infracció de
trànsit amb perill pels vianants, hi hauran 3 punts que hauran foto-rojo, i aquesta és la
previsió molt prudent d’ingressos. Això ens ho demostren les estadístiques. El primer
any sempre és alt i després, evidentment, va baixant. En farem tota la publicitat a
través del butlletí, d’on estan col·locats, d’on estan instal·lats perquè tothom ho
sàpiga. Però és un tema que creiem de seguretat. Per finalitzar jo crec que són els
pressupostos més socials de la història de les Franqueses en aquests moments. Segon
torn de paraules.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: esmentar una cosa perquè com el govern es solapa de
proposta en proposta, diu una cosa que ha dit el senyor Marin, que parlant en el nom
del grup socialista que també es feia càrrec dels plans d’ocupació, cosa que no és del
seu grup sinó que és d’un altre grup, que és del PP. I suposo que quan parlava del grup
socialista devia dir del grup socialista que queda, perquè sap cada vegada en queden
menys, i per tant que entenc que són el grup socialista que queda en aquests moments
a l’ajuntament, no pas a l’inicial que hi havia l’any passat ni a l’inici de la legislatura,
que va perdent pistonades. Que per un cantó diuen que augmenten un 17% la qüestió
social, i per l’altra el sr. Alcalde un 28% que augmenten. Vull dir que les diferències
són importants. I que (...) si cas, pel tema dels plans d’ocupació, tenim de fer-ho el PP,
si és que ens ho explica el PP, que és lo que han fet a la seva àrea perquè això ho
assumeixi el PP i no ho assumeixi el Partit dels Socialistes o els que queden del Partit
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dels Socialistes que s’ha fet un fart d’explicar, que al final jo dic: “bueno, home, no
seran tants, cada vegada en són menys”. I per lo tant que li prego amb tota estimació
del món que quan parli, i parli així en nom general, que parli de la realitat de lo que
està passant a casa nostra.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri, jo entenc que vostès tenen una prioritat
d’equip de govern i que és completament diferent a la que tenim nosaltres. Nosaltres
apostem per pagar el deute, vostès diuen el deute jo el pagaré quan tinguem superàvit i
mentrestant continuem fent inversions. Per a mi, evidentment, la lògica sempre és la
contrària perquè vinc d’una família que primer paga lo que deu abans de ficar-te en
més embolics. I suposo que tots venim d’una família així, més o menys. Llavors, se’m
fa difícil, se’m fa dur veure que la possible venda de terrenys, li torno a recordar, diu
UA-15 també, per tant això és un terreny que es pot vendre demà, si vostès volen, no
és només el del Sector N. En lloc de pagar certes coses que vostè diu que estan
consignades i que per això no apareix en pressupost. També estava el teatre consignat
en el seu moment, i bé que apareix ara en el pressupost. Per tant, ressaltem certes
coses i altres les amaguem. Bé, d’acord, però ressaltem certes coses i altres les
amaguem. I aquí no ens entendrem, és evident que no ens entendrem. (Se sent
intervenir el sr. Alcalde però no queda registrada la seva intervenció). D’acord,
d’acord. Dit això, jo també li podria dir i fer populisme com han dit abans que vostè va
dir, la setmana passada va dir que el cost per a l’ajuntament seria mínim perquè això
ho pagaria Diputació, ho pagaria la Generalitat i ho pagaria no sé qui més.
Concretament ens va dir que el CAP, que curiosament la Generalitat va tancant CAP’s
per hores perquè lo que li falta són calers per mantenir personal dintre dels CAP’s. És
lo que li falta. No li falta espais, li falta personal per mantenir els CAP’s oberts, i vostè
diu que ens fa falta aquí un CAP més nou. Això és una apreciació seva. La meva és
que durant més d’un any i mig aquí no hi va haver pediatre, i la de molts pares. Aquí
no hi ha va haver pediatre durant l’any 2011 i 2012. Aquesta va ser la realitat i
l’ajuntament no ha fet l’esforç de posar-ho de la seva butxaca. Això és una realitat.
Però bé, vostè continuï. Quan parlem de plans d’ocupació ens diuen que hauran 500
mil euros d’ingressos. Quants calers d’aquests aporta l’ajuntament de la seva butxaca?
D’aquests mig milió d’euros, quants? Cinquanta? Setanta? Quatre-cents cinquanta
mil? Algú m’ho pot aclarir? Per què? Perquè ara, evidentment, com ajuntament i ho
trobo lògic, ens apuntem a una ona que hi ha a tot arreu d’intentar que la gent treballi.
Això està passant a tots els pobles, no és mèrit de cap ajuntament, és mèrit d’una
condició que es dóna econòmica, on el SOC, la Diputació i evidentment les
Federacions de Municipis lluiten per donar aquests plans d’ocupació. Quants calers
genera l’ajuntament en aquests plans d’ocupació? És la meva pregunta, perquè clar, a
lo millor no és el mig milió que ens han anunciat. I aquí tornem a xocar: romanent de
caixa. Vostè ha dit demanem un crèdit de 600.000 euros per pagar lo d’allà perquè
evidentment no tenim aquests calers. Però ens reconeix que estan pagant les obres que
estan fent ara amb romanent de caixa. Li torno a dir, són conceptes que nosaltres no
entenem. No entenem com fer coses noves quan les antigues encara no estan pagades.
És que no ho entenem. Estem hipotequem el futur del següent equip que entri a
governar. Es trobaran una patata menys calenta que la que es va trobar vostè, però se
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la tornarà a trobar una patata calenta aquí. Per què? Perquè no anem reduint deute, que
per cert, si aquí entro a governar algun cop jo demanaré explicacions tècniques i
polítiques de per què aquest superàvit que ha d’anar a pagar deute s’està pagant en
totxo. Perquè s’està pagant en polítiques socials, en ocupació i tal, jo em callo. Però
majoritàriament va al totxo, li agradi o no li agradi. I separo el totxo del manteniment.
Els edificis han de tenir manteniment, això és evident. I si aquest edifici està caient per
degoters, s’ha d’invertir el què sigui. Ara ens parla de Can Font, ens parla no sé què,
val, demanarà responsabilitats algun dia aquest ajuntament? Per què es van fer certes
actuacions? I si els tècnics van avisar que això anava contra llei, i si no van avisar que
donin explicacions de per què no van avisar. Perquè si els tècnics van avisar i els
polítics van fer el què els va donar la gana, això és motiu per agafar i anar-se’n on un
ha d’anar per dir: “aquest senyor va anar en contra de la teoria dels tècnics, sabent que
l’ajuntament perdria calers, o aquests senyors – parlo en plural – i s’han fotut en
aquest envolat que ara hem d’assumir els ciutadans de les Franqueses”. Farà algun dia
aquest govern aquest exercici de buscar responsables? O farem com en la transició,
anar tapant per intentar arribar? Està clar que no arribarem a una entesa amb vostès.
Nosaltres som de l’antiga escola de dir paguem el què devem i després invertim, i
vosaltres, com vàreu dir l’últim ple el sr. Alcalde, s’han passat 3 anys estalviant i 3
anys posant en ordre les finances per poder tenir un últim any d’inversions bones. I
aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el tema Falgar, no entra dintre de pressupostos,
però més que res per aclarir una mica els conceptes. El mort del Falgar, per
entendre’ns, ara mateix no és directament de l’ajuntament, sinó que és un mort que
Entorn Verd. Què diu la comptabilitat i els pressupostos d’Entorn Verd? Diuen quan
cobrem les quotes urbanístiques del Sector N, que també les cobrarà Entorn Verd,
podrem fer el Falgar. La idea és bona, el problema és que dins d’Entorn Verd s’han
estat mantenint des de fa molts anys, i contra el nostre criteri, des del primer dia, les
quotes que teòricament s’haurien d’haver cobrat i que no es van cobrar, de quan es va
anul·lar el primer Sector N. Què vol dir això? Vol dir que els primers diners que es
puguin cobrar, suposant que tot vagi com un rellotge, que tot sigui fantàstic i que els
tots propietaris, des del primer dia, facin cua per pagar la seva part de les quotes, els
primers aproximadament 5 milions i escaig que es cobrin, serviran per comptabilitzar
correctament el què fins ara s’ha estat comptabilitzant malament. Vol dir que aquests
diners no hi seran. D’acord amb els números que el mateix ajuntament té fet, lo que es
podria destinar al Falgar, si tot fos fantàstic i meravellós durant aquest any que ve,
dubto que passi dels 800 mil euros. Vull dir que difícilment s’acabarà el Falgar durant
l’any 2015, si seguim aquesta estratègia. Més que res per tancar el tema del Falgar una
mica. És cert que tenim un fons de contingència de 100 mil euros. Al meu entendre
absolutament insuficient en base a l’experiència que tenim i en base, com ara mateix
acaba de dir l’il·lustríssim sr. Alcalde, a l’experiència de la que encara en falta per
venir. Hi ha coses, vostè ha dit punts forts, no els hi discutiré i és que en el fons estem
seguint una filosofia que es va establir en les línies del dia a dia. Hi ha coses que
també ens falten per pagar. L’edifici que tenim a la plaça Catalunya és propietat de la
Generalitat. La Generalitat pretenia en el seu dia cobrar un preu que suposo que estem
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tots d’acord en què era absolutament abusiu, però tard o d’hora s’haurà de pagar el què
toqui per aquest edifici. No sé, parlem-ne una mica de què és el què tenim pressupostat
aquí per pagar aquest edifici. Si no m’equivoco, queda encara algun cerrell del tema de
la ronda nord, amb indemnitzacions i coses que encara estan voltant que també seria
interessant tenir contemplades com Deu mana. I el vot nostre, el vot d’Esquerra serà
negatiu en aquests pressupostos, sobretot perquè estem una mica el què ha dit abans el
regidor Bernabé, perquè no estem fent el què faríem a casa nostra. Perquè aquella
expressió típica de jugar amb la pólvora del Rei sembla una mica que tornem a fer-la.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: senyor Marin, senyor Alcalde, els hi votaré en contra
perquè no m’han convençut. Senyor Marin, jo no sóc un expert en fer pressupostos
però escolti’m, ajudes socials en podem invertir més. Ja li diré una: inversions, 4
milions, ja li dic, vostès tenen inversions 2015 4 milions sis-cents. Fa un any 1 milió.
Escolti’m no facin tantes inversions i tindran més diners socials. És així de fàcil,
senyor Marin. I si vol li aniré explicant més coses d’on pot treure diners on aquest
senyor Alcalde ja li ha dit a vostè, que trauran en multes més de 500 mil euros. Miri si
pot invertir en socials, i ajudes i aquí sap que vostè n’hi trobarà. Miri si en pot invertir.
I una altra cosa és lo que no em puc saltar això, perquè després que abans no he
recordat dir-li, senyor Alcalde, prengui nota una altra vegada, li dic jo, si els meus
companys reben informació abans que jo, escolti’m, tots els ajuntaments, escolti’m lo
que li dic, eh? Tots els ajuntaments d’on vostè vulgui, una setmana abans tenen el
pressupost la gent de l’oposició. Aquest servidor té el pressupost des del dimecres,
perquè el divendres se’ns va donar un pendrive i faltava personal, informes, 400
pàgines faltaven. Fins dimarts a la nit no vaig tenir el pressupost. Però ja li dic per què,
perquè lo que no em saltaré és això que li explicaré ara: un informe econòmic financer
i li explico perquè he buscat, i com tothom busca... compliment de la regla de la
despesa, de conformitat amb l’article 12 de la LOPS informe d’intervenció sobre el
compliment de la regla de la despesa i els objectius d’estabilitat i del deute públic. El
pressupost de l’ajuntament no compleix amb la regla de la despesa ja que el pressupost
que es porta a aprovació supera el límit en termes totals que determina la despesa
computable de l’exercici anterior. Miri lo que acabo de trobar. Si el senyor interventor,
jo és que això ja no li penso ni votar. Ja li dic que no li votaré. Ja m’ho pot explicar,
però miri aquí intervenció ho diu ben clar ho diu.
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: simplemente comentar que para mí el hecho de que
el Partido Socialista que han iniciado su presentación diciendo que eran del Partido
Socialista però creo que hablaban en nombre del gobierno, hablen del incremento que
existe en el àrea de Dinamització Econòmica no tengo ningún problema. Si queréis os
digo que el àrea de Dinamització Econòmica está su regidor del Partido Popular está
haciendo que haya muchos más cursos. De hecho, el dinero que el ayuntamiento tiene
que pagar al grupo del Partido Popular, una tercera parte se dedica para hacer cursos
de inglés, que tiene un valor de unos 17.000 euros y que en el mercado costarían
80.000, con lo cual hay un ahorro muy importante. Otra parte importante, que son
10.000 euros van para planes de ocupación, pero bueno, creo que al final es un mérito
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de todos los que estamos en el gobierno, tanto en las cosas buenas como en las más
complicadas.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, jo sobre el tema que em sembla que es convertirà
en l’estrelleta, els plans d’ocupació, i me n’alegro molt. Però també jo li diria senyor
Torné que els plans d’ocupació, i vostè ho hauria de saber amb l’experiència que té,
que algo tan elemental, doncs estan molt lligats a Benestar Social, i està molt lligat a
Barris, que també tenim nosaltres una partida, però a Benestar Social, i Benestar
Socials, fins que es digui lo contrari, encara és una regidoria del Partit Socialista. Això
per a la seva informació. Però és que amb la seva experiència em deixa molt sorprès.
Potser és que la cosa va a menys. També voldria donar-li les gràcies: gràcies per
preocupar-se doncs per la gent que som, però miri, el missatge que nosaltres donem
des del principi és el mateix, i és tant així com que li diré que el missatge del Partit
Socialista és parlar de cohesió socials, és parlar de justícia social i és parlar de
polítiques per igualtat d’oportunitats. I aquí ens trobarà sempre i gràcies una altra
vegada per preocupar-se per la gent que som.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar (se sent intervenir el regidor sr. Torné
però no queda registrada la seva intervenció). No, no, no, hi ha els dos torns i s’han de
complir, senyor Torné, s’han de complir. Després a precs i preguntes faci el què
vulgui. Escolti’m, el Ple el porto jo. Per finalitzar aquesta intervenció, aquest alcalde...
Intervé el sr. Torné: li faré les al·lusions igual, si em dóna com si no, sinó llegeixi’s el
ROM. És que no el coneix, llegeixi el ROM.
Continua el sr. Alcalde dient: escolti’m sr. Torné, jo li he dit que no. Hem fet els dos
torns com sempre, hem fet durant els plens i ara vostè el vol rebentar
Intervé el sr. Torné i diu: si algú li demana per al·lusions li té de donar la paraula, que
això és el que li diu el ROM, i si no demana al secretari que li expliqui, si no ho sap.
Continua el sr. Alcalde i diu: ha esgotat els dos torns i s’ha acabat.
Continua el sr. Torné i diu: no, s’ha equivocat. Jo no li he demanat el meu torn, jo li he
demanat per al·lusions.
Continua el sr. Alcalde i diu: farem una cosa, a lo millor estic equivocat jo. El senyor
secretari em diu si el sr. Torné ha esgotat els dos torns, si el ROM diu que per
al·lusions té un tercer torn.
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: en tot cas una cosa és esgotar els dos torns i una
altra són les al·lusions, són qüestions diferents. De tota manera entenc que el fet que
citi el nom no vol dir que hagi al·lusions.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: doncs ja està. Per finalitzar, aquest alcalde, que és
de Convergència i Unió, ho dic perquè també surti que consti en acta almenys,
explicaré una mica, intentaré contestar una mica el què ha sortit per aquí. Tinc una
mica. Coses molt concretes: plans d’ocupació finançats amb diners propis, 180.000
euros per contractació de persones, 50.000 de seguretat social d’aquests plans
d’ocupació i 65.000 per material. Per tant, 305.000: fons propis de l’ajuntament.
Llavors avui sé que s’ha aprovat per part de la Diputació uns altres plans d’ocupació i
també tenim la certesa, perquè és així, a través de barris, que s’han aprovat 24 plans
d’ocupació més. Per tant, ara evidentment buscarem coses d’incidència directa en la
ciutadania. Això són coses. El tema del centre cultural m’he descuidat de dir una cosa.
Tot el que traiem de subvencions restarà aquests 3.600.000 euros, i no els hem anat a
buscar de moment. Tenim el compromís que de la biblioteca ens donaran 600.000;
hem d’anar a rascar tema de pavelló; el tema del CAP sabem que ens pagaran el
lloguer perquè hi tenim un acord. Però aquesta quantitat és sense comptar les
subvencions, però us estem dient que és a mitjà termini; no serà ara, serà a final d’any.
Veurem tot com evoluciona. En aquests moment la capacitat financera de
l’Ajuntament d’amortitzar préstec és d’1.600.000 l’any. Ho dic bé, senyor interventor?
1.600.000 l’any. Aquest any acabarem amb el 70%, a l’any 2015, però a l’any 2016 a
lo millor acabarem amb el 50 i pico. I estem amortitzant préstec sense deixar de
prestar servei i a més a més fent inversió. Senyor Badia, el punt de la regla de la
despesa és el punt següent, i el punt següent li explicaré. Nosaltres, en aquests
moments, si volguéssim, ens podríem endeutar 1.600.000 euros, no 600.000. I a l’any
que ve estaríem al 75 % perquè amortitzem 1.600.000 cada any. Però en el punt
següent per què no complim amb la regla de la despesa. Tot i així política financera de
la Generalitat ens ha donat el seu vistiplau. No es preocupi, no farem res il·legal en
aquest aspecte. El tema de la ronda, hi ha 80 i pico mil i que anem traspassant rere any
a pressupost. No estan posats aquí, però sí que els anem arrossegant, per tant els diners
els tenim. I el tema del local que la Generalitat ens demana 900.000 euros, què hem fet
nosaltres? Demanar una valoració en un pèrit, i la valoració, en lloc de 900.000 euros
puja 445.000 euros, val? La meitat, els 1000 m2 on tenim l’escola Gegant del Pi.
Llavors nosaltres anirem no sé si és a ADIGSA o a INCASOL a ensenyar-los la
valoració. Ells ja ens han dit que deixaran que negociem, aquí hem de negociar, i
evidentment ens ho deixaran pagar a poc a poc, que és lo que nosaltres volem. I ja ho
posem en pressupost quan arribem a un acord. Ara de moment no hi és en pressupost. I
llavors una altra cosa, any 2011 vam tancar amb menys 6 milions; any 2012 amb 1,3
de superàvit; any 2013 vam tancar amb 2,3 de superàvit; aquest any 2014 també
tancarem amb superàvit. Tan malament no crec que ho fem.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada 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, PxC i el regidor no adscrit Esteve Ribalta, i per tant, amb el
quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER PER
ALS ANYS 2015 I 2016
ATÈS que els Pressupostos Generals de la Corporació de 2015 no assoleixen l’objectiu
de Regla de la Despesa, provocada per la inclusió en el Pressupost de Despeses de la
previsió d’inversió, en aplicació a la previsió d’ingressos derivada de la venda de
parcel·les provinents d’aprofitament urbanístic.
ATÈS que l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les Entitats Locals que no hagin
assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any
en curs i el següent.
DE CONFORMITAT a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han
de presentar al Ple per l’aprovació en el termini màxim d’un mes des de l’incompliment.
ATÈS el que preveu el Text consolidat de l’articulat i dels annexos de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.
VIST l’informe favorable de l’Interventor.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el Pla Econòmic Financer
que aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a
l’annex.
Segon.- TRAMETRE còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política
Financera i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
Tercer.- FER CONSTAR que el Pla Econòmic Financer estarà a la disposició del públic
durant el seu període de vigència.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyor Badia, el què vostè comentava abans és això.
Aquí ens trobem en què el pressupost que s’acaba d’aprovar realment no compleix amb
una de les regles fonamentals. I què fa el nostre ajuntament? Fa servir, si fos un concurs
diria que fa servir el comodí del públic, però no, en aquest cas fa servir el comodí del
pla econòmic i financer. Què és el què fem? El què fem és dir, escolti, aquest any 2015
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no complim. Diu l’informe que no complim perquè ho destinem a inversió, cosa que si
realment aquests 600.000 euros que estem demanant els destinem a pagar les
indemnitzacions dels propietaris de la zona de l’escola, les expropiacions, etc., això ho
faria lligar amb pinces que és inversió. O a lo millor el què el que pretenem és enganyar
a algú i dir-los-hi que aquest préstec de 600 mil que demanem és per fer el centre
cultural i que quan venguem les parcel·les de l’N el què farem serà rescabalar els diners
que l’Ajuntament ha hagut d’avançar per als propietaris. No ho sé, però en qualsevol
cas, què és el què fa això? Això el què fa és com deia jugar al comodí que permet que
durant l’any 2015 l’ajuntament vagi passat de voltes i no compleixi, a canvi de que
durant l’any 2016 la inversió de la manera que es planteja estarà hipotecada i tendent a
zero. A partir d’aquí, això és condició indispensable, suposo que s’aprovarà exactament
amb els mateixos vots a favor que s’ha aprovat el pressupost perquè si no aprovem això
just darrera del pressupost, el pressupost és absolutament paper mullat. Tinc els meus
dubtes, en aquest cas. A veure, l’informe jurídicament és impecable, no hi ha
absolutament res a dir, però repeteixo, el què estem fent és fer servir el comodí per dir
que l’any 2016 haurem de fer una bondat de pebrots. A partir d’aquí, ja veurem què
passa el 2015, si realment, perquè aquí no deixa d’haver una sèrie d’incerteses. Veurem
si realment les parcel·les que està previst vendre de l’N es venen, si es venen per un
preu suficient com per tirar el centre endavant, si en funció de qui mani a la segona
meitat d’aquest any hi ha pebrots per mantenir el centre dintre de lo que realment tingui
l’ajuntament disponible, etc. En aquest punt el vot d’Esquerra serà negatiu, perquè
entenem que va lligat als pressupostos que s’acaben d’aprovar, que el fet de que el
pressupost que hem aprovat, ja ho hem comentat abans, impliqui una inversió superior a
lo que entenem nosaltres que ara mateix són les nostres possibilitats ens fa demanar, ens
fa redactar aquest pla, que no deixa de ser res més que això, que dir escolti, l’any 2015
ens donen vostès permís per no fer bondat però ja en farem el 2016. Al 2016 no pateixin
que quedarà tot equilibrat. I és possible que quedi equilibrat perquè realment la capacitat
que tenim ara mateix, el senyor Alcalde ho ha dit molt bé, d’amortitzar préstec és
important, però ens trobarem en què molt possiblement durant l’any 2016 sí que ens
veurem obligats a fer això per estar dintre dels límits, sacrificant una possible inversió.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: de fet poca cosa més diré jo, perquè realment la
intervenció del regidor Profitós ha sigut excel·lent. Però només apuntaré dues coses.
Primer, miri si és cert que hipoteca o no el futur, encara que sigui per dos anys, amb el
seu pla, que necessita explicar com ho posarà en odre en dos anys, no en un, sinó en
dos, quan sobrepassa el seu mandat tranquil·lament. Perquè si això ho fa el 2012 està
dintre del seu mandat. Per tant, està hipotecant d’alguna manera el futur equip de
govern. Sí, així de clar. Estan hipotecant, té raó, en plural. L’altra, aquesta cosa que
vostè “es que jo em puc endeutar en un milió sis-cents mil, o l’ajuntament es pot
endeutar en un milió sis-cents mil i no em de donar explicacions perquè l’any que ve
....” Mentida, eh? Nosaltres, cada 3 mesos hem de donar explicacions a l’estat perquè
estem intervinguts d’alguna manera. Perquè ens van deixar calers i perquè ara hem de
donar explicacions de com gastem aquests calers. Per tant, intentar crear la il·lusió de
que estem tan bé que podem gastar com i quan vulguem, és fals i aquest tercer punt és la
prova de que això és fals. Vostès han de continuar donant explicacions quan es passa
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alguna cosa. Per tant, no tenim l’autonomia plena a nivell d’hisenda local perquè estem
devent calers a algú que ens els va deixar per pagar deutes que teníem vius. I aquesta és
la realitat tal i com és.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: miri és tan fàcil com no fer inversions. Ja està. És així
de fàcil.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: això és el que a vostè li agradaria. No tingui dubtes,
senyor Profitós, vostè ho ha explicat i és així. Saltem la regla de la despesa perquè
només podem pressupost un 1,3 més que l’any anterior, però saltem perquè hi ha la
parcel·la d’inversió. L’any següent ja no hi serà, per tant tornem, tan senzill , que
tornem a la situació inicial. És molt simple això. No hi ha més. És que no hi ha més.
Això política de la Generalitat ens ha dit que ok perquè estem pel bon camí, i a partir
d’aquí és lo què fem, res més que això. És que no hi ha més.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo torno a dir, si sembla que quan parlem alguns
estem fent el pitjor dels escenaris possibles i sabem quan parlen vostès, és lo correcte, és
lo ponderat, lo sensat. Miri si aquí a vegades tenim raó que més d’un cop vostès han
hagut de canviar postures que des d’aquí s’havien anunciat que tindrien unes
conseqüències i en plens posteriors vostès han hagut de modificar això. Per exemple, el
ple extraordinari que tindrem dilluns a les 4 de la tarda, un horari que pot venir tot el
públic de les Franqueses evidentment, on el segon punt va en lo que aquest regidor va
argumentar fa temps de la inversió real de pla de barris, dels edificis, que dèiem:
Cuidado, perquè dos o tres propietaris pot passar això. M’alegro que vostès ho vegin i
ho portin, m’alegro. Però és que això ha passat contínuament, des d’aquí es diu “que ve
el llop” i vostès diuen pessimista, populista, no esteu governant, etc. És que de vegades
ve el llop. El què no es pot fer és mirar cap a una altra banda, i quan et pren un xai dir
ostres, ara hem de fer no sé què perquè resulta que sí tenen raó, però com no puc dir
públicament que tenen raó, fem veure no sé què. Jo crec que de tant en tant, l’oposició
en general, parlo en general, tenim algun punt de raó, i aquest punt de raó que jo crec
que tenim en aquest cas és que vostès han fet una projecció a dos anys de les economies,
que nosaltres veiem difícil que les empreses que han de pagar del Sector N, els
propietaris puguin fer-se càrrec d’aquests 14 més. Perquè vostè ho ha definit més d’un
cop, la mare dels ous, el pal de paller, com li vulgui dir. I és l’únic dubte que tenim
nosaltres. I a més li diem que si hem de fer coses, no fem coses noves o acabem coses:
paguem aquelles coses que sabem que hem de fer front abans o després. Avancem-nos,
perquè vostè sempre diu això o ja està pressupostat, o quan aparegui ja farem front a
aquesta despesa, o que no sé què, o no sé quants. És bastant poc seriós des del nostre
punt de vista. Si vostè arriba a un acord amb Materials Font i resulta que d’aquests 700
mil euros acabem pagant 400, 300 mil euros que es tenen per fer el què vostès vulguin,
però disposi-ho, perquè a l’inrevés ens obliga a demanar crèdit de 600.000 euros.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: hem dit si fa o no fa el mateix vostè i jo. Potser
podríem arribar a l’acord de que el got és fins aquí, vostè diu que el got està mig ple; jo
dic que el got pot estar mig buit, i ara mateix, possiblement, tenim tots dos raó. Jo

Ple 18/12/2014 – pàg. 18

entenc que potser em repetiré una mica amb el què s’acaba de comentar, que les
perspectives de futur no són tan, ho ha dit abans el regidor Marin, no hem sortit de la
crisi, a pesar del què vulgui dir segons qui, i les perspectives de futur no són prou
entenedors, no són prou clares com per passar el futur de l’ajuntament en que tot vagi
com un rellotge i en que tot vagi molt bé. I en qualsevol cas acabaré dient que vostè
m’ha donat la raó. El compromís, això és tan fàcil com dir el 2015 ens passem a canvi
de que el 2016 aquesta inversió no hi serà. Llavors siguem tots conscients d’això, de
que amb el pressupost que s’acaba d’aprovar durant l’any 2016 la inversió que es pugui
fer, si no es giren molt les truites, serà purament de manteniment i això serà gràcies als
pressupostos que aquest equip de govern acaba d’aprovar ara mateix.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, no estarà fet la inversió, però sí que ja
està en el pressupost i es pot anar arrossegant. Ja estarà, no farà falta més. Jo els hi
repeteixo, deixarem aquest ajuntament amb superàvit i si no veuran els números del
2014. Ja poden riure. El mes d’abril vostès veuran els números de l’ajuntament amb
superàvit. El proper govern, si vol, si són vostès, podran disposar d’aquest superàvit pel
què vulguin. Però deixarem el govern amb superàvit, havent fet inversió i havent
augmentat el capítol de polítiques socials i de plans d’ocupació al màxim de la història
de les Franqueses. I aquest és l’epitafi si voleu d’aquest govern de coalició, que hem fet
trencar apostes. “No arribareu a Nadal”; “No arribareu a l’any”; “No arribareu...” i aquí
hem arribat. A partir d’aquí jo ho he dit, els pressuposts, i ara ja no és el punt, però els
pressupostos més socials de la història de les Franqueses.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada 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, PxC i el regidor no adscrit Esteve Ribalta, i per tant, amb el
quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
Marxa regidor PP
4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES PER LLUITAR
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA ALS NOSTRES MUNICIPIS I A
CATALUNYA
El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), aprovat per
l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 –del qual
Espanya en forma part- en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell de
vida adequat per un mateix i per la seva família, incloent l’alimentació, el vestit i
l’habitatge adequat, així com una millora contínua de les condicions d’existència.
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D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del dret a
un habitatge digne (Observació General núm. 41) i el dret a l’aigua i el sanejament
(observació General núm. 15 i reconegut expressament per l’Assemblea de Nacions
Unides en 20102), com el dret de totes les persones a disposar d’aigua suficient, salubre,
acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic.
La situació de crisi econòmica, l’atur i les retallades que s’estan portant a terme des del
Govern de l’Estat i des del Govern de la Generalitat de Catalunya en drets socials estan
provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes famílies
per accedir a recursos i serveis bàsics, com l’aigua, el gas o la llum, necessaris per
garantir unes condicions mínimes de vida digne.
Mentre que Endesa, Gas Natural Fenosa i Agbar obtenen milions de beneficis (2.771,
1.657 i 432,9 milions respectivament l'any 2011), la Taula del Tercer Sector de
Catalunya ha alertat que el 10,9% de les llars catalanes no poden mantenir l’habitatge a
una temperatura adequada, i al voltant d’unes 320.000 famílies, tenen problemes per
pagar les factures de llum o gas, mentre que a l’inici de la crisis el percentatge es situava
en el 5,4% i que aquest hivern les xifres s’agreujaran si no s’actua.
És per això que s’ha d’actuar d’una manera coordinada, justa i decidida per part dels
Governs de l’Estat i de la Generalitat per garantir els subministraments bàsics a les
persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Tot i els esforços de les
administracions locals que, a través dels serveis socials municipals, estan cobrint les
dificultats de les famílies que es troben en situació de no poder cobrir les necessitats
bàsiques de subministraments, és necessari que s’adoptin mesures estatals i
autonòmiques per abordar aquesta greu problemàtica.
Fins el moment, el Govern de la Generalitat, només ha aprovat el Decret Llei 6/2013, de
23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de
Consum de Catalunya. Però, aquest Decret que es troba en suspens pel Tribunal
Constitucional desprès d’haver admès a tràmit la denúncia del Govern de l’Estat, ha
estat ineficaç. Des de la seva vigència al desembre de l’any 2013, només 800 famílies a
Catalunya s’han acollit, ja que no garantia el pagament de les factures, sinó el seu
ajornament.
Per tots aquests motius considerem que s’han de prendre mesures urgents per aturar la
situació de pobresa energètica que agreuja encara més la situació de les famílies en
situació de vulnerabilitat.
Proposem l’adopció dels següents
ACORDS:
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1. Instar el Govern de l’Estat a declarar la llum, l’aigua, el gas, el butà i el propà
com un dret social bàsic per al manteniment d’un habitatge digne.
2. Instar el Govern de l’Estat a garantir que els consumidors en situació de
vulnerabilitat tinguin accés a una tarifa social en funció dels seus ingressos –la
suma del lloguer de l'habitatge i dels subministres energètics no poden ser
superiors al 35% de la Renda familiar disponible-, i que la diferència entre la
tarifa social i el consum real estigui finançat a través de la creació d'un fons
públic-privat que garanteixi els subministraments a les famílies més vulnerables
o una tarificació de mínims amb terminis sense interès. I, regulant per llei els
elements mínims imprescindibles per a desenvolupar una protecció efectiva i
transparent de tots els consumidors respecte dels subministradors energètics.
3. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un nou decret llei de pobresa
energètica que ampliï el període d’aplicabilitat a tot l’any, eviti el tall de
subministraments a les persones que no arribin a l’1,5 de la renda de suficiència
energètica de Catalunya i no puguin afrontar el deute, promovent el pagament a
través d’un fons de suficiència energètica amb aportacions diverses, tal i com
estableix la Moció 151/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques
socials, impulsada pel Grup Parlamentari Socialista.
4. Instar el Govern de la Generalitat a crear, immediatament, una treva hivernal que
aturi els talls d’energia a les famílies en situació de vulnerabilitat, i que es faci
responsable, conjuntament amb les empreses de subministraments energètics de
les factures i rebuts impagats.
5. Instar el Govern de la Generalitat a augmentar els recursos econòmics als
ajuntaments i Consells Comarcals, a través dels contractes programa amb
Benestar Social i Família, per fer front a les situacions de pobresa energètica que
estan cobrint els Serveis Socials municipals.
6. Instar el Govern de la Generalitat a preveure en la propera revisió de la Cartera
de Serveis Socials la garantia dels subministraments energètics per a les
persones en situació de vulnerabilitat.
7. La creació d’una Comissió de treball amb tots els Grups municipals per endegar
un diagnòstic real de la situació en què es troba el nostre municipi en referència
a la pobresa energètica i la implementació de solucions per les persones
afectades.
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8. Elaborar un “Pla contra la pobresa energètica” fent participar diverses àrees de
l’Ajuntament com Serveis Socials, Sostenibilitat, Urbanisme o Promoció
econòmica, planificant mesures d’acció i dotar-lo de pressupost per actuar contra
la pobresa energètica, tant a nivell estructural, com per poder reaccionar davant
de la urgència i la dificultat en què es troben moltes famílies. Reclamant els
recursos a aquelles Administracions Públiques que tenen competència.
9. Convocar de manera immediata la Taula sobre la Pobresa Energètica per tal
d'avaluar la situació de milers de llars catalanes, establir prioritats de cara als
propers mesos i acordar la presa de mesures de caràcter immediat.
10. Intensificar les mesures que fomentin la diversificació i la transparència en el
sector privat de l'energia, garantint l'accés a uns preus raonables i transparents, i
auditar els costos sobre els beneficis reals. I, que en cap cas els costos de la
gestió es repercuteixen en les factures que abonen els consumidors.
11. Fer arribar aquests acords al Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis,
a la Federació de Municipis de Catalunya, i a la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bona nit a tothom. Nosaltres, els socialistes de les
Franqueses, com no pot ser d’una altra forma, hem considerat de portar aquesta moció
precisament perquè com a socialistes que som hem de defendre davant de la població,
davant dels ciutadans i de les administracions, tant del govern central com del govern de
l’estat. Aquesta proposta té una intencionalitat, que és la de pressionar precisament el
govern de l’estat i a la Generalitat en recordar que és una situació de vulnerabilitat que
estan vivint totes les famílies, en la qual estem anomenant com una situació de pobresa
energètica. Bé, jo li diria d’una altra manera. No és tan sí com una pobresa energètica,
sinó és un concepte de vulnerabilitat energètica. Per què? Perquè no és tan sols un tema
econòmic; també la major part dels casos són de caire, de situacions personals com per
exemple situacions de malalties, en la qual es necessita d’uns requeriments específics.
Els serveis socials del nostre ajuntament, precisament, dóna suport econòmic pel
pagament dels subministres a les famílies que ho sol·liciten, dins del pressupost d’ajuts
econòmics. En aquest any i en el mes de novembre portem una despesa de gairebé 45
mil euros de la partida global de serveis socials. Per tant, pensem que aquesta no és
suficient, ja que s’hauria de garantir uns mínims perquè tothom, tota la població que ho
necessiti, pogués tenir aquests ajuts, però ha de ser amb un finançament adient. No és
una competència directa de l’ajuntament, és una competència de les administracions
centrals i per això la pressió l’hem d’exercir a través de mocions com la que portem
avui. Les famílies que estan ara mateix, que estan rebent moltíssima pressió, i
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evidentment estan passant moltes dificultats per mantenir els subministraments bàsics.
Això està provocant més endeutament i per tant la primera porta a la què truquen és la
de l’ajuntament i és la de l’àrea de serveis socials. A vegades no podem resoldre tots els
casos que apareixen. Hem de demanar que aquest acords arribin a les administracions
centrals amb les companyies de subministraments i que siguin realistes i que tinguin el
compromís ferm de garantir uns mínims per cobrir les necessitats dels ciutadans.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el nostre grup li votarà a favor de la moció, però serà
un vot crític com abans han dit vostès molt populistes, però en realitat aconseguim que
tota conquesta socials o petit pas cap a una millora social de la població és positiva i que
quan pitjor millor per intentar portar la situació a l’extrem no ho considerem perquè
això només es pot fonamentar en el malestar de la població i en el patiment de la
ciutadania. Per tant, li votarem a favor però també li diré que aquesta moció quasi
sembla que li estiguin demanant a les companyies elèctriques que si us plau siguin
bones, i que tractin a la gent bé, ay! Pobreta la gent, siguin vostès bona gent, redueixin
els seus beneficis. Sincerament, els demano que incloguin un punt, sinó el volen
incloure li votarem a favor també, però jo demano que incloguin el punt de donar suport
també a la ILP contra la pobresa energètica i contra els desnonaments que es presenta al
Parlament de Catalunya. S’ha presentat avui i com es fa demanar signatures també per
part de l’ajuntament i es va aprovar per moció la ILP de la renda bàsica a Catalunya, els
demano que en aquesta moció incloguin també la ILP contra els desnonaments i contra
la pobresa energètica. Sé que és una ILP que per a vosaltres i per a la vostra moció serà
molt radical perquè ja no demana a les empreses que siguin bones, allà es diu que les
empreses o compleixen aquesta normativa de garantir unes condicions socials, o se les
expropia. Allà demana que la Generalitat es mulli, que no facin moratòries, com ha
passat aquest darrer any, on sí, molt bé, a les famílies que tenen necessitats li fem una
moratòria a l’hivern, i quan arriba la primavera li tallen la llum, li tallen l’aigua i a sobre
li carreguen el deute de la moratòria. Aquesta família que estan segurament amb
problemes de desnonaments, amb problemes d’atur, i que no poden ni cobrir les
hipoteques que tenen ni tampoc les factures que li estan carregant a sobre. El què hem
aconseguit és només allargar l’agonia d’aquesta família aquest hivern, però no em
solucionat el problema realment. Aquí no tenim que demanar-li res a les empreses, no
tenim que demanar caritat. Tenim que exigir drets a la ciutadania; tinc que imposar
condicions socials per al benefici de la població. Igualment, tot i que aquesta moció em
sembla tèbia i tova, li votarem a favor perquè tota petita conquesta potser aconseguim
que un mes, dos mesos, la gent pugui estar millor. Però les seves propostes realment no
solucionen el problema. Són una petita tirita a una ferida oberta. I també els demanaria
que proposen que a nivell de municipi fer una comissió, jo no sé si cal, perquè realment
els serveis socials hi estan treballant en aquest tema. Em preocuparia que no estiguessin
treballant en aquest tema, però dieu que estan fent i jo, seguint la trajectòria que esteu
fent, sembla que es tracta, que són 45.000 euros destinats. Però aquesta comissió, què
és? Per destinar com destineu en el pressupost de l’ajuntament 6.000 euros per a la
comissió de desnonaments de les Franqueses? Aquesta comissió que no fa pràcticament
res? Destineu aquests 6000 euros a la PAH? O destineu aquests 6000 euros en
polítiques actives ajudant a la gent que està sent desnonada? I aquesta comissió que
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voleu fer, destinem-la a fer coses útils, perquè si ja estan serveis socials treballant, què
importa que ens reunim nosaltres? O sigui, les propostes les podem decidir aquí en el
Ple, no cal que fem un altre element burocràtic que no tindrà competències, que tindrà
una partida de pressupost que no sé per què servirà. Si el que tenim que fer és que les
eines que tenim ara funcionin, no crear més eines per quedar bé davant de la població.
Gràcies.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: m’he descuidat, i parlo com a Convergència i Unió,
perquè aquí. Miro un tuit del Parlament avui que diu “el Parlament aprova per
unanimitat en la majoria dels punts la nova Llei del Codi de Consum en mesures contra
la pobresa energètica”. Per tant, avui el Parlament ha aprovat aquest punt. Tot i així, el
grup de Convergència i Unió, si la moció és tal qual, li votarà a favor.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: això ho comencem a complicar. De l’incloure les
dues ILT’s per part d’Esquerra demanaríem que s’inclogués una, la que fa referència a
aquest tema. Si per cas parlem de... fem una i “tiramos para todos los lados”. Està lligat,
hi ha moltes coses que estan lligades però, és igual, ho votarem a favor tant si és amb
afegits com si és sense. Una d’això, el punt 9 expliqueu-me’l, si us plau, perquè estem
parlant de convocar la taula sobre la pobresa energètica, a on? A les Franqueses? M’ho
expliqueu, perquè si l’hem de convocar a les Franqueses per avaluar la situació dels
milers de llars catalanes, potser anirem una mica passats. I si estem demanant que es
convoqui la taula, demanem que es convoqui la taula, no la convocarem nosaltres. Jo
tampoc crec que el fet de crear una comissió sobre aquest tema, si és que des dels
departaments que ho porten es fa la feina correctament, sigui necessari. El que sí que
crec que és important, en aquest tema i en altres, i no acostuma a passar, és que tots els
regidors que no estem a govern tinguem informació puntual del què s’està fent.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sra. Gisela, lo que estàvem dient sobre aquesta moció.
Tot està molt bé, però el què deia el meu company. Aquí fa dos anys es va presentar
vàries mocions de varis grups de desnonaments per arreglar i aquí no s’ha reunit ningú,
ni comissions de treball ni s’ha fet res. I a sobre amb el pressupost d’aquest any i de
l’any passat hi havia una partida de 6000 euros que està allà quieteta i ningú ha fet res.
Escolti’m, jo ja li dic, m’abstindré, però li dic perquè m’abstindré. Primera vostè en
alguns punts, que ho he mirat, “s’han de prendre mesures urgents”. Perfecte. “La
creació d’una comissió de treball amb tots els grups municipals”. Perfecte. I vostè
demana aquí aprovació econòmica planificant mesures d’acció i dotar-lo de pressupost.
Escolti’m, ja hem aprovat el pressupost, escolti’m, vostès ja tenen que haver posat una
partida al pressupost sobre aquest tema. I li dic, sap per què li dic? Perquè vostè porta 7
anys de govern, i aquest govern, com vostè està a govern, té tot el dret a fer una partida,
no estar aquí una moció com estan dient, que vostè està tractant que nosaltres estem fent
les demagògies, i vostè està presentant una moció en tot aquest sistema, quan vostè està
a govern i això ja ho podia haver presentat, avui mateix, una partida en el pressupost
sobre aquest tema. Vostè mateix. I no em digui que no hi ha diners a la partida, perquè
si no ja li buscaré d’on sigui la partida, jo.
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Pren la paraula la sra. Santos i diu: anem per pams. Primer de tot, per contestar al sr.
Bernabé i al sr. Àlex, sobre la inclusió dels dos punts. A veure, jo crec que aquesta
moció fa referència a un cas molt concret, que és el tema de la vulnerabilitat energètica.
Que barrejar, que encara estigui mínimament lligat, no estem parlant del mateix tema,
que és el tema dels desnonaments. Considerem que no l’hem d’incloure. Penso que no
és necessari incloure en aquests punts. Per altra banda contestant sobre el tema de la
partida concreta de 6000 euros sobre el tema de desnonament, faré una petita explicació
sobre això. Tot té sempre un motiu. A veure, nosaltres en el seu moment quan vam crear
la comissió, en aquesta comissió hi havia una sèrie de membres en el qual certs
membres, al llarg del temps no van voler participar en cap de les convocatòries que vam
fer posteriorment. Dit això si en aquesta comissió, els mateixos membres que la formen,
perquè no és l’ajuntament qui. L’ajuntament convoca però no és la que organitza, són
els membres d’aquesta comissió. Aquesta comissió anava directament a tractar tot lo
que són el tema dels desnonaments del municipi. Si els mateixos membres no volen
continuar per la raó que sigui, perquè no interessava, o perquè no veien fructífer al sortir
endavant amb aquesta comissió, evidentment l’ajuntament va destinar aquests 6000
euros a la promoció i al desenvolupament del pis social que tenim en marxa. O sigui que
aquests diners no es queden allà penjats, sinó que senzillament se’ls hi ha donat un destí
molt lligat amb el tema de les famílies que en certs moments queden desnonades i
nosaltres hem posat el pis de lloguer social com una solució.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només per matisar, senyor Badia, crec que no ho
ha escoltat. Ha dit que 45.000 euros del pressupost es destinava... sí, eh?
Pren la paraula el sr. Vega i diu: li votarem a favor encara que no vulguin incloure la
ILP. Jo entenc que no la vulguin incloure perquè les mesures que la ILP que tracta sobre
la pobresa energètica i els desnonaments, perquè la causa d’aquests problemes és l’atur i
la pobresa i la crisi econòmica que està patint la població, i està lligat. Ho va presentar
la taula pels drets socials, i ho ha va presentar la PAH i ho va presentar la gent que està
lluitant contra la pobresa energètica, o sigui que jo crec que està bastant lligat i
relacionat, i s’ha presentat avui i el Parlament ho ha aprovat i ara començarà l’etapa de
recollida de signatures. Però igualment li votarem a favor. Entenc que el seu partit no ha
donat suport a aquesta ILP, massa radical, suposo. Però és el què sí li direm, això de fer
comissions. Si la comissió serveix i treballa, val, jo crec que no cal ni assignar-li
pressupost perquè per fer reunions, per què ha de tenir un pressupost? I per buscar
mesures? I això dels 6000 euros, val, que els destinin a temes lligats amb el tema
desnonaments, però després ja li comentaré el tema de precs i preguntes, que vam dir
que aquí li portaríem la especulació de l’habitatge per part de la banca, i no hem
començat encara a fer-ho. Li votem a favor. Acceptem que són petites conquistes que no
són competència nostra, que ho ha d’acceptar la Generalitat, i tal i com està la
Generalitat ja ha dit que aquesta mesura que estan fent són “parches”, són petites
grapetes per tapar una ferida que és horrible, però tot petit pas en aquesta solució
boicotejar-lo no ho farem.
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una cosa només. La primera vegada ho va comentar
la regidora i m’he mossegat la llengua, però si a més a més ho acaba de comentar vostè,
senyor Alcalde, no d’això. A veure, no ens hauríem d’enorgullir, d’estar molt contents i
de dir que ens gastem 45.000 euros en el tema de pobresa energètica de la manera que
està ara la cosa. La única cosa que fem és treure’ls de la nostra butxaca, de la butxaca de
tots els veïns de les Franqueses i posar-los a la butxaca d’unes empreses que són les que
estan originant el problema i que són les que mai hi perden. Llavors, de tota aquesta
moció, el punt número 10, que és el que parla d’intensificar les mesures que fomentin la
transparència en el sector privat, garantir l’accés, etc., entenc que és l’important, a
banda dels dos primers. A veure, diem les coses. Això que estem fent, almenys, a la
nostra manera de veure-ho, és un pedaç. No poden parlar vostès de justícia social quan
el que estan fent és buidar les butxaques de 20.000 veïns de les Franqueses, cadascú la
part que li toqui d’aquests 45.000 euros i omplir les butxaques de les companyies
elèctriques. Tot i això em ratifico en què el vot serà favorable, però senzillament era una
puntualització perquè no ens enorgullim de treure’ns 45.000 euros de la butxaca de
l’ajuntament i de posar-los a la butxaca de segons qui.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: a veure, senyor Profitós, en certa manera, més que
res per educació, aquests 45.000 euros formen part d’un dels plans de xoc que fa serveis
amb totes les ajudes econòmiques que la gent necessita. Perquè li podria dir que
d’alimentació ens estem gastant 25.000; li podria dir que d’habitatge estem gastant
12.000, amb tot lo que és l’any 2014. Què vol dir això? Que no ens parem només en els
45.000 euros de subministres, sinó que amb això podem dir que la part que toca de
serveis socials d’aquest ajuntament, ja està fent un pla de xoc per a totes aquelles
famílies que estan en aquesta situació de vulnerabilitat de subministres. Senzillament
això.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, senyor X, no me’n enorgulleixo o em
vanaglorio. És una realitat. Algú ho ha de solucionar això i ho està fent polítiques
socials. Si les companyies de moment no ho solucionen, algú ho ha de fer perquè no
podem deixar aquesta gent amb la situació que estan. No hi ha més.
SOTMESA a votació la proposta, 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 PxC, 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 PARTIT DELS
SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA QUERELLA PRESENTADA PER
LA FISCALIA GENERAL DE L'ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I
ALTRES MEMBRES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
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Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A aquest fet s’uneix
el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda d’amplis
sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya.
La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut
després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo, s’ha
vist agreujada per la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern causada
per la política del govern del PP, i les incomprensions i els atacs soferts per elements tan
essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema educatiu.
Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents
manifestacions demanant canvis profunds que permetin superar precisament aquest
malestar i en l’exigència, cada vegada més creixent, d’exercir el Dret a Decidir del
poble de Catalunya.
Hem de lamentar, però, que davant d’aquest repte que és eminentment d’ordre polític,
el govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de l’Estat la presentació
d’una querella contra el President de la Generalitat, la Vicepresidenta del Govern i la
Consellera d’Ensenyament.
Per tot això, el grup del PSC Les Franqueses del Vallès, proposa al Ple del 18 desembre
2014 l'adopció dels següents
ACORDS:
1.

Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu
crisi institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a
condicions indispensables i prèvies a una solució estable que, ineludiblement,
haurà de ser sotmesa al vot ciutadà.

2.

Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés
participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del
PP de criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de
l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès al President de la Generalitat, a la
Vicepresidenta del Govern i a la Consellera d’Ensenyament

3.

Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, al President del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris,
a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC).

El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, en certa manera els acords ja estan expressant i
donant-li una forma si més no amb la cara d’una moció, doncs el què ja vam comentar
en el seu moment. I és de que rebutjàvem qualsevol voluntat per part del govern
central de criminalitzar i d’anar contra el President, la Vicepresidenta i la Consellera
per la convocatòria que es va fer en el seu moment. Independentment que nosaltres
pensem que la solució passa per diàleg, negociació i pacte, però hem de dir que no
podem admetre perquè el President és també el nostre President, i d’aquí que portem
aquesta moció a votació.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: la faig com a Convergència i Unió primer. Tot i
que nosaltres partidaris de la moció que vam aprovar en tots els seus termes, aquesta
moció parlant amb el sr. Profitós i ell us explicarà que hi ha algun matís, eh, sr.
Profitós? Que no és del tot correcte; tot i això creiem que no contravé que la que vam
aprovar nosaltres, que és la nostra, per tant com a Convergència i Unió li votarem a
favor.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: aquesta moció, per nosaltres té un petit problema, i
és que suposo que com l’anterior estava enfocada des d’un punt de vista, aquesta està
enfocada des d’un altre punt de vista. Si poguéssim llegir la exposició veuríem que ens
anem a l’any 2010 amb l’Estatut, que sí que és cert que és el punt de partida d’on molt
gent comença a generar un cabreig que després ha acabat amb un convenciment de que
les coses han de canviar, per obviar 2012, 2013 i 2014, i no només això, sinó que el
punt primer és un punt que ens està negociant, i el problema que ens veiem els que
hem arribat al convenciment de que no hi ha possibilitat de negociació és aquest, que
no hi ha possibilitat de negociació. Per tant, jo li demanaria que traguessin el punt 1, es
quedessin amb el 2, que és la demanda o condemna que es fa contra el govern de
Madrid i la forma d’actuar respecte el govern català. I si és així li votem a favor, i si
no, ens abstindrem.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo els hi demanaria dues modificacions. La
primera, just abans dels acords vostès ens demanen: “el PSC de les Franqueses del
Vallès proposa al Ple del 18 de desembre de 2015 l’adopció dels següents acords:”
Escoltin, espero que al 2015 això ho tinguem ja més aviat aplanadet el desembre. No
sé si el 18 de desembre ens tocarà Ple, en qualsevol cas canviïn-ho i posin-ho pel 14, si
no els hi sap greu. Segon, entenc que una mica continuant amb el què es comentava
del primer punt de l’acord. En aquí tenim una moció que en el seu títol parla de la
querella presentada per la fiscalia general de l’estat, i ens trobem que en aquest primer
punt vostès em diuen que no hi ha cap solució viable a la greu crisi que no passi pel
diàleg, de la negociació, etc. Pregunto, hem de negociar amb la Fiscalia? Es pretén que
es negociï amb la Fiscalia? O estem parlant de coses que no tenen res a veure amb la
Fiscalia, s’està parlant del procés, es pretén que es negociï amb l’Estat perquè l’Estat li
digui a la Fiscalia... La veritat, entenc que l’esperit deu ser que es negociï que
Catalunya Estat, amb la qual cosa aquest punt no te res a veure amb el títol ni amb la
finalitat de la moció, i en el cas de que s’estigués parlant... entenc que és impossible
negociar amb la Fiscalia. Llavors jo els hi demanaria si us plau que retiressin aquest
punt per poder tenir l’acord de la major part dels grups possibles, en el sentit de que
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els hi acabo d’explicar. No veig de quina negociació estem parlant, o si m’ho
expliquen i em convencen, no ho sé... però no sé de quina negociació o pacte estem
parlant, amb qui, si amb l’Estat, si amb la Fiscalia, que és el què tocaria, no sé.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: jo no començaré ara explicar, em sembla que tots és
conegut, el pensament, però manifestem el nostre convenciment de que la solució al
problema, per posar-li un qualificatiu, passa pel diàleg, evidentment entre governs,
passa per negociació i passa per arribar a un pacte. Jo crec que això recull molt bé el
pensament i que volem manifestar amb aquesta moció.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: la data, ens la canviaran o en parlarem l’any que
ve? Val. Segon, quan diu la solució al problema passa pel diàleg, ho acaba de dir vostè
ara mateix, entenc que vostè m’està ratificant que aquest punt no té absolutament res a
veure amb la denúncia que ha presentat Fiscalia. Llavors em sap molt greu, el vot
d’Esquerra crec que queda suficientment explicat, suficientment expressat i em veig en
cor de justificar tant aquí com allà on convingui el per què votarem en contra
d’aquesta moció si es manté tal i com està posada.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el vot de Convergència ja l’hem explicat i creiem la
moció nostra és l’anterior. Aquesta celebrem una cosa, celebrem i molt positivament
que el punt primer posi qualsevol solució haurà d’estar sotmesa al vot del ciutadà.
Això almenys això nosaltres ho celebrem.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i UPLF, sis vots en contra dels regidors dels grups
municipals CPF, ERC, PxC i el regidor no adscrit Esteve Ribalta, i dues abstencions
dels regidors del grup municipal LFI, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA
PER CATALUNYA SOL·LICITANT UNA AUDITORIA DE LES
FINANCES MUNICIPALS
ATÈS que cal implementar mecanismes de control que fiscalitzin la gestió econòmica
dels responsables de les finances municipals i revisin les pràctiques comptables i
administraves emprades per l’ajuntament i els seus organismes autònoms en
l’elaboració de la seva comptabilitat.
ATÈS que sotmetre els estats financers de l’ajuntament a la supervisió de professionals
externs i independents a la corporació municipal constitueix un exercici de
transparència i de suport al control intern sobre aspectes tals com la verificació de
l’Estat de Romanent de Tresoreria, Resultat Pressupostari, Balanç de Situació, Compte
de Resultats Econòmic i Patrimonial i Memòria de l’ajuntament i els seus organismes
autònoms.
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ATÈS que una auditoria externa permet detectar desequilibris pressupostaris i anomalies
com l’inflament de partides d’ingressos per arribar a quadrar les despeses o la possible
utilització d’empreses municipals per generar ingressos ficticis. També permet
determinar el grau de previsió a l’hora de programar la despesa i el rigor a l’hora
d’elaborar els pressupostos, comptabilitzar els drets que l’ajuntament pugui tenir
pendent de cobrament i el compliment o no de la llei de contractes del sector públic pel
que fa a la contractació de proveïdors, així com que es determini el compliment del pla
d’ajust.
ATÈS que l’elaboració d’un pressupost municipal requereix conèixer la situació real
d’aspectes com l’endeutament i el grau de solvència.
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Encarregar una auditoria externa de la situació econòmica i financera del
nostre ajuntament i els seus organismes autònoms dependents a 31 de desembre de
2014.
Segon.- Convocar una roda de premsa per fer públics els resultats de l’auditoria
comptable duta a terme quan aquesta s’hagi completat.
Tercer.- Traslladar els acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al
tauler d’anuncis i el Butlletí Municipal.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Badia: poca cosa, vistos els pressupostos que s’han presentat i
demanem que es faci aquesta auditoria externa total del 2014, que seria aquest any, i
perquè les coses es vegin. Perquè vostè quan diu hi ha romanent, sempre romanents,
no hi ha romanents. El pla d’ajust va bé, no va bé, vull dir, per això demanem que es
faci aquesta auditoria externa, comptant els òrgans autònoms, que és Entorn Verd i
Dinamització Econòmica.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: miri sr. Badia, les comptes de l’ajuntament no fa
gaire que van ser auditades per l’estat central. Vostè, amb la seva moció sembla o
dóna la sensació que està prejutjant que els funcionaris no fan la seva feina, i que
segurament està posant l’ombra del dubte sobre ells. Miri, nosaltres no estem d’acord.
Potser vostè, segons vostè, lo que hauríem de fer és anar fent auditories, una rere
l’altra, fins que hi hagi alguna que a vostè li vagi bé. Miri, parlant en serio, les coses
són molt més sèries. I nosaltres ho som, i també li diré una cosa, i és que aquest també
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és un fet diferenciador entre Plataforma per Catalunya i nosaltres. Per això, i per
moltes coses més, nosaltres li votarem que no.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres aquí ens abstindrem perquè considerem
que una auditori en sí mateixa no canviaria massa la situació; això d’anar acompanyat
amb una altra visió de l’economia a nivell local, hi ha moltes maneres de tancar els
números, i aquí creiem que pel que sigui s’està fent amb una visió a molt curt termini.
Per això donem aquests resultats, que crec que poden ser defensables, però no acabem
d’entendre com amb deutes de 14 milions podem dir que tenim superàvit de 2. Quan
tens un deute, tens un deute o el pagues o encara continues devent diners. Però què
vull dir amb això? Creiem que la comptabilitat s’ha de fer d’una altra manera aquí.
Segurament s’hauria de fer una auditoria però com ja hem dit i he recordat jo abans, ja
estem auditats per l’estat perquè tenim un crèdit i per tant ens abstindrem. Ara, jo
també començo a estar una mica cansat de dir certes coses. Aquí es va dir certes coses
de com s’està funcionant a nivell orgànic i a nivell pressupostari els patronats, i se’ns
deia que s’estava fent correctament. Al final resulta que no, que havien de passar la
relació de llocs de treball, havien de passar el pressupost, i s’ha acabat fent, quan
aquest regidor fa 4 anys que ho demanava. Aquí se’n va parlar de que s’havien de
presentar els pressupostos en forma de capítols i se’ns va dir que no, que ho tenim que
presentar en forma de capítols. Per què? Clar, jo estic dient que hi ha moltes formes de
fer les coses, però una és la que s’assembla més a l’estàndard i l’altra és el que
s’assembla més a l’anomalia. I per això jo li dic que jo cada cop estic més convençut
que aquí hem de fer un altre tipus de mirada econòmica.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: a veure sr. Marin, escolti’m, jo dels treballadors no
tinc que dir res, d’aquest ajuntament. Que ho sàpiga. Vostè tindrà algun problema amb
els treballadors. Jo no en tinc cap amb els treballadors. Si fan la seva feina, em sembla
perfecte. Jo li demano una auditoria externa, vostè pot dir que el govern central ho
aprovat. No ho he vist per cap lloc. Ja que vostè diu que tot està funcionant, jo no
demano res de l’altre món. Crec que es pot demanar una ajuda a la Diputació. A mi em
pot dir que els comptes estan presentats i estan molt bé, però escolti’m, si no passa res.
Aquí ningú es te d’amagar de res. Quin problema hi ha? Que vostè no li agrada?
Farem uns altres mitjans, no es preocupi.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Badia, li votarem que no per qui és. Però
deixi’m que li digui que els comptes els tenim més que fiscalitzats. Estem dins del pla
d’ajust, per tant l’Estat ens el controla. L’altre dia, fa un mes i pico o dos, en aquest
préstec de 600 mil euros allò de les parcel·les, vam anar a Política Financera de la
Generalitat i ens van treure el llistat que quadrava a la pesseta amb lo que té l’Estat.
Vaig quedar parat, ens tenen controlats. Llavors els comptes passen a sindicatura de
comptes que els analitza. L’únic que ens falta fer, com es feia abans, i a lo millor ens
ho plantegem, que la Diputació ens faci l’estudi econòmic financer dels comptes de
l’Ajuntament, i podríem demanar-ho, no ens “asusta” això, no tenim res a amagar.
Llavors és una de les opcions que ens podem plantejar com a govern i jo com a regidor
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d’Hisenda. l’estudi econòmic financer que la Diputació ens fa, que no ens costa diners,
i que fan tècnics de la Diputació que auditen comptes.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Badia, Esquerra ho votarà en contra perquè ho
presenta Plataforma per Catalunya. Escolti, faci’ns un favor a tots, perquè vostè de tant
en tant la clava una mica, passi a un grup de no adscrit i llavors podrem tenir en
compte les seves aportacions i les seves mocions. Per posar d’aigua al vi, no és veritat
que quan una cosa té el vist-i-plau d’algú que ho ha auditat allò sigui fantàstic. Per
desgràcia, la manera de fer auditories, i l’auditoria que vostè demana si es fes tampoc
no d’això. La manera de fer auditories en aquest país és dóna’m els teus llibres i jo
t’auditaré els teus llibres. I els auditoris el què diuen és d’acord amb els llibres que
aquest senyor ha presentat, això va com un tiro. Clar, no hi ha auditors que vagin als
llocs i obrin calaixos i demanin papers i mirin perquè no estan comptabilitzades
perquè no les saben. Això era de més a més. En qualsevol cas li votarem en contra,
senyor Badia, no perquè ho presenti vostè, sinó perquè ho presenta Plataforma per
Catalunya.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup
municipal PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM,
UPLF, ERC-AM i el regidor no adscrit Esteve Ribalta, cinc abstencions dels regidors
dels grups municipals CPF i LFI.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA DE REBUIG A L'ACORD COMERCIAL "D'ASSOCIACIÓ
TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ" ENTRE LA
UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS
ATÈS que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més
enllà del comerç ja que l’acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes
de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, l’alimentació, el treball, la
seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa.
Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les institucions
democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els
drets de la ciutadania.
ATÈS la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del TTIP, és una
vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu nom. El
mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està
classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que
exerceixen un paper important en les relacions comercials d’Europa, ja que pot vetar els
acords comercials (com va fer amb l’Acord Comercial Antifalsificació, ACTA), només
se’ls permet l’accés limitat als textos de negociació.
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ATÈS que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de
controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals
nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals
d’arbitratge. Es tracta d’un privilegi per a les empreses més poderoses injustificable
entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament
operatius. Així, si un tribunal d’arbitratge conclou que les polítiques decidides
democràticament podrien reduir els guanys projectats d’un inversor, aquest mecanisme
podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això
limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i
financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords
comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la
seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre l’Energia, a Canadà
per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia
per paralitzar privatitzacions d’hospitals. Exemples que demostren que és un pseudo
tribunal format per defensors dels interessos de les empreses que les anteposa a les lleis
i a la pròpia democràcia.
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de
sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un Consell de Cooperació
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest
organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries
afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o
preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de
representants d'empreses, tindran l'oportunitat d’"analitzar" prèviament possibles
impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que
no hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals.
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació
de conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden
tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap reglament
de la UE. Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses transnacionals podrien
utilitzar les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges
de les diferències en la regulació. A la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de
regular i es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents.
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees
establertes per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels
serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions
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públiques en funció de criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a
les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats
sectors econòmics que són essencials i la defensa de béns públics, que tindrà un impacte
molt negatiu a les polítiques desenvolupades a l’àmbit local.
Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un
pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural
en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la
cultura en general.
Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure
Comerç Canadà-UE (ZETA) ja van en aquesta línia, el TTIP promouria la carrera
mundial d'acords comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una
força impulsora des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la
mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol
formar un club exclusiu amb la UE. En el mig termini, això podria fins i tot afeblir la
posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals,
sotmetent als països més febles i més pobres a normes en les quals no han tingut cap
manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma
del sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals comuns,
especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient.
Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera
que afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi ambient o els
serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de
privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer.- Declarar a aquest Municipi de Les Franqueses del Vallès com a Municipi
insubmís i oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i
redistribució social.
Segon.- Sol·licitar del Ministeri d'Administracions Públiques del Govern del Estat i a la
Generalitat de Catalunya el seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el
caràcter públic dels anomenats serveis socialment útils.
Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP
i altres acords comercials similars, amb la finalitat d'aconseguir:
● que mecanismes com el Investor-state dispute settlement (ISDS) no siguin inclosos en
aquest ni cap altre tractat.
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● defensar l'actual política reguladora de la UE i dels seus Estats de manera que no es
perdin competències en matèries de legislació social, protecció al consumidor i medi
ambient.
● que el tractat no es limiti a objectius merament econòmics, i que se li doni la mateixa
importància i siguin tractats d'igual forma en l'acord, els objectius socials i els
ambientals.
● que s'acabi l'actual falta de transparència de les negociacions, es faci pública tota la
informació i s'obri un debat públic en la UE i els seus respectius parlaments nacionals.
● que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguin exclosos de l'acord.
Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Parlament
europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol.
Cinquè.- Donar difusió aquest acords als mitjans d'informació de l’ajuntament.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: en primer lloc dir que per petició del grup dels
Socialistes de Catalunya que es modifiqui el primer punt, que parla d’insubmissió i
oposició per “desacord”, encara que no estem d’acord amb això, si aquesta és la
condició perquè s’aprovi la moció que és l’important, ho acceptem. Què significa
TTIP? El TTIP és un acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Estats Units. Què
comporta això? Queda molt bé això del lliure comerç. Això comporta, en primer lloc,
una sèrie de mesures perjudicials per a la ciutadania d’Europa i per als pobles
d’Europa, perquè les normatives estatals de les diferents parts que signen aquest
tractat, es redueixen al mínim. O sigui, quan hi hagi un acord comercial entre Estats
Units i Europa, la normativa que s’aplicarà en aquests tractats comercials serà la
normativa més laxa en aquests temes. Això vol dir la normativa més laxa en temes
sanitaris; normativa més laxa en temes fiscals; normativa més laxa en temes que
control de qualitat; normativa més laxa en temes de drets laborals; i resulta sospitós
que la normativa més laxa en aquest cas sempre és la d’Estats Units, i sempre guanya
Estats Units. És també sospitós que hagi un sistema en aquest acord que es vol signar,
que el primer que cal destacar d’aquest acord és que està sent negociat de forma
secreta. Els eurodiputats al Parlament Europeu no poden accedir als documents
d’aquesta negociació. O sigui, ja em direu la transparència democràtica que pot tenir
aquest acord. Per contra, està negociant la delegació econòmica del govern d’Estats
Units i la Comissió Europea en privat amb assistència d’un 80% de tots els membres
que han assistit a les reunions, un 80% eren membres de grans empreses i
multinacionals, lobbys econòmics. Per altra banda, els membres dels grups
parlamentaris europeus no poden accedir a consultar els documents que estan
negociant. O sigui, ja aquest començament opac ja dóna per sospitar. Entre diferents
acords que té aquest pla de lliure comerç que podria dir algú: això que té que veure
amb les Franqueses? I com ens afecta? Bé, l’ajuntament de les Franqueses, si fes
alguna actuació que anés en contra d’un interès empresarial de les empreses que
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participarien en aquest acord de lliure comerç podria ser denunciat, i no denunciat en
un tribunal públic, en un tribunal mercantil o en una audiència pública, sinó que podria
ser denunciat davant un tribunal d’arbitratge privat. Això implica que l’ajuntament
hauria de posar un àrbitre de la seva part, l’empresa privada posaria un àrbitre de
l’altra part i un jutge intermig, que seria un àrbitre privat, el posaria un organisme o en
un acord entre les dues parts, un organisme neutral com pot ser Cambres de Comerç,
pot ser el Fons Monetari Internacional, organisme neutrals que són imparcials. Doncs
imaginem que l’empresa o l’ajuntament de les Franqueses té un negoci amb Aigües de
Barcelona, AGBAR, una gran multinacional, que li cedim les aigües al municipi, és un
supòsit. Suposem que estem en contra de com està gestionant aquest servei. El volem
denunciar. No podem. Només el pot denunciar l’empresa a nosaltres. Nosaltres no
podem denunciar a aquesta empresa. Es denuncien, ells posen la meitat, com a mínim,
de la part que sigui el resultat, i si guanyen aquest judici que sospitosament fins a dia
d’avui tots els estats que han accedit a participar en aquest sistema d’arbitratge sempre
ha perdut l’Estat o la part pública, i sempre han guanyat les empreses privades.
Suposem que podem fer una mica de recurs, no podem, no es pot recórrer la decisió
d’aquests tribunals privats. O sigui, estem obligats a complir la sentència, estem
obligats a acatar l’arbitratge i a més se’ns pot sancionar amb l’embargament dels béns
de l’ajuntament. En aquest cas estic parlant d’ajuntament, però podríem parlar a nivell
d’estats. Bé, en què més ens pot afectar a nivell de municipi? Aquí hi ha gent que és
representant del món agrari. M’agradaria veure com combategen les nostres vaques
amb les vaques de Kentucky, allà inflades amb hormones, amb les grans planeres
gestionades també per les grans multinacionals, amb genètica pel mig, amb químics
pel mig i aplicant la seva normativa, no la nostra. Què farem? I això amb tot en el tema
de l’agricultura. Som un poble que bàsicament té una gran importància el sector agrari.
Com competirem amb la química, amb tota l’enginyeria orgànica que estan fent servir
als Estats Units amb les grans superfícies de les grans extensions agrícoles, quan a
Europa, la majoria del sistema agrícola és petit i mitjana propietat? Ja els propis
estudis que han sortit filtrats diuen que en l’aplicació immediata de l’acord de lliure
comerç amb Estats Units es perdran 800.000 llocs de treball, principalment, els
primers llocs de treball que es perdran de treball són del sector agrari, que a sobre,
aquesta mateixa gent que diu que és meravellós aquest pla econòmic ens diuen que el
benefici en 10 anys serà de 500 euros per persona. Oh! Quina alegria! 500 euros per
persona a canvi de què? De carregar-nos les nostres normatives de sanitat, les nostres
normatives econòmiques, dels drets laborals. Bé, jo demano tant per plantejaments
progressistes, per a la gent que sigui d’esquerres, estigui en contra d’aquests tractats
neoliberals, o també la gent que és més conservadora, més de dretes però
conservadora, es parla del dret a decidir, de la nostra sobirania com a poble, on està la
capital de Catalunya si aprovem aquest tractat de lliure comerç? A Barcelona? O a
Wall Street? Encara que sigui per una part conservadora, proteccionista, volem
protegir la nostra economia, si voleu votar a favor. I també un punt, per acabar, és un
país que té un tractat de lliure comerç com Estats Units, per donar exemple, de lo bé
que li ha anat: Mèxic. Li va de puta mare a Mèxic. És un país del primer món, la seva
economia no és precària i la gent no s’està matant pels carrers amb els càrtels de la
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màfia movent-se per allà com volen, un estat potentíssim i que ha sortit molt beneficiat
del seu amic del Nord amb el comerç que li està aportant.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: començarem com a Convergència i Unió. Nosaltres
hem mirat el diari Ara, i el diari Ara hi ha els punts a favor i els punts en contra. En
aquests moments ens diferencien molt dels seus posicionaments, i els punts a favor ens
van molt més que en contra, per tant els hi votarem en contra. Els punts a favor és la
reducció dels arancels duaners. Un dels grans objectius del tractat és eliminar els
arancels duaners i de les mercaderies, que també serien liberalitzats i que flueixin
sense traves a través de la Unió Europea i d’Estats Units. El segon és la creació de
riquesa i ocupació. Un estudi elaborat per encàrrec de la Comissió Europea conclou
que s’augmentarà la riquesa de la Unió Europea i es calcula en 545 euros per família
anualment, i es crearan 400.000 llocs de treball. A tot això li donem un vot de
confiança. No és un diari qualsevol. Oportunitat per a les PYMES, que és un dels
grans arguments a favor del tractat, és que facilitarà l’accés als mercats nordamericans i a la inversa, a les petites i mitjanes empreses que ara queden fora d’uns
mercats controlats per les grans multinacionals, i aquí també té punts negatius,
evidentment. Però en aquests moments, sobretot en el sector de la pagesia. Però en
aquests moments volem veure com evoluciona i en principi els arguments a favor els
trobem més importants que els arguments en contra.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo manifestar una cosa. El bateig que ha fet vostè de
qui són els de dreta, els d’esquerra, els del mig, se’l pot estalviar perquè a mi no em
coneix de res, d’acord? Jo ho dic perquè abans de fer una exposició de judici sàpiga
molt bé amb qui parla vostè, o a qui qualifica de dretes, d’esquerres o del mig.
Després, sobre la moció que presenta, signada per vostè, dir-li que lo primer que
hauria de tenir una moció d’aquest tipus és un informe jurídic, bàsicament perquè
estem volent modificar una llei de rang superior, i aquí el que no podem fer mai en
aquest Ple ni en aquest ajuntament és modificar una llei de rang superior, és a dir, de la
Comunitat Europea. Clar si vostè vol que amb aquest acord de Ple modifiqui una
moció o un Ple que s’ha fet a la Comunitat Europea, ha de dir el secretari que això és
legítim i que ho podem fer. Com que això està fet ni crec que ho puguin fer, per lo tant
que a mi aquesta moció no té cap mena de sentit ni tampoc té cap tema de debat en
aquest Ple, perquè abans de modificar vostè una llei de rang superior, que és la
Comunitat Europea que suposo que això ho han enviat perquè el seu partit li ha dit:
“enviï-ho al seu ajuntament perquè nosaltres no l’hem aprovat” i el volen fer. Vostès a
la Comunitat Europea l’han aprovat aquesta moció? O ens l’han portat aquí perquè
allà els hi van rebutja? Suposo que és així. Doncs això són dues coses que tenien
d’haver resolt. Primer, dir-me que aquesta moció a l’aprovar-la en aquest Ple és
legítim, i que per lo tant tenim capacitat per fer-ho, si es mira la Llei de Bases de
Règim Local o la Llei de Catalunya veurà que aquest Ajuntament no té competències
per modificar cap Llei que aprovi la Comunitat Europea. Desconeixem la negociació
que hi hagut d’aquest conveni amb Amèrica o amb quin sigui el tractat que s’hagi
signat, desconeixem completament. Desconeixem el seu contingut. Però lo que sí que
coneixem és una mica com funciona la realitat i aquesta, tal i com vostè porta la
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moció, no té cap sentit per aquest Ple, perquè aquest Ple ha d’estar avalat jurídicament
que té capacitat per modificar una llei de rang superior que, en aquest cas, la llei de
rang superior és de la Comunitat Europea negociada a Brussel·les i rebutjada, suposo,
pel plenari de la Comissió o del Parlament Europeu.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: pensava ser molt breu però no ho seré tant. Senyor
Vega, jo venia convençut de casa i el vot serà a favor. Un consell molt petit: ha parlat
de la neutralitat dels tribunals arbitrals, etc. Tots els què estem aquí ho hem entès, però
l’acta no recull les ironies, llavors tingui-ho en compte pel què pugui ser. I una
reflexió: en el ple passat jo vaig dir que em semblava que una moció podia ser
d’urgència d’una forma òbvia i em van començar a caure crítiques dient que no es
tractava de donar lliçons sobre com havien de funcionar les coses. Jo vaig dir que
estava donant una opinió. En aquest cas em penso que tots els 17 que estem en aquesta
taula, estem en el mateix nivell de representació i estem en el mateix nivell de poder
parlar. Només faré un petit comentari, si no vaig jo molt equivocat això són unes
converses que no han tingut cap mena de repercussió en llei. No hi ha llei, no hi ha res
d’això. Estem dient que ens oposem a que tiri endavant el resultat d’unes converses.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: nosaltres donarem recolzament perquè pensem que
tot i això vostè ens ha dibuixat els americans com si fossin el dimoni, que nosaltres
tampoc ho acabem de compartir, però sí que pensem que aquets tipus d’acord i aquest
arbitratge que es vol portar a terme està restant capacitat decisòria, sense anar més
lluny, a la Comunitat Europea. Per tant li donarem recolzament.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bé, per parts. Jo tampoc m’esperava que
Convergència votés a favor de la moció perquè el Parlament Europeu, el vostre grup
parlamentari liberal i l’estat esteu votant, si és més un vot de consciència que no un
vot ideològic, i esteu a favor, sembla ser, d’aquestes negociacions. Perquè són
negociacions, no s’ha fet cap llei, no s’ha votat res al Parlament, perquè als
parlamentaris europeus no se’ls permet entrar per conèixer què s’està negociant. I per
cert, és una moció de postura, de posicionament, de dir-li a la gent del parlament
europeu què pensem aquí. No podem dir-li al Parlament Europeu que modifiquin una
Llei, ja ho sé, fins aquí arribo. I aquí no demana això, demana un posicionament, una
idea perquè... un segon que estic parlant – perquè a més – deixi’m parlar (se sent
intervenir el sr. Torné però no queda registrada la seva intervenció) perquè tinc el
convenciment segur que vostè és una persona profundament de dretes, és un
convenciment que tinc (se senten intervencions que no queden registrades).
Interromp el sr. Alcalde i diu: senyor Torné, en el segon torn li diu. Senyor Vega.
Continua el sr. Vega i diu: sí, doncs està vostè molt marejat no? Vint anys lluitant en
un partit conservador. Tema, és una moció de posicionament. No s’ha votat en el
Parlament. De fet, fa uns dies França va començar a dubtar si volia participar en
aquest tractat o no. És que m’agrada com vol donar lliçons quan és una moció de
posicions, perquè per aquesta mateixa norma no podríem posicionar-nos en contra de
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la Constitució Espanyola i el què decideix el govern central, i ho fem molts cops. En
tema de posicionament, jo intentaria convèncer-vos de que el tema dels beneficis no
compensa. El tema d’arancels el compensa si és la part forta, perquè tu exportaràs cap
a ells, però si tu tens que importar d’allà, què és el que passarà, perquè ells tenen una
capacitat de competència contra la Unió Europea que no podrem aturar, els arancels,
els beneficis del país perquè importaran a Europa i no pagaran quasi res per importar a
Europa i es carregaran l’agricultura europea, la producció industrial europea, els
serveis públics europeus, perquè a sobre aquest tractat que s’està debaten al parlament
Europeu i a la Comissió Europea comporta, entre d’altres coses, obligar els estats
europeus a posar els seus serveis públics a l’abast de les empreses privades i gestió de
serveis als Estats Units. I un altre tractat de lliure comerç que hi ha Nord Amèrica,
entre Canadà i Estats Units, ara està afectant al Canadà pel tema dels medicaments
genèrics a la seva sanitat pública perquè ara han arribat empreses privades
nordamericanes dient que els serveis sanitaris canadencs no pots fer servir
medicaments genèrics perquè entra en competència entre les seves patents de
medicaments. Afecta a tots els àmbits de l’economia d’Europa i tots els àmbits socials
d’Europa. Jo crec que els beneficis que comporta no compensen els danys que pot
comportar a la societat.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bona nit. Miri senyor Vega, jo sóc la primera que
podria dir que pel meu sector no és bo, però allò que dèiem, estem parlant d’una cosa
que com a municipi li dic, vaig estar molts anys a la Unió Europea i en el meu sector
podem fer nosaltres el què vulguem els cants del àngels i tot plegat. Res de res. Miri,
això es porta parlant des del lliure comerç, des de l’Organització Mundial de Comerç
està via les negociacions a Ginebra que ja va sortir aquest tema, perquè es va dir
d’aliar la Unió Europea amb Estats Units perquè deien que eren els dos aliats que
podien anar contra els països que ressorgien, com és l’Asiàtic, que és el què portarà a
tot el món, que ja ho està portant. I donem molta importància, és veritat, als Estats
Units ja li he dit, que el meu sector és el més perjudicat, però si parlem de fruites i
hortalisses estan súper-contents. Vull dir, compte! Atenció, té una balança que ningú li
discutirà. Ja sé que ha sortit dos parlamentaris que cadascú diu la seva, però ningú es
mulla perquè ningú sap exactament com anirà i la veritat, la Comissió Europea qui
mana és Alemanya, i Alemanya no hi està per la labor. Vol dir que atenció, que tan
segur que vagi endavant no li tinc. Som al 2014 i al 2000 ja era una prioritat. Vol dir
que d’aquí a 14 anys potser encara en podem parlar. Potser l’any que ve estarà
aprovat, però no crec que la Comissió Europea sigui tan idiota que tot ells i nosaltres
res. Amb l’Organització Mundial de Comerç ho van fer molt malament i miri com va,
gens bé, es va equivocar la Comissió Europea, és veritat, però jo crec que dues
vegades ensopegar amb la mateixa pedra. I només li diré una altra cosa, hi ha 83
països del món que entren totes les seves produccions sense arancels. Països que no
compleixen res de normes laborals, en seguretat social. I aquí ningú diu res. I són gent
que encara treballen com a esclaus i estan entrant els productes sense arancels. Però
d’això ningú en parla. Vol dir que es parla molt d’Estats Units perquè és el gran
enemic i jo sóc la primera, però reconec que s’han de posar les coses a la balança. Bé,
jo no sé si l’he contestat. Ja dic, el meu sector és el més perjudicat, el ramader.

Ple 18/12/2014 – pàg. 39

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per sis vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, LFI i ERC-AM, quatre vots en contra dels regidors del grup
municipal CiU, cinc abstencions dels regidors dels grups municipals UPLF, CpF i PxC,
i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: Són temes que m’han quedat d’abans i voldria
algun aclariment. Ha dit que la rotonda del camí de Marata, amb la carretera de
Cànoves a Corró d’Amunt, això tira cap endavant i tal. Jo li demano, jo sé que han
hagut una sèrie d’al·legacions que a més a més tenen certa potència a nivell jurídic, i
que els hi obliga a fer alguna reconsideració en quant a la rotonda. La proposta que fa
aquest grup és: fa falta una rotonda? No podríem traspassar dos semàfors que tindrem
aquí davant de l’estació de tren allà, i que tot el cotxe que passi de 40, foto i cap a
multa? O és un lloc que tampoc els interessa massa tenir algun semàfor, perquè a lo
millor aquí fan més caixa. Jo pregunto. Això és una altra forma de pacificar. Si un
cotxe allà passa a 30 o 40 molt difícilment pot haver un accident. Hi ha molta capacitat
de reacció. Molt difícilment. Posem allà els semàfors i que es multi allà a la gent que
realment passa a 70 o 80 per aquella cruïlla. Això pot ser una solució. Després, abans
ens ha parlat d’un gestor energètic extern, bé, d’un gestor energètic. No ens ha dit. La
meva pregunta és: serà extern? I quan pressupost hi dedicarem a aquest gestor o quant
ens costarà? Quan ens ha anunciat aquesta figura. I per últim, em meravella, això és
una apreciació personal meva, la capacitat que teniu els ajuntaments o els equips de
govern en calcular els ingressos en multes que tindrem pels semàfors, en aquest cas,
300 i pico mil euros per l’aplicació d’aquests semàfors. Jo no sé, és una meravella com
podeu arribar a calcular quants diners ingressarem d’algo que encara no s’ha aplicat.
Perquè si tinguéssim un precedent de l’any anterior, de l’any anterior, encara. Per tant,
suposo que l’empresa haurà fet números i haurà dit perquè em surti a compte 300 per a
vosaltres i X per a nosaltres.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: una pregunta per a serveis. Des de Corró d’Amunt
arriben queixes dels veïns de que després de la ventada tan forta dels darrers dies hi ha
arbres en els vorals dels camins que estan en perill d’acabar de caure i si es pot fer un
repàs per les zones rurals, que no hagin arbres que puguin causar perills. I per a
alcaldia, molt ràpid. Fa quasi més d’un any. Bé, no sé si és pagesia els arbres o és
serveis, qui s’encarrega de tallar-los? Pagesia? Perdona. Depèn. Arbres en les zones
rurals: camí de Cabeça, zona dels boscos, feu un ull... I alcaldia, pel tema d’Hisenda
Municipal, fa més d’un any es va aprovar una moció aquí amb majoria al Ple, que
entre altres punts s’incorporava intentar fer mesures de sanció contra l’especulació
d’habitatge per part de la banca. Hi ha municipis que s’estan movent: Terrassa, grans
ciutats com Girona, o sigui, no són coses anecdòtiques, que s’estan movent. Quan
començarem a aplicar a les Franqueses mesures de sanció i d’actuació contra
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l’especulació en l’habitatge per part de la banca i els gran propietaris? És una
al·legació nova a les al·legacions que hem fet a les taxes i ordenances LFI i ens
agradaria saber si teniu pensat posar mesures.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una pregunta adreçada al senyor regidor
d’Urbanisme. Ara fa un parell de mesos que el Ple va decidir tirar endavant els tràmits
per deixar sense efecte les afectacions dels diversos traçats del IV Cinturó sobre les
finques del municipi. No sé la resta de la gent, jo no tinc cap informació del tema,
voldria que em digués si us plau quin és l’estat d’aquests tràmits, a qui ens hem
adreçat i si hem tingut ja alguna resposta per part dels organismes als qui ens hem
adreçat.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: una pregunta per serveis. M’han passat vàries
persones que l’aparcament del carrer Sant Josep, que s’ha fet nou, que han robat vàries
vegades els cotxes a la nit, i que la llum que hi ha, jo he passat però de nit no, no fa
gaire llum. No ho sé. No he passat de nit, no ho he vist.
Pren la paraula el sr. Randos i diu: bona nit. Volia contestar al Bernabé sobre el tema
de la rotonda. L’equip de govern hem cregut que la rotonda és lo millor i també volia
recalcar que el foto-rojo és per protecció peatonal, no protecció rodat.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: senyor Profitós, vam recollir el comentari que vam
fer en l’últim Ple, i sí que li vull dir que estem pendents de converses amb la Comissió
d’Urbanisme per parlar del tema. Tot i això ja sabem, amb la prèvia que havíem fet,
les dificultats i la cara de pomes agres que ens van posar, però insistirem.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: el tema de l’enllumenat del pàrquing del carrer
Sant Josep, allà es van posar dos focus. Pot ser que hagi algun punt que estigui una
mica més fosc, però de totes maneres anirem a mirar-ho.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: sí, senyor Vega, això que em diu dels arbres que
estan en mal estat en el camí de Can Cabeça, ho anirem a mirar però que sàpiga que
ara, en aquest mes de gener que ja hi som d’aquí a pocs dies, comença l’arranjament
de camins de Corró d’Amunt. Però bé, la tècnica ho anirà a mirar a veure què passa
perquè degut a aquestes ventades en tenim, s’han anat tallant tots el que hi havia i ens
pertocaven a pagesia. Els últims que han fet em sembla que ha sigut a Corró d’Amunt,
al cementiri i altres llocs, però d’aquests en teníem desconeixement i ja faré que s’ho
miri.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: les respostes que dono jo. La rotonda del camí de
Marata, el sr. Randos ja li ha dit, el govern aposta per aquí. És una via competència de
la Diputació i nosaltres els hi hem donat el vistiplau. A partir d’aquí les al·legacions jo
crec que no, crec que no. A Marata hi ha dues visions d’aquesta rotonda: els què hi
estan en contra i els que hi estan a favor amb matisos. Ara hi ha un grup de gent que
m’ha manifestat que la rotonda fa 15 dies va haver-hi un altre accident, un altre
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accident d’una persona de Corró d’Amunt que baixava tranquil·lament i que li va
sortir un cotxe que es va saltar l’STOP. Llavors nosaltres i la gent de Corró d’Amunt
també, i ara hi ha gent de Marata que diu que la rotonda és una solució. Ara bé, que
actuem en el camí de Marata, i aquí ja parlarem amb el servei d’urbanisme i obres i
serveis per posar-nos fil a l’agulla de parlar a veure la problemàtica del camí de
Marata, a veure com el solucionem. Sé que l’Oriol Martínez, de Marata a més a més,
arquitecte que està treballant a l’ajuntament, ja està treballant en aquest aspecte. El
tema del gestor energètic, és un gestor energètic extern. Farem un concurs per
adjudicar-ho i crec que hi ha 25.000 euros, si no m’erro, per l’any. Lo dels semàfors és
una previsió a la baixa, hem sigut prudents aquí, però sempre i quan els semàfors
estiguin col·locats l’1 de gener. Tot lo que anem tardant doncs... I com ja li ha dit el
regidor és un protecció als vianants. Els arbres de Corró d’Amunt ja s’han parlat; la
moció de la banca deixi’m-ho mirar, ara no li puc dir. Hi ha un departament
d’habitatge. Parlarem amb el departament d’habitatge i parlarem amb el regidor
d’urbanisme en aquest aspecte. Ara no li puc dir. El tema de deixar sense efecte el IV
Cinturó ho hem comentat? Ja ho has comentat? I l’aparcament del carrer Sant Josep
que no hi ha llum, hi ha llum. Hi ha la llum del carrer de les faroles i després hi ha una
llum que enfoca cap allà. Hi ha alguns punts més foscos que clars, però es veu.
Llavors a partir d’aquí, ara hi ha una petita onada d’aquests petits robatoris de cotxes.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

