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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 29 de gener de 2015
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 23:00 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
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari
S’ha excusat:
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora

1. APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar
alguna esmena al contingut de les actes de les sessions dels dies 18 de desembre de
2014, 22 de desembre de 2014 i 20 de gener de 2015.
No havent-hi cap intervenció i es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
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Amb caràcter previ el sr. Alcalde diu: el punt número 14, que és la moció que presenta
el grup del Partit Popular, ja que el Javier haurà de marxar a mig Ple i no la podrà
defensar, per tant la retirem i es presentarà en el proper Ple.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
2. PROPOSTA PER DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD ADOPTAT PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT, EN SESSIÓ DE 30 D'OCTUBRE DE 2014,
DE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA CANCEL·LACIÓ
D'OPERACIONS DE PRÉSTEC FORMALITZADES D'ACORD AMB
ELS REIALS DECRETS LLEI 4/2012, 4/2013 I 8/2013
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en la sessió del 30 d’octubre de 2014, va adoptar els
següents acords:
“Primer.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir
la càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: BBVA
Import: 1.916.345,26 eur
Tipus d’interès: euríbor 3 mesos + 1,37 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Segon.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir
la càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: LIBERBANK
Import: 1.000.000 eur
Tipus d’interès: euríbor 12 mesos + 1,20 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Tercer.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir
la càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: LA CAIXA
Import: 3.500.000 eur
Tipus d’interès: euríbor 12 mesos + 1,25 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Quart.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir la
càrrega financera, amb el següent detall,
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Entitat: BANCO SANTANDER
Import: 369.085,46 eur
Tipus d’interès: euríbor 3 mesos + 1,27 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Cinquè.- APROVAR la cancel·lació total de les operacions de préstec formalitzades per
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès amb el fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors (RRDD- llei 4/2012, 4/2013 i 8/2013), per un total
de6.785.430,72 eur, o import que resulti a la data d’execució dels presents acords.
Sisè.- REMETRE una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.
Setè.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació, tan àmpliament com en dret
procedeixi, per a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients
amb vista a l'execució del que s'ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els
corresponents documents de formalització.
Vuitè.- SOL·LICITAR l'autorització preceptiva a la Subdirecció General de relacions
financeres amb les entitats locals de la Secretària d'Estat d'Administracions Públiques,
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Novè.- APROVAR el Pla de Sanejament Financer que s’adjunta i forma part del present
acord per tal situar el deute financer per sota del 75 per cent dels ingressos ordinaris
liquidats en un termini màxim de cinc anys.
Desè.- NOTIFICAR el present acord a les entitats interessades.”
TENINT EN COMPTE que a data d’avui resta pendent de rebre l'autorització
preceptiva de la Subdirecció General de relacions financeres amb les entitats locals de la
Secretària d'Estat d’Administracions Públiques, del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i que per tant, els acords no han estat executats.
TENINT EN COMPTE que l’article 7 del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i EELL i altres de
caràcter econòmic estableix la creació d’un Fons de Finançament a les Entitats Locals
que s’estructura en tres fons:
el fons d’impuls econòmic
el fons d’ordenació
i fons el de liquidació per finançament dels pagaments als proveïdors de les entitats
Locals.
TENINT EN COMPTE que el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors
és d’aplicació automàtica per a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès en tenir
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aprovada una operació d’endeutament a llarg termini per a la cancel·lació d’obligacions
vençudes, líquides i exigibles segons els termes de l’article 2 del Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinaven obligacions d’informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament de
les obligacions pendents de les entitats locals, el préstec ICO d’import 7.004.315,57€.
TENINT EN COMPTE que la disposició addicional setena del RDL 17/2014 estableix
que les condicions financeres de les operacions de crèdit amb càrrec al fons de
finançament dels pagaments a proveïdors esmentat al paràgraf anterior seran:
un tipus d’interès del 0% anual fins el venciment del primer període d’interès de 2016
no s’abonarà amortització del principal durant l’exercici 2015
el termini de les operacions d’endeutament s’ampliarà en un exercici
ATÈS que l’aplicació d’aquesta disposició és molt avantatjosa per a la Corporació.
AQUESTA Àrea d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE els acords adoptat pel Ple de l’ajuntament, en la
sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2014, d’APROVAR la concertació d’una
operació de préstec amb cadascuna de les entitats bancàries BBVA, LIBERBANK, LA
CAIXA i BANCO SANTANDER, d’APROVAR la cancel·lació total de les operacions de
préstec formalitzades per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb el fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors (RRDD- llei 4/2012, 4/2013 i 8/2013), per un
total de 6.785.430,72 euros, o import que resulti a la data d’execució dels acords
adoptats i de SOL·LICITAR l’autorització preceptiva al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
Segon.- TRAMETRE aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i
a les entitats bancàries interessades.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una pregunta que és molt curta. Tenim la certesa
absoluta de que nosaltres entrem dintre d’aquest paquet? Que realment... vaig a llegir
això, vàrem parlar a l’últim Ple, però hi ha alguna confirmació de que realment estem en
el 100% dintre d’això?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: creiem que sí, però la certesa absoluta, senyor
interventor...
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: sí, hem fet la consulta al Ministeri per escrit i ens
han contesta que l’Estat es farà càrrec dels venciments de l’any 2015.
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Pren la paraula el sr. Vega i diu: les condicions del pròxim període de 2016, no sabem
res, no?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no ho sabem.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, ERC-AM i el regidor no adscrit, cinc
abstencions dels regidors dels grups municipals CPF, LFI i PxC, i per tant, amb el
quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015

DE

MODIFICACIÓ

DE

ATÈS que per Decret d’Alcaldia de data de 19 de gener de 2015 s’ha acordat entre
d’altres:
“Tercer.- APROVAR definitivament els pressupostos generals de la Corporació,
formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, les societats de capital
públic Les Franqueses Entorn Verd SA i Les Franqueses Dinamització
Econòmica SL, per a l’exercici 2015.”
ATÈS que en data de 30 de desembre de 2014 s’ha publicat el Reial Decret Llei
17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financeres de les Comunitats
Autònomes i Entitats Locals i altres de caràcter econòmic.
ATÈS que en la disposició addicional setena de l’esmentat text legal s’estableix que les
condicions financeres de les operacions de crèdit amb càrrec al fons de finançament dels
pagaments a proveïdors esmentat al paràgraf anterior seran:
o El tipus d’interès queda fixat per al 2015 en el 0% anual fins el venciment del
primer període d’interès de 2016.
o Durant 2015 les Comunitat Autònomes i les Entitats Locals no abonaran
venciments de principal d’operacions formalitzades en exercicis anteriors amb
càrrec al Fons de Finançament de Proveïdors 2.
o El termini de les operacions d’endeutament afectades pel previst en la lletra b)
s’ampliarà en un any.
TENINT EN COMPTE que el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors
és d’aplicació automàtica per a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en tenir
aprovada una operació d’endeutament a llarg termini per a la cancel·lació d’obligacions
vençudes, líquides i exigibles, segons els termes de l’article 2 del Reial Decret Llei
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4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinaven obligacions d’informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament de
les obligacions pendents de les entitats locals, el préstec ICO d’import 7.004.315,57€.
VIST l’informe d’Intervenció en el qual es xifra l’estalvi d’aquestes noves condicions,
respecte la previsió de despeses per atendre els venciments d’aquest préstec en el
Pressupost de 2015.
ATÈS que es considera adient destinar aquest estalvi a fer front a l’adquisició per
expropiació del terrenys de la UA-26, doncs això permetria a la Corporació no haver de
sol·licitar la operació de crèdit a llarg termini prevista en el Pressupost de la Corporació
per a aquesta finalitat.
ATÈS que es considera necessari destinar la resta d’estalvi a dotar la partida d’altres
inversions en infraestructura i equipaments, per tal de poder dur a terme actuacions
d’arranjament previstes en la via pública i equipaments municipals.
TENINT EN COMPTE que el present acord és objecte de transferències de crèdit que
afecten a diferents grups de funció, i afecta al quadre de finançament aprovat en el
Pressupost de 2015.
ATÈS que les transferències que es proposen no afecten ni a crèdits ampliables ni a
crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici, no minoren crèdits que hagin estat
incrementats amb suplements o transferències de crèdit i no incrementen crèdits que
com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de minoració.
ATÈS que la base 21 de les d’execució del pressupost d’aquest ajuntament per a
l’exercici 2015, de conformitat en allò previst a l’article 179 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, preveu que l’autorització de transferències de crèdit
entre diferents grups de funció, correspon al Ple de l’ajuntament.
VIST l’informe de l’interventor accidental.
D’acord amb allò que estableix l’article 179 del text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
a l’ajuntament en ple proposo l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació en el Pressupost vigent de
l’Ajuntament per a l’exercici 2015, següent
Partides de despeses a minorar
03.0111.31002 Interessos prèstecs a llarg termini
03.0111.91300 Amortització de prèstecs a llarg termini
TOTAL CAPACITAT DE

199.000
595.000
794.000
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FINANÇAMENT
Partides d'ingressos a minorar
01.91300
Préstecs a llarg termini per a inversions
Partides de despeses a incrementar
Altres inversions en infraestructura i
11.4501.60931 equipaments
TOTAL NECESSITAT DE
FINANÇAMENT

600.000
194.000
794.000

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.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: arrel del punt anterior i arrel d’aquest fons de
liquidació per finançament dels pagaments als proveïdors a les entitats locals, aquest
any 2015 alliberarem 794.000 euros que teníem previst per pagar amortització de
préstec i interessos. Això fa que ens replantegem el pressupost i aquell endeutament,
l’únic endeutament que havíem de fer, que era de 600.000 euros no fer-lo, i la resta de
deixar-lo en un calaix de sastre, que és altres inversions en infraestructures i
equipaments, que hem d’acabar de definir. Per què ens serviran? Tenim alguna idea,
tenim un tema de pas de vianants més segurs a través de passos de vianants
lluminosos, tenim una petita remodelació de la plaça Joan Sanpera, tenim algun tema
de clavegueram que més endavant, si aprovem això, anirem definint.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: nosaltres, com ja vam dir en l’aprovació inicial, el
nostre grup votarà que no. Entenem que com vam dir en la votació inicial el municipi
es mereix un altre pressupost i una altra dedicació i unes altres prioritats, i per tant, el
nostre grup votarà negativament.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: la part que és per pagar les indemnitzacions es pot
entendre, així a més estalviem el fet de tenir que endeutar-nos per pagar aquest error
que es va cometre i que es te que indemnitzar els propietaris. Però hi ha una part que
no entenem, que és aquesta part de 194.000 euros que queda, que em dieu que els
voleu dedicar a altres inversions i infraestructures i equipaments. I ens agradaria saber
si podeu concretar a quina àrea aniria i a quins projectes concrets aniria i si la idea és
aquesta de que no sabeu exactament com s’aplicarà, proposem que es dediqui a
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romanent de tresoreria. O si no a una partida de polítiques socials. Però destinar
aquesta quantitat econòmica a més obra i a més intervenció en infraestructura i de
coses de construir, no ens sembla correcta. Ja vam fer unes al·legacions al pressupost
que no heu acceptat, demanant incrementar les partides de serveis socials i de
polítiques socials i jo crec que ja no ens afecten a res destinar, o sigui, no estem treient
aquests 194.000 euros d’una inversió de les que heu programat com a govern, us
demanem que o les destineu a romanent de tresoreria per a emergències o situacions
que puguin haver o en el futur, o si us plau, les destineu a polítiques de solidaritat i de
polítiques socials. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: compartir pel que fa al destí d’aquests 194.000
euros al que acaba de dir ara el sr. Regidor Vega en la major part. I afegir que l’altra
alternativa seria directament rebaixar endeutament, amortitzar anticipadament 194.000
euros de les operacions que tenim, perquè recordem que el què queda al 0 per 100 i el
què queda amb carència d’un any són només els 7 milions, vaja el que es deu ara
d’aquells 7 milions inicials i que de la resta continuem pagant interessos. L’altra opció
a mi em sembla que el més encertat seria tenir-ho en reserva de possibles necessitats
socials i en qualsevol cas, si a finals de l’exercici veiem que això no es necessita,
destinar-ho directament a rebaixar l’endeutament que tenim.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: matisar el sentit vot, i dir-li al sr. Torné que no
tenen que veure res naps i cols; no ho he entès res de la seva intervenció. Com que el
pressupost que vam votar no està bé, ara votarem que no. No. Ara estem en una
situació nova, amb un romanent, i penso que el què es decideix no és un pressupost. Es
decideix com es gestiona aquesta nova situació. I dir que votarem que no perquè com
vam dir ... és barrejar naps i cols. Per tant, jo votaré a favor d’aquest punt.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo, contestant, el pressupost, pel que fa a polítiques
socials el tenim ben consolidat i atén a totes les necessitats que des de l’àrea se’ns ha
demanat. Llavors us recordo que en el pressupost de 2014 hi teníem 180.000 € a
nivell de polítiques socials i ara en tenim 275.000. L’increment és espectacular. I els
recordo també que tenim 100.000 € de fons de contingència en el pressupost per si
tenim algun mal de panxa. Llavors si en polítiques socials tenim algun mal de panxa
aquest fons de contingència de 100.000 € anirà destinat a això. Aquí estem parlant, ja
ho entenc, estem en període pre-electoral, fer certes obres, ja els hi va bé que no les
fem. Però no és aquest el sentit que nosaltres hi volem fer. Nosaltres, per exemple, i
els he dit, tenim molt fixada el tema de la seguretat ciutadana i volem alguns passos de
vianants complicats del municipi dotar-los de més seguretat. Això és un import que
pot anar destinat a aquí. L’altre, i ho estàvem parlant aquest matí, el tema del
clavegueram, val? Possiblement necessitem uns certs diners per un tema de
manteniment de clavegueram. L’altre podria ser la plaça d’aquí darrere, de treure-li les
pedres perquè les pedres és un problema que ens embussa totes els embornals, i a més
a més els nens no hi poden jugar i és una reivindicació de gent. Aquestes pedres
passar-les a la rotonda de Francesc Macià perquè no està urbanitzada, i aquí darrera
fer-hi un ensaulonament per fer una plaça molt més viva. Aquesta és la idea que tenim
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i en principi, i ho repeteixo, a nivell de polítiques socials tenim el pressupost ben dotat,
tenim aquest fons de contingència que si hi ha un mal de panxa el farem servir, i no ho
pateixi, regidora, que serà que serà així, que ho tenim claríssim en aquest aspecte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: aclarir que els naps i cols del senyor regidor de
l’oposició no van dedicats a ells, només a qui presenta la proposta, que és el govern, i
la proposta l’únic que fa és aprovar i inicialment la modificació del pressupost de l’any
2015, i el pressupost general de 2015 és tot el pressupost, i per tant no és lo que vostè
ha dit. És tot el pressupost amb les esmenes que hi ha introduït per aprovar-ho. I li
recordo, no sé si ho sap, que hi ha esmenes a resoldre’s per Decret, que no s’han passat
en aquest Ple, i això està mal fet. I jo ho dic perquè vostè segurament no ho ha mirat i
li aconsello que es miri els papers bàsicament perquè estigui més al cas. El nostre vot
com a grup va adreçat a la proposta del govern i amb l’ordre del dia núm. 3, que és el
pressupost en general. Dir també que el nostre vot és genèric en totes les partides, que
les partides que realment es modifiquen es posen en una aquí concreta; no es posa a
serveis socials, sinó que es posen a l’àrea d’obres i per tant, tot lo que s’ha dit en
aquesta Sala de que tenien d’anar a una àrea o una altra, això no es modifica, i per tant
van a l’àrea d’obres, i amb això per pagar factures o lo que es vulgui. Vull dir, no van
a serveis socials i lo que s’aprova en el punt tercer, segons l’ordre del dia, és el
pressupost general de l’Ajuntament de l’any 2015.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo trobo que lo que ha dit el regidor d’Esquerra
senyor Profitós és raonable. Si no es vol dedicar a més partida socials perquè vostès
consideren que ja n’hi ha prou, tot i que l’any passat quan li demanàvem per exemple
en una moció que els menjadors escolars que no s’havien pagat el 100%, es paguessin,
vostès van dir que no. I aquest any, per exemple, sí que han augmentat la partida
claríssimament, amb lo qual un no sap què pensar de certes actuacions. Jo també li puc
dir que estem escarmentats. Estem escarmentats quan ha calgut s’ha augment la
partida del seu amic sr. Abolafio, per manteniment de voreres i tal, i que ens preocupa
que torni a augmentar-se aquesta partida i torni la mateixa empresa a lucrar-se
d’aquesta manera a dir, i perquè vostès ho decideixen. I sospito que no fan encara més
inversions, perquè en el fons és un quatri-partit que s’han de posar d’acord i que no
estan pel seu lluïment, perquè estem apunt d’arribar a eleccions. És per això que
nosaltres sí que desconfiem de partides que van directament a inversions en
infraestructures. Ens ha dit el clavegueram. Vostè sap que van haver 3 vehicles en les
últimes inundacions de Bellavista que van anar a l’assegurança i van tenir mols
problemes per cobrar-la perquè van quedar inundats? Això és una realitat, i vostès no
han fet cap actuació a través de plans de barri. Quan dic cap és dir, vinga, anem a fer el
concurs fins a dia d’avui. A mi em sembla molt bé que ara vulguin destinar a això.
Però fins a dia d’avui està contemplat en el pla de barris, però no han desenvolupat cap
concessió. Això sí, el carrer Rosselló cap endavant, i la plaça Espanya cap endavant,
sense que ningú li demani.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només he fet aquest aclariment, que un pot estar en
contra d’uns pressupostos o estar-hi a favor perquè aquestes pressupostos signifiquen
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un greuge molt gran per a la ciutadania, però pot haver una modificació que signifiqui
una millora i signifiqui un avenç i m’estranya que el sr. Torné encara no distingeixi
entre una cosa i l’altra, i em sembla que es pot votar perfectament en contra dels
pressupostos però es pot votar a favor d’una modificació, perquè aquesta modificació
és útil per als ciutadans de les Franqueses. És el que jo li deia.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: confirmar lo que deia l’Alcalde, jo voldria dir que
aquests calers aniran per a tots els ciutadans de les Franqueses, per millorar la qualitat
de vida, i la qualitat de vida és un ventall molt ample. I quan parlem d’això parlem de
seguretat, parlem a lo millor del clavegueram. També li voldria puntualitzar que amb
el tema del carrer que ens estava comentant, vostè sap que hi ha una actuació prevista
des de Barris per a un pou de retencions, i que el problema, si no s’ha desenvolupat, és
que els senyors d’ADIF, en aquests moments, estan parant les coses i no per aquesta.
Lamentablement. Que estem insistint una vegada i una altra, i estem fent gestions al
més alt nivell per intentar solventar el tema. Vam arreglar, per exemple, el camí de
Can Mariano que tenim un problema important a l’avinguda de la Sagrera. És a dir,
com això també, com es deia, a la plaça de Joan Sanpera amb els que els nens puguin
també disfrutar d’una plaça que està en aquests moments amb moltes pedres i que
segurament es podrà millorar. Per tant, parlar de qualitat de vida i de millora en aquest
sentit, jo crec que és una grandíssim inversió per als ciutadans de les Franqueses.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: per lo que vostès diuen d’inversions, escolti’m una
cosa. És uns diners que ens estalviàvem, vull dir que vostès ja tenien previst de que no
es tindrien, vostès inversions, inversions tenen ja bastantes inversions en el pressupost,
vull dir que vostè no digui ara que vol fer més inversions per necessitats. Escolti’m
serà millor, perquè el 2016 aquest any no pagarem interessos ni pagarem res, però al
2016 no sabem res de res, igual pagarem el doble. Serà millor baixar la quantitat
d’aquests diners. I després una altra cosa, senyor Alcalde, aquest regidor va presentar
reclamació al pressupost, vàries reclamacions, i he rebut una documentació dient, del
senyor Secretari, que no serveix per res i com a Decret s’ha acabat el tema.
M’agradaria que el sr. Secretari em digués si ha de passar per Ple o no ha de passar per
Ple aquestes reclamacions.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Badia, li contesto jo. Les seves reclamacions al
pressupost no reunien els requisits que han de reunir per considerar-se reclamacions i
ha sigut tècnicament que se li han desestimat. Jo passar-ho per Ple no tenia cap mena
de problema de passar-ho, però si tècnicament ha de ser així, doncs ha de ser així. I per
finalitzar, evidentment plenament d’acord, per això som socis de govern, però
plenament d’acord amb el què diu el sr. Marin. A veure, les inversions que es fan al
cap i a la fi són per a la ciutadania i pel gaudi de la ciutadania, i si arreglem el
problema que hi ha al camí de Can Mariano és perquè la ciutadania estigui millor; i si
posem passos de vianants amb llum és perquè no els atropellin. És clar, tot lo que
farem és adreçat a la ciutadania i ho farem amb seny.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i el regidor no adscrit, tres vots en contra
dels regidors dels grups municipals CPF i PxC, i tres abstencions dels regidors dels
grups municipals LFI i ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PER A DESAFECTAR ELS
TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL TRAÇAT DE
L'AUTOVIA ORBITAL-QUART CINTURÓ
TENINT EN COMPTE els informes emesos per la Direcció General de Carreteres en
dates 8 de novembre de 2002 i 3 d’abril de 2003, pels que, entre d’altres
determinacions, establia que:
“(...) d’acord amb allò que fixa el vigent Pla de Carreteres de Catalunya i amb les
previsions fetes pel futur Pla, s’ha de preveure el pas per aquest municipi del IV
Cinturó i de la prolongació de la C-60 fins al IV Cinturó.
Conseqüentment, s’han de fer les reserves de sòl necessàries per al pas d’aquestes vies
pel municipi.(...)”
ATÈS que aquesta reserva és una previsió del Pla general de Carreteres de Catalunya,
aprovat pel Decret 311/1985, de 25 d’octubre, i del Pla d’infraestructures de transport
de Catalunya (PITC), aprovat pel Decret 310/2006, de 25 de juliol.
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 18 de juny de 2009, va aprovar
definitivament un nou Text refós de la revisió del Pla general d'ordenació de les
Franqueses del Vallès; publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
data 25 de setembre de 2009, i que conté l’esmentada reserva urbanística pel traçat del
Quart Cinturó.
TENINT EN COMPTE que el Decret 311/1985, de 25 d’octubre, pel qual s’aprovava el
Pla de Carreteres de Catalunya, va ésser derogat pel Decret 310/2006, de 25 de juliol.
ATÈS que en data 31 de gener de 2013, el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre
d’altres, el següent:
“Primer.- RATIFICAR íntegrament l’acord adoptat pel Consell de la Pagesia, en sessió
de 15 de gener de 2013, transcrit anteriorment, en què sol·licita al Ministerio de
Fomento i a la Generalitat de Catalunya la desafecció dels terrenys del municipi,
afectats pel traçat de l’autovia Orbital (Quart Cinturó).
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Segon.- INICIAR expedient de modificació puntual del pla General d’Ordenació
Urbana de les Franqueses del Vallès per desafectar els terrenys del municipi afectats
pel traçat de l’Autovia Orbital (Quart Cinturó).”
VIST l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les
Franqueses del Vallès, per a desafectar els terrenys del municipi afectats pel traçat de
l’autovia orbital (Quart Cinturó).
TENINT EN COMPTE que la modificació que es proposa té com objectiu mantenir
bona part del terme municipal en unes condicions d’ús agrícola i ramader, cosa que
permeti una bona connectivitat entre els espais naturals de la plana vallesana, alhora que
també mantingui la potència de l’activitat agrícola, ramadera i forestal de la plana del
Vallès, gràcies al seu nuclis de Llerona, Corró d’Amunt i Marata.
ATÈS que el Quart Cinturó no és una solució als problemes de mobilitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona ni de les comarques que travessa, sinó que contribueix a un
augment dels moviments en vehicle privat i al creixement dels actuals nivells de
congestió.
VIST que la reserva del Quart Cinturó representa aproximadament el 18% de la
superfície agrària total del municipi, sobre la que cal afegir, a més, la superfície afectada
pel traçat de l’estudi informatiu del tancament de l’autovia orbital de Barcelona, unes
174 ha, que suposen un 7% de la superfície agrària total del municipi, a afegir a
l’anterior.
ATÈS que dels informes sol·licitats per a la tramitació d’altres figures de planejament,
per part del Ministerio de Fomento s’ha comunicat la caducitat de l’estudi informatiu
“Cierre de la Autovía Orbital de Barcelona. Tramo Terrassa-Granollers” amb clau
administrativa EI-4-B-16, a causa de la caducitat del seu corresponent Estudi d’Impacte
Ambiental.
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
DE CONFORMITAT amb allò que disposen els articles 59 i 85 del Decret 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries
per a la tramitació de l’expedient.
VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i de règim local de Catalunya, pel
que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
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ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana relatiu al sistema viari del terme municipal de les Franqueses del
Vallès, per tal de desafectar els terrenys del municipi afectats pel traçat de l’Autovia
Orbital – Quart Cinturó.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació, per tal que les persones
interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb
l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació,
reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en
l’expedient, excepte les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat. Aquesta
suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys.
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del
Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga,
l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de conformitat amb
l’article 85.7, del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Sisè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: donar compliment al compromís que vam agafar en
el Ple en el què vam comentar i vam dir que abans de que acabés la legislatura,
portaríem a aprovació inicial la supressió del traçat del Quart Cinturó. Hem de dir que
el Pla de Carreteres de Catalunya, aprovat en el Decret 311/1995 va ser derogat pel
Decret 310/2006, mitjançant el qual es va aprovar el pla d’infraestructures del
transport de Catalunya, que en aquest cas seria la xarxa viària, ferroviària, logística, el
qual no està recollit en l’actual reserva viària incorporada d’ofici en el seu moment,
quan es va fer el pla general. Voldria dir que la desafectació del Quart Cinturó
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suposarà que recuperem 182,2 ha i que ve a ser el 6,19 del nostre territori de les
Franqueses.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres no podem estar d’acord tal i com es porta
aquest punt, que veiem que s’està trencant l’acord que sempre hi hagut en aquest
Ajuntament de dir NO al Quart Cinturó per les Franqueses. Només desafectem un
traçat, l’altre ni en parlem. O sigui, que l’estem acceptant. Quan s’aproven els plans
parcials ens ho empassem i li posem i endavant. Escolti, l’acord de tots els grups
d’aquest Ajuntament de les Franqueses des de fa molts anys, és el dir NO al Quart
Cinturó per les Franqueses, sigui el traçat que sigui: estigui en el pla de carreteres,
sigui el primer traçat, sigui el què sigui. És NO al Quart Cinturó per les Franqueses. I
ara aquí estem trencant aquests acords que hi ha hagut durant molts i molts anys, des
del començament de la lluita contra el Quart Cinturó. Ens els estem passant pel forro.
Estem d’acord que es desafectin, però tots. És tal com presentem després la moció,
més endavant, que la va presentar el nostre grup, perquè si no, això no se n’hagués
parlat en aquest Ple. Suposo que si no presentem nosaltres una moció, aquest Ple
encara ho haguessin deixat per a més endavant. I fem tard. Creiem que no pot estar
aprovat abans de les eleccions, i qui ha d’aprovar i donar el vistiplau de tot això és la
Generalitat, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Però és bo que fem el primer pas,
però siguem valents i diguem NO al Quart Cinturó per les Franqueses.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: tot i que en aquesta moció no es diu, sí que es va
basa en l’anterior moció que va presentar Esquerra Republicana, i els hi recordo que
allà el què diu és que: atès que el Quart Cinturó no serà solució als problemes de
mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona ni de les comarques que travessa,
sinó que contribueix a un augment dels moviments en vehicle privat i al creixement
dels actuals nivells de congestió. Per tant, ja no és no perquè la moció no anava ni per
aquí ni per enlloc. Perquè aquest traçat viari avui dia no és necessari. Han d’haver
altres alternatives. Jo li recordo per situar-nos una mica. Dit això, completament
d’acord amb lo que vostè acaba de dir. Aquí trobem a faltar des de fa no sé quant la
pancarta que havia aquí davant, perquè l’equip de govern ha considerat que fa lletja la
façana de l’Ajuntament, quan és un acord de Ple el tenir la pancarta penjada. No és
una voluntat, sinó que és un acord de Ple. I aquí ho hem demanat més d’un cop i ens
diu: “home, és que no queda massa maco”. Primer se’ns feia la conya de la bugaderia,
s’està rentant. Completament d’acord quan resulta que aquí aprovem mocions que van
contra normatives claríssimes, com és adherir-se al Fons Català de Recaptació, o
declarar certes declaracions que fem, i aquí no tenim problemes en fer-ho, però quan
ens diuen: no, no, és que vostè ha de col·locar perquè desenvolupi el Sector N i el
Falgar el tros de reserva de la viabilitat que diu la Generalitat que ha d’anar. Doncs
escolti, no es col·loca. Nosaltres no ho col·loquem perquè creiem que no ha d’anar, i
que ens ho col·loquin d’ofici. És tan senzill com això. Llavors evidentment els hi
votarem a favor i votarem a favor la que ve més tard. Creiem que no és necessari, però
també ens dóna la sensació de vegades que es fan coses perquè toca fer-les, i que no es
creu massa i és l’única crítica que jo els hi posaria aquí davant. Falta la pancarta aquí i
falta un convenciment profund de dir: no creiem en el Quart Cinturó i no el posarem,
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posi-ho vostè, igual que no estem posant la bandera Espanyola, posi-la vostè si vol,
però nosaltres no creiem en això. I ens falta aquest punt de convenciment.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: agrair les paraules del regidor Bernabé i lamentar
que ell parli abans que jo, de moment. En aquí a mi se’m va fer molt curiós quan vaig
llegir els atesos d’aquest punt i el d’això, que es fes referència com a justificació de
per què es feia això a un acord de Ple de l’any 2013. No sé, més que res per si algú es
llegeix l’acta per internet i no ve habitualment als plens, deixar constància com el
mateix regidor va reconèixer en el darrer Consell de la Pagesia, de que aquesta
modificació ve després d’una moció que va presentar Esquerra Republicana en aquest
sentit. Compartir el què s’ha dit de que això no compleix tots els requisits de la moció,
però vaja, un camí es comença fent la primera passa. I per descomptat aquesta
modificació la votarem a favor. Una cosa que no estaria de més aclarir, en l’informe
jurídic que acompanya això, que hi ha dins l’expedient, surten més de 15 afirmacions,
de 15 actes d’afirmació que ha fet l’ajuntament en contra del Quart Cinturó i
curiosament qui ha preparat aquest informe tampoc ha tingut en compte aquesta
darrera moció que es va aprovar en aquest Ple a instàncies d’Esquerra, i que va ser el
desencadenant. No sé a què obeeix, si és un oblit, si es considerava que no era
important. I la última cosa que no estaria de més que potser aclaríssim aquí, és que en
aquest mateix informe jurídic es diu que, en reiterades ocasions el Ple de l’Ajuntament
ha manifestat el seu rebuig al pas del Cinturó per les Franqueses. A mi em sembla, ara
no ho votarem això, però potser no estaria de més que féssim alguna altra manifestació
perquè jo entenc que sí que hi ha grups, però que no són la majoria de l’ajuntament, ni
ho són ara ni ho eren en el moment en què s’han anat aprovant diferents mocions en
anteriors legislatures, que estan a favor del Quart Cinturó, que estan a favor de que es
faci l’obra i estan senzillament en contra de que passi pel nostre poble, que volen que
passi pel poble del costat; però hi ha d’altres grups que estem en contra i em penso que
la majoria de les coses que ha aprovat aquest Ajuntament anaven en aquest sentit,
estem en contra de la pròpia existència del Quart Cinturó, digui’s Autovia Orbital,
digui’s com es digui, com a infraestructura. Llavors ja sé que és un punt que ara no
toca, però em penso que n’hauríem de parlar en algun moment per definir quina és la
posició actual d’aquest Ajuntament. Dit això, el nostre vot serà favorable en aquest
punt.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: subscric absolutament al 100% les intervencions del
sr. Rosàs, del sr. Bernabé, del sr. Profitós, i encara hi afegiria més. El punt que
s’aprova avui és única i exclusivament un maquillatge o un brindis al sol. El senyor
regidor d’urbanisme segurament es troba entre l’espasa i la paret. D’una banda pertany
a un partit polític i ho dic perquè ho he viscut en les meves pròpies carns com a
portaveu i com a candidat, que està defensant aquesta via, i que jo, com sempre ha
sigut així i no pot ser d’una altra manera, he posat per davant els interessos del
municipi per sobre de qualsevol altre interès polític, però el sr. Marin es troba ara que
ha d’omplir la seva llista, ha de configurar la seva llista amb regidors que són de
l’Ajuntament de Granollers. I que estan absolutament a favor d’aquesta via. I què ha
de fer ara? Què fa? Amb qui queda malament? Amb els ciutadans de les Franqueses?
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Ens enreda, ens maquilla una moció lamentable, lamentable, vergonyosa que
evidentment ens obliguem a votar a favor perquè, com no votarem en contra del Quart
Cinturó? Però vostè sap que el seu partit i els regidors de Granollers, i la gent que està
a la seva agrupació han defensat reiteradament el Quart Cinturó? Ho sap? O s’enganya
vostè mateix?
Pren la paraula el sr. Badia i diu: dit tot ja pels meus companys. Ara resulta que hem
estat uns anys vivint aquí, ara perquè ja... que sempre que s’ha parlat del Quart Cinturó
vostès inclosos, tots, tothom, tothom ha votat sempre en contra del Quart Cinturó. I ara
vostès aquí proposen, amb aquesta modificació, i anul·lant una part que és el Sector N.
Vull dir que en una part sí que els interessa el Quart Cinturó, en la part del Sector N sí
que els interessa el Quart Cinturó, lo demés no. És vergonyós, vergonyós, ja els hi dic
jo, vergonyós.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: jo em sembla que el punt està ben clar. El punt està
dient l’aprovació inicial per a la modificació del pla general per a la supressió del
Quart Cinturó, i em sembla que està claríssim. Hi ha gent que vol veure coses
estranyes. Per cert, jo em pensava que les eleccions eren el dia 24 de maig, però veig
que hi ha gent el Ple ja s’ho agafa com el lloc per fer el seu míting. Allà cadascú amb
la seva responsabilitat, i l’agrupació i els socialistes no estem contra l’espasa i la paret.
Ho tenim claríssim. Des del primer dia que vam votar, per coherència, per
responsabilitat i perquè ens ho creiem. Perquè ens ho creiem. Estem contra, i ho hem
dit per activa i per passiva, i no farem la prova del cotó. Evidentment que no la farem.
Dit això, torno a insistir estem en un punt en el què la gent es pot posicionar i dir si
està a favor o en contra d’aquesta proposta per modificació del pla general.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bona nit, jo només contestant a les paraules del sr.
Martí Rosàs i a una mica tot el debat que hi ha hagut, sabeu vosaltres, Convergència i
Unió i jo especialment com a del sector, que no el volem el Quart Cinturó. Ara,
diguem les coses totes com són. Sempre quan vam fer l’altre Ple del 2013, si us
recordeu, vaig dir que és una cosa, i es va quedar que es trauria abans no s’acabés
aquesta legislatura. Bé, es va fer un Consell de Pagesia fa pocs dies, ho sabeu, i vam
tocar aquest tema. Caldes va sortir no fa gaires dies doncs que es va sortir anunciat a
tot arreu que treia l’afectació, però hem de ser clars, que jo crec que no ha quedat
gaire clar, inclús pel públic que ens està escoltant. L’afectació que es treu és la del
Ministerio, que ja estava caducada, que és lo que ha fet Caldes i lo que estem fent
nosaltres. La d’aquí, la del Quart Cinturó, la que passa i trinxa Llerona i passa tot això,
aquesta no està delimitada. Quan han volgut en el sector N fer alguna cosa, doncs ara
per fer lo del sector N, els han dit: aquí hi ha aquesta afectació. És cert. Nosaltres, què
fem? Es demanen les dues, que es treguin l’afectació de les dues vies. Ara, si ho
trauran o no ho trauran això és una altra cosa. La primera és lo que ha fet Caldes, i
Caldes, que ho digui el sr. Profitós que ho sap, que Caldes ha passat exactament igual.
Han tret l’afectació del primer traçat del Quart Cinturó. Mira, comencem per aquí,
perquè la gent que està afectada crec que és una satisfacció de dir que quedi
desafectada. Ara, hem de treballar per l’altra part que no està delimitada, que això s’ha
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de dir, que no ho heu dit. La gent això potser no ho sap, no pots treure una afectació
que no està marcada, val?
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: a veure, nosaltres ho tenim claríssim que aquí només
traiem o demanem treure una part d’afectació, que és el traçat aquest antic que fa tants
anys que està ballant, i que per altra costat, lo que estava dient és que estem acceptant,
en els plans parcials, no està dibuixat, però estem acceptant allà on va en el pla parcial
del Sector N està dibuixat; en el pla parcial del sector P, en el pla de Llerona, està
dibuixat per on passa. No està dibuixat? I tant que està dibuixat. Al P sí, i tant. Després
lo que fem, hem de ser més valents, i plantegem-ho tot de cop, no només ara aquest,
traiem aquest. Si traiem aquest farem com Caldes, està acceptant l’altre traçat. A
Caldes li interessa perquè li afecta menys territori i passa més lluny. I potser li va bé.
però és que a nosaltres no ens va bé ni un ni l’altre. Ni un traçat ni l’altre. Lo que
estem fent és diem: “aquest fora i ja acceptem l’altre”. Estem dient això avui, i això és
el que nosaltres ens molesta i per això li votarem en contra.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: és evident que no està dibuixat en el plànol de les
Franqueses perquè simplement no hem remodelat el pla urbanístic des de fa
relativament poc. Però sí que és cert que vostès en el projecte que han presentat del
Sector N ve dibuixat. Per tant, accepten un punt aquí i un punt aquí. Qualsevol que
sàpiga unir dos punts veurà que hi ha un traçat clar. Això és evident. Per tant, dir aquí:
“no, és que com no està dibuixat no ho hem acceptat”. Sí, sí, ho han acceptat en dos
projectes. Vostès no s’han rebel·lat, vostès no han dit: “no, el nostre projecte és aquest
i vostès, si ho volen col·locar, ho col·loquen vostès, els nostres arquitectes no ho
posaran perquè no hi creiem”. Per tant, ho han col·locat en dos punts, i aquests punts
qualsevol que tingui un llapis i faci així, els pot unir, allò és el Quart Cinturó actual, el
què diu la Generalitat. Sí home sí, el què diu la Generalitat. Bueno, vostè pot dir que
no, però escolti, és claríssim. Si ara mateix poséssim al mapa municipal els dos sectors
aquests, veuríem que hi ha uns terrenys que estan afectats. És que no pot fer res perquè
es Quart Cinturó. Per tant, sí que l’han acceptat en part. No l’han dibuixat,
evidentment ja només faltaria que facin un nou plànol només per dibuixar això, però sí
que ho han acceptat de forma implícita. Però no tenim problemes. I lo que aquí s’està
dient és que si això ens genera problemes, que ens generi problemes. I torno a insistir,
això no és una qüestió de si passa per aquí o passa per allà. Si vostès creuen que la
Ronda Orbital o Quart Cinturó és necessari, no facin hipocresies. Perquè a mi que
passi tocant Granollers, també diré que no. I aquí sembla ser que si passa tocant
Granollers, com que no ens toca, ja no ens afecta, doncs escolti, no fem massa cosa.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: les darreres intervencions trobo que són
absolutament interessants però jo diria que són més aviat del punt que tenim al final
del Ple, de la moció que es presentarà en aquest sentit. Pel que fa al punt que tenim ara
sotmès a votació, insistir en què votarem a favor; considerar que és un primer pas; no
veig que sigui un mal negoci presentar ara mateix només això. Això sabem segur que
ens diran que sí, amb la qual cosa, l’única cosa que estem fent és tirar-ho endavant.
Vaja, sabem segur que ens diran que sí, sempre que es defensi com s’ha de defensar.
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No tinc dubtes de que independentment de la posició que pugui tenir cadascú, qui hagi
de defensar això davant de l’organisme corresponent, ho defensarà de manera que surti
que sí. I, aprofitant que tinc temps, voldria que se’ns aclarís, si no ara quan toqui, quin
és l’ordre d’intervenció. Entenc que el fet d’estar en un partit que forma part del
govern no dret de butlla perquè una persona pugui parlar quan li sembla. I l’alcalde li
doni el seu consentiment. Entenc que les vegades, que no són totes, en que l’equip de
govern es dignar a defensar una proposta que presenta, hi ha una persona que la
presenta i a partir d’aquí si algun dels representants dels altres partits que formen part
del govern considera que ha de fer una intervenció, la fa, mantenint el mateix ordre
que seguim la resta de partits. En aquest cas, si Convergència i Unió havia de fer una
intervenció, el lògic hagués estat que l’hagués fet al començament del torn. Em penso
que és una cosa bastant òbvia i que hauríem de deixar aclarida. No el fet d’estar a
govern dóna butlla per poder defensar les propostes o per poder fer intervencions fora
del lloc on toquen. Quan jo ho he preguntat vostè m’ha dit que no era el primer del
segon torn. D’acord. En aquest cas era el primer del segon torn.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo no sé si el senyor Marin acostuma anar gaire al
supermercat a fer la compra o no, però els productes que trobes galetes light, maionesa
light, margarina light. També em recordava els maquillatges de Halloween que van fer
a Corró d’Amunt, que era fantàstic. No sé, jo em sembla que més especialista i nedar i
guardar la roba, si vol que li digui de la forma més clara, el diputat del Partit dels
Socialistes de Catalunya, el sr. Jordi Terrades, que representa la comarca, que és qui
ha situat el sr. Corchado, una persona sense ofici ni benefici com a candidat del PSC a
les Franqueses del Vallès, li pot dir, o una persona que només viu de la política i que
no se li sap cap altra...
Interromp el sr. Alcalde i diu: senyor Ribalta, li demano respecte.
Continua el sr. Ribalta i diu: li pot dir quin és el seu punt de vista sobre el Quart
Cinturó. Perquè jo hi he debatut, li he debatut a ell, però és que aquí estem cometent,
que és fins i tot il·legal aquesta moció, pel que deia el sr. Rosàs i pel que deia el sr.
Torné. Això ha de venir acompanyat d’unes modificacions puntuals perquè no té cap
valor fer el que es fa ara, si no es fan les modificacions puntuals. És que no té cap
valor, és totalment il·legal. És un brindis al sol que continua dient que volem el Quart
Cinturó a les Franqueses. Per tant, jo crec que el punt on hem arribat ara, i li demano si
estan d’acord amb mi al grup de Convergència per les Franqueses, el grup d’Esquerra
Republicana, el grup de les Franqueses Imagina i altres grups, seria reformular la
proposta feta per Esquerra Republicana, fer-la correctament, complir jurídicament
totes les conseqüències que això significa que no estem complint, i fer-ho bé. Perquè
el què estem fent ara realment és il·legal, senyor Rosàs, és il·legal el què estem fent
ara. Estem dient, això no hi és, però hi és. I per tant, si diem que això no hi és, hem de
dir que això no hi és en el pla general i per tant no hi ha de ser en el Pla Parcial, en
l’altre Pla Parcial ni en l’altre Pla Parcial. Perquè si diem que no hi és en el Pla
General i ho tenim aquí, ho tenim, ho tenim aquí i ningú diu res, continuem
exactament igual i poden fer la carretera.
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: a veure senyor Marin, i senyor Alcalde també.
Vostès em volen fer creure a mi que vostès no tenen marcat el Quart Cinturó aquest
Ajuntament? Vostès m’ho volen fer creure? Ni el primer ni el segon; el primer el tenen
marcat, i el segon, vostès em volen fer creure que no el tenen marcat? Escolti’m una
cosa. Jo el tinc, me l’acaben de passar. Vostès només tenen que fer una trucada a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Lo que passa és que si vostès truquen i diuen el
Quart Cinturó, igual li diuen sí, ja li passo el Quart Cinturó. Escolti’m, Autovia Orbital
i li passaran. Automàticament li passaran, i està afectat però “de calle”, més que el
primer, com tots sabem aquí, més que el primer. Home, per favor!!!
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per acabar, anem pas a pas. Tampoc saben vostès
què votarem a la moció posterior que demana lo que demana. Per tant, ara anem a
aquest pas i anem a fer passets petits. Anem a aprovar que sabem que pot tirar
endavant, i després anem a fer altres passos, una vegada aquest no el tinguem. I amb
això ja haurem guanyat el 6% del territori afectat, el 6%, l’haurem guanyat, i això ja és
molt. Una cosa està clara, sí que el pla metropolità marca, però en el nostre pla general
no el tenim marcat. Només en aquells sectors que ens han obligat, i per mi és l’N,
només, per a mi només és l’N. Però repeteixo, anem pas a pas.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, LFI, ERC-AM, PxC i el regidor no adscrit,
i dos vots en contra dels regidors del grup municipal CPF, i per tant, amb el quòrum
legal.
El sr. President diu: s’excusa el sr. Álvarez (que s’absenta de la Sala)
També s’absenta de la sala el sr. Ramírez
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
VIST l’informe emès per la cap de l’àrea de Polítiques Socials del qual es desprèn que
es considera necessari aprovar un reglament adaptat a la realitat existent que té per
finalitat la regulació de la concessió d’ajuts socials. També s’indica que aquest
reglament segueix els criteris marcats en la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. La
proposta de reglament confeccionat pels serveis tècnics de l’àrea de Polítiques Socials
està basat en el model elaborat pels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona.
DE CONFORMITAT amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
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TENINT EN COMPTE que es considera adient l’aprovació d’una nova normativa per a
la concessió d’ajuts a les entitats i associacions que realitzin actuacions en matèria de
polítiques socials.
VISTA la proposta de reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
VIST l'informe emès per la cap d'Àrea de Polítiques Socials.
VIST l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció de la Corporació.
DE CONFORMITAT amb el què preveu l’article 4.1.a) de la Llei 7/1987, reguladora de
les bases del règim local, i 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com els articles 60 a 66 del ROAS.
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament de prestacions econòmiques de
caràcter social de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text del reglament de prestacions
econòmiques de caràcter social de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès pel
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular reclamacions i/o
al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la Corporació. També es publicarà
el text de l’ordenança que és objecte d’aprovació en el web municipal. El termini
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última
de les publicacions esmentades.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, el reglament que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bé, per començar aquest equip de govern, per fi,
avui presentem la normativa d’ajuts econòmics de l’àrea de serveis socials i us voldria
fer una breu explicació de com ha anat aquesta proposta. En principi volia deixar clar
que aquesta normativa ha tingut tot un primer intent d’aprovació en el 2009, perquè
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l’actual normativa vigent és del 1998, va haver-hi una modificació el 2001 i des del
2001 al 2009, han passat molts anys, s’havia d’actualitzar, s’havia de posar a l’ordre
del dia i de les necessitats actuals. El 2009 la vam fer des de serveis socials aquesta
modificació. La vam presentar però no va ser d’èxit perquè no havia consens polític.
Per tant és en aquesta legislatura on hem tingut l’oportunitat de fer totes aquestes
modificacions. Primer de tot, la finalitat d’aquesta normativa és garantir un mínim de
suficiència de recursos d’igualtat d’oportunitats, i lo més important de tot és que està
vinculat a un pla de treball individual familiar, amb l’objectiu d’assolir una política
d’inclusió social. El treball social de recursos, que ve acompanyat en funció de les
necessitats que té la família, no només la part econòmica, necessitats econòmiques,
sinó les educatives, les culturals, les socials, les de relació, les ocupacionals. Com tots
sabem, aquesta normativa, com que necessitaven molt més recolzament a nivell tècnic,
es va demanar ajut a Diputació. Diputació va posar una normativa tipus, en el qual està
recolzada pels tècnics tant de la Diputació com els dels serveis jurídics. S’ha elaborat
aquesta normativa incorporant unes modificacions individuals personals del nostre
municipi, de la nostra àrea, amb l’experiència que tenen els tècnics de les necessitats
reals del municipi. Per tant, avui aprovem aquesta inicialment, i veure que dins
d’aquestes modificacions hi ha una sèrie de criteris que estan molt ben estudiats, estan
avaluats. Hi ha dos tipus de modalitats que nosaltres hem incorporat. Una és la
d’atorgament d’aquestes prestacions tenint en compte la unitat familiar de
convivència. Això vol dir que s’ha d’incloure pares, mares, fills, avis, tot lo que és el
conjunt de la unitat familiar. I l’altra és la modalitat de prestació per diferenciar lo que
són les urgències socials i les urgències bàsiques. Per tant, les valoracions estan
donades en el 60% són econòmiques, i la del 40% són socials. Això ve acompanyat,
aquestes valoracions venen acompanyades d’uns informes annexes en els quals, són
informes annexes que van acompanyats de l’informe original, i es té en compte càlculs
com la IRSC, que és l’índex de renda d’insuficiència i altres barems que estan
contemplats dins de la normativa. Per tant, una cosa que hem incorporat en aquesta
normativa que no hi era, és el topall de l’ajut econòmic per família i any, que són de
2.865 euros.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: celebro que al final hagi sortit després de 3 anys i
mig reclamant aquest reglament. És un reglament que tècnicament es bo i viablement
difícil de portar a terme. Precisament per lo que ens ha dit, perquè necessita unes
mesures de control que aquest ajuntament, amb el personal que té, difícilment podrà
assumir. Per això parlàvem de 194.000 euros abans, etc. És molt ambiciós, aquí estic
amb vostè, però crec que les mesures d’implantació seran molt complicades, tenint en
compte el volum de feina que ja té el seu departament, i tenint en compte el col·lapse
que s’està gestant. Per tant, el recolzarem i per exemple, li demano un punt concret, hi
ha un punt que m’ha sobtat a l’hora d’haver d’argumentar com hem gastat els calers
que ens han donat, per exemple, jo si compro llibres, a través de l’ajut de l’ajuntament.
Hi ha un punt que diu: bueno, si vostè no vol presentar una factura (més o menys, eh?)
oficial, pot presentar qualsevol altre tipus de factura i si no, amb un informe del tècnic
ja tindrem prou per justificar aquesta ajuda. La meva pregunta és, s’han trobat en
algun cas i quins són que una persona no pugui justificar a què ha destinat l’ajuda?
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Perquè clar, a mi em preocuparia molt que aquest ajuntament incentivés certes actituds
de, per exemple, llogar una habitació sense contracte, per exemple, en el cas del
lloguer que és l’únic que jo podria veure una mica justificable el no poder presentar
una factura. Quins casos s’han trobat? I si no s’han trobat, per què fiquen per exemple
aquest filtre? En altres punts també hi ha aquest filtre, però aquí és on jo crec que...
perquè a les entitats no ho perdonem això.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: des d’Esquerra el vot serà favorable en aquest punt.
Dir, la senyora regidora no ho ha dit en la seva intervenció, però jo entenc, i si no
doncs ella tindrà un torn de rèplica per contradir-me, que implícitament s’està
reconeixent ara el què no s’han reconegut mesos endarrere quan estàvem parlant
d’altres punts en diferents debats d’ajudes, en el qual jo havia dit sempre que hi havia
un grau d’arbitrarietat important i que no quedava clarament definit en diferents casos,
en base a què es donava aquesta ajuda. La resposta sempre era en base a l’informe del
tècnic que sap el què es manega. Em penso que el fet de que hi hagin uns barems
objectius, de que hi hagin uns topalls, de que hi hagi una sèrie de coses que estaran
reglamentades a partir d’ara, compartint el que acaba de dir el regidor Bernabé, és un
pas endavant i des d’aquest punt de vista, el votarem a favor.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, jo també havia detectat aquesta llacuna. Jo penso
que això amb un petit incís es podria resoldre sempre i quan es doni compliment
estricte de la legalitat, o sempre i quan la justificació no signifiqui cap vulneració, no
ho sé, però penso que això podem votar-hi a favor ara i aquest matís es pot fer
posteriorment i ningú de nosaltres reclamarà, em sembla.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: a veure, senyora Gisela. M’he mirat aquest
reglament, que són 50 pàgines i és el primer reglament que aprovem aquí, aquest
Ajuntament. És que clar, quedo esparverat perquè veig que de discapacitats no se’n
parla. Majors de 65 anys no se’n parla en aquest reglament. I després també li vull dir
que també he vist que vostès tampoc, ni ho posen en el reglament, perquè no ho he
vist, està claríssim, que no es demani ni certificat ni fotocòpia de la targeta d’atur o de
millora d’ocupació dels majors de 16 anys que es trobin en situació d’atur laboral;
certificats d’altes i baixes de seguretat social dels membres adults de la unitat
convivència; certificat de vida laboral; i, que és el més interessant i tampoc hi és,
original i fotocòpia de la declaració de renda o certificat negatiu d’hisenda del darrer
any. I d’altres coses més. I li dic això perquè, he mirat i he buscat i com a Granollers i
a Canovelles no el tenen, no tenen aquest reglament, i l’únic que he vist que té aquest
reglament és Lliçà d’Amunt, i vostès m’imagino que s’ho hauran copiat perquè és
totalment igual i falta tot això. No sé per què ho han eliminat, quan és lo més
important. M’agradaria saber-ho.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: a veure, anem a començar a explicar més
àmpliament aquesta normativa. Per començar, començaré pel senyor Badia perquè és
el que li vull contestar ràpidament. A veure, aquesta normativa, al principi ho he dit, és
una normativa tipus de Diputació. S’ha fet amb el consens de molts municipis i les
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úniques coses que s’han variat són modificacions puntuals dels propis tècnics adreçats
amb segons les necessitats del municipi. Això són els únics canvis que hi ha en
aquesta normativa. Vostè m’està parlant d’una sèrie de temes com podria ser la
documentació adequada. Jo ara mateix de memòria no li puc dir, però no es preocupi.
Tenim posteriorment a aquest ple, un temps perquè pugui fer les al·legacions
adequades sobre aquesta normativa; per tant podrem recollir quines són aquelles
millores que vostè aporta en aquest aspecte, i en tot cas se li podria contestar.
Contestant a vostè, sr. Bernabé, sobre el tema dels filtres d’aquestes ajudes si estan
justificades o no estan justificades, home, tenim un equip tècnic, tenim apart que no ho
he comentat però ho comento ara, m’ha dit que no ho veu probable perquè no hi ha
mesures de control i una insuficiència per part de persones, no hi ha suficient personal
per fer-ho. Bé, li puc dir lo següent: en aquesta legislatura s’han incorporat dues
persones a l’àrea: una treballadora social i una educadora que properament entrarà en
la plantilla. Per tant, ja no és tant que hi hagi, que sí que ho és, perquè cada vegada és
més complicat donar suport a tota la ciutadania en serveis socials, però sí que li puc dir
que aquesta normativa ve acompanyada d’un programa telemàtica, una calculadora i
uns formularis, uns documents per agilitzar lo que són les dades de càlcul, que són les
més complicades a l’hora de donar una valoració i un barem. Per tant, sí que està
previst, s’ha fet els càlculs, tenim el recolzament del 100% de Diputació, per part de
les primeres entrades de dades, i tenim un servei tècnic dins de l’ajuntament, que farà
l’altra part administrativa de la valoració i de la notificació dels resultats de les ajudes.
Una altra cosa que li puc dir, senyor Profitós, que li agraeixo el comentari de que no
ho havia dit abans i ara és molt més ampli. Sí que és veritat que en aquesta normativa,
també una de les coses que s’han incorporat és les valoracions discrecionals que fa els
tècnics en dos sentits: uns són els agregats positius, i els altres són els agregats
negatius. Per què? Perquè tant es pot considerar que positivament se li pot donar un
informe per ampliar l’informe positiu de l’ajuda a aquelles persones en les que estan
fent una recerca activa d’ocupació, estan fent una ocupació activa dels pares dels
infants, la família sigui responsable, la família faci un seguiment i un acompanyament
en aquest pla de treball, i com en negatius també si incompleixen els acords també
seran negatius per donar aquests ajuts. Per tant, està molt ben estudiat.
Pren la paraula el sr. Torné: una qüestió d’ordre pel tema aquest. Li he dit al govern, li
he dit a la regidora, que es veu que fa de ponent. Qualsevol esmena que es faci en Ple,
amb una aprovació inicial, es té de recollir pel govern i incorporar-la no pel mateix
govern, no dir mai que ho presentarem abans d’exposició pública, perquè els regidors
estem exempts de presentar-ho per escrit, sinó que el nostre estatus ja s’incorpora o no
amb l’acte que es fa en el Ple. Per lo tant que ha dit vostè que ja ho presentaran per
escrit, això no cal que ho presentin. És el govern o no qui ha de recollir les esmenes
presentades en el mateix ple. Això una cosa. Després els serveis socials es presten per
l’ajuntament de les Franqueses a voluntat pròpia. Sap vostè que la llei no l’obliga per
llei, sinó perquè hi ha un conveni signat a banda, però per llei no estem encara en
obligació de prestar els serveis socials. Per lo tant que si no hi ha aquesta voluntat de
fer les coses no es pot resoldre de cap manera la problemàtica de serveis socials,
sempre i quan el municipi de les Franqueses no ho fa per llei, ho fa per voluntat. I això
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és una cosa que s’ha de tenir en compte perquè quan parlem de personal o parlem de
diners és un tema que no queda inclòs dintre del conveni que tenim signat, que és molt
més petit que no pas la problemàtica amb serveis socials, que l’ajuntament de les
Franqueses vol prestar per voluntat pròpia, que és diferent. Això és una altra qüestió
diferent i que l’obligació per llei fins més de 20.000 habitants no ens toca, i encara no
estem. Estem per conveni, vol dir que la competència dels serveis socials és de la
Generalitat, per lo tant que tot allò que no estigui en el conveni és voluntat de
l’ajuntament, i quan parlem de personal o que si ara són més o si ara són menys, tot
això no serveix per res, o tot això no existeix perquè és una voluntat, mai una
obligació ni mai un contracte. Que ho sapiguem perquè sinó no sabem lo que discutim.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: home, jo quan li dic que em sembla que amb
aquest personal anem curt és perquè ho he parlat amb altres professionals que també
han aprovat més o menys un reglament, i admeten que per exemple no poden fer un
control com voldrien fer de veure com s’omple el frigorífic. Sí que tenen 100 o lo que
toqui en una factura d’una botiga, perquè a més concerten amb certes botigues i tal,
però no poden repassar el llistat. Això sí que es fa a França, quan hi ha una ajuda ve
una persona setmanalment i aquesta persona mira des de la higiene fins a què s’està
consumint, a l’hora de menjar. Això, amb aquest volum d’ajuntament, bé, si vostè diu
que hi ha incorporacions i que amb això ja n’hi ha prou, m’ho hauré de creure. Però jo
torno a dir-li, no m’ha contestat al punt aquest de per què hi ha una clàusula a l’hora
de justificar la persona que és destinatària d’aquests calers en el qual, pràcticament, no
fa falta només que un informe del tècnic. I jo li he preguntat, s’han trobat alguna
casuística que faci incloure aquest punt? De moment no m’ha contestat, i no és perquè
em malfiï del tècnic, evidentment. Perquè no entro en la part política, a qui se li dóna,
per exemple, si acordem que primer en lloc de donar-li els 100 euros a una persona,
acordem que hi ha certes botigues que pot acudir amb un val i això ho factura a
l’ajuntament, jo puc dir políticament: qui ho farà? Les grans superfícies? Les petites
superfícies? Una única superfície? No entro en la vessant política perquè tot això són
decisions que s’han de prendre després. Però això sí que hi és al redactat, i li he
preguntat: hi ha alguna casuística que ens hem trobat que ens obliga a acceptar
d’aquesta manera l’haver de justificar les ajudes?
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: evidentment que votaré a favor d’aquest punt
perquè és el què tenim, però estem veient ara després d’haver-lo llegit, després de les
intervencions d’alguns companys que té certes mancances pel que fa sobretot a la
discrecionalitat. Jo penso que hi ha coses que s’han de justificar de forma més clara.
M’ha semblat també en aquest sentit, que no serveixi de precedent, brillant la
intervenció del sr. Badia, en el sentit que ha aconseguit trobar un reglament igual però
molt millorat. Em sembla que no demanar la declaració de renda de l’any anterior...
Nosaltres quan vam arribar aquí ens vam trobar gent que rebia ajudes i a nivell
patrimonial doncs tenia un patrimoni important. Penso que són factors que s’han de
controlar i que si fem un reglament, hem de reglamentar. No podem deixar a l’aire
coses que no queden. Per tant, donant-li un vot de favor a la regidora i votant-li a favor
aquest punt no sé si ha de ser com deia el senyor Torné incloure les esmenes de facto
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perquè s’han dit, o li demano si us plau que valori molt les intervencions del sr.
Bernabé, del sr. Profitós, del sr. Badia i la mateixa que he fet jo sobre aquestes
llacunes que permeten l’arbitrarietat que no deixem de confiar; hi confiem molt en els
tècnics municipals, però es poden donar situacions paradoxals, injustes i que no atenen
correctament a la població. Per tant, penso, el meu punt de vista és que hem d’aprovar
avui aquest reglament però els demano també una mica més de feina, una mica més
d’esforç perquè suposo que arribar on s’ha arribat ja ha requerit aquest esforç, i ser
capaços de recollir això pel bé del municipi i pel bé de les ajudes socials del municipi.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: estic perdut perquè no sé... és clar, si jo puc fer
esmenes, li faré esmenes. Però és clar, si li fem esmenes després i no s’accepten i no
passen ni per aquí, és que no sé, vostè senyora Gisela, no sé, ho té que dir, perquè no
és una altra cosa de l’altre món. És un reglament que estem aprovant, que la meitat de
municipis no el tenen com vostè sap, ni Granollers el té ni ningú el té, i clar, si això no
hi és, és que ja quedo parat, li dic de veritat. I és molt important. Si vol li dono, està
aquí, són 4 coses, és que no hi ha res més. És que si no es demana tot això, ho posa
aquí, original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del
darrer any. Certificat i fotocòpia de la targeta d’atur o millora de l’ocupació dels
majors de 16 anys, que es trobin en situació d’atur laboral, i certificats d’altes i baixes
de la seguretat socials dels membres adults de la unitat de convivència; certificat de
vida laboral. I després de discapacitats i majors de 65 anys, clar, no hi ha res, és molt
interessant això. No posa res, i a més hi ha una altra part a baix de tot que si vostè
inclou els majors de 65, doncs també, i els discapacitats, doncs també posa: en el cas
de la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència estigui
afectat per algun tipus de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial,
dictamen de la valoració del grau de disminució, certificat per l’ICASS o òrgan o
entitat que correspongui. En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat de
convivència, informes mèdics o altres documents que acrediten. Vull dir, si vol, li
puc...
Pren la paraula la sra. Santos i diu: a veure senyor Badia, vostè s’ha llegit la
normativa? I s’ha llegit l’apartat de la documentació general? Sap vostè que en la
documentació general està lo que vostè està demanant? A veure, li explico jo perquè
no sé si... Documentació general per a qualsevol tipus d’ajut, qualsevol tipus d’ajut.
Aquí estem parlant de persones, no estem discriminant ni a gent més gran de 65, ni a
persones discapacitades. Estan inclosos, són persones d’aquest municipi, tots. Per tant,
li dic que la documentació que està posada. Sol·licitud d’ajudes segons model
normalitzat degudament complimentada. Volant de convivència. Abans li he dit que
un dels punts que hem incorporat en aquesta normativa era la unitat familiar de
convivència. Què vol dir? Tots els ingressos de totes les persones que viuen en
convivència allà. Avis, pares, fills, tots. El DNI, el passaport, acreditació de la
composició de la unitat familiar com he dit abans, certificat de discapacitat d’algun
dels seus membres, acreditació i justificant econòmic de la unitat familiar de
convivència i altra documentació que els tècnics considerin necessària per a la
documentació de la situació d’urgència social. Cas de treballadors, treballadores, fulls
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de salaris dels últims 3 mesos – això és la renda, això és els ingressos que té aquesta.
Les fulles del salari. En el cas de trobar-se en l’atur, certificat de servei d’ocupació de
Catalunya amb els períodes d’inscripció i recepció de prestacions i subsidis per l’atur i
la quantia que perceben. En el cas de pensionistes, certificats de pensió.
Excepcionalment, s’admeten declaracions jurades d’ingressos de la unitat familiar
quan hagin justificat que no tenen cap altra document justificatiu. Extractes bancaris
de la unitat familiar de convivència dels últims 3 mesos. El darrer rebut de la hipoteca
o del lloguer d’habitatge on resideix la persona beneficiària. En el cas de situació
familiar de separació legal o divorci, el conveni regulador. En cas d’incompliment de
l’obligació de pagament de pensions d’aliments, documentació que acreditativa de la
reclamació de dita pensió. Li podria explicar no sé quants punts. Si vostè es llegeix
l’apartat de documentació és bastant complerta. Vostè m’està parlant d’un tema que si
ha succeït ...
Interromp el sr. Alcalde i diu: anem, no ha acabat. Un minut per acabar de contestar el
sr. Bernabé
Continua la sra. Santos i diu: a veure, senyor Bernabé, m’està parlant d’un tema molt
concret que és quan es dóna l’ajuda d’aliments, nosaltres... Has posat l’exemple
d’aliments i jo t’explico. Nosaltres tenim un conveni amb un supermercat, que és
SUMA. Aquest conveni amb el SUMA és que dins del què són les ajudes que se li
dóna a la persona hi ha una llista de les necessitats bàsiques en alimentació, que
aquella persona ens està demanant i els tècnics els hi dóna aquesta relació. La persona
va amb aquest rebut a comprar aquells aliments recomanats que estan precisament dins
de la normativa. Amb aquest document ja és un justificant conforme a nosaltres,
després ens ha de remetre una factura SUMA i nosaltres li paguem a aquesta. En altres
justificacions sempre l’informe ve acompanyat d’una justificació, sempre. En el cas de
llibres sempre hem demanat una factura (se sent intervenir el sr. Bernabé però no
queda recollida la seva intervenció). No, però ja està inclòs. No, no... prenc nota
perquè possiblement jo en aquest no ho he mirat, però tot lo que es fa d’ajuda
econòmica ha d’estar justificat. Jo crec que està tot justificat. Si em diu on és el punt
que diu vostè que no és necessari. Si és un tema discrecional, què vol dir? Que no pot
justificar per la raó que sigui, sempre és la “coletilla” d’excepcional, sempre i quan
estigui justificat. A lo millor són casos que no entren per normativa, però ha d’estar
molt ben justificat. No és una cosa (se sent intervenir el sr. Bernabé però no queda
recollida la seva intervenció). Sempre ha d’estar justificat, d’una manera o d’una altra
sempre es fa, encara que sigui signat per la persona.
Pren la paraula el sr. Alcalde i explica que ens hem d’alegrar perquè l’anterior
normativa era de fa molts anys. Jo crec que hem d’aprovar aquesta normativa i estem
sotmesos, la sra. Santos ho ha dit, estem sotmesos a modificacions de millora com
s’han proposat, tal qual.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CPF, LFI, ERC-AM i el regidor no adscrit, i un
vot en contra del regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President informa que el següent punt de l’ordre del dia es va retirar i que es va
informar oportunament als regidors.
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA NORMATIVA PER A
LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
D'ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE,
ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS
El regidor Esteve Ribalta s’absenta de la Sala.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET

DELS

VISTA la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en forma part com a ens consorciat.
VIST que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre
de 2014, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a
annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals
consorciats”.
Article 23
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L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes
convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació
d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de
Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
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“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel
que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora,
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un
òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota
la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de
l’Ajuntament de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs,
crèdits i avals”.
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Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat
a l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada
l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus
compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions
pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
32.1

Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els
membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.
A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del
Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva
aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a
membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
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33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació
dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients,
amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat
definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació
pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en
relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el
seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.
ATÈS que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
ATÈS que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats
que per a la seva aprovació.
ATÈS que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
ATÈS que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de
15 de desembre 2014.
VIST l’informe emès per la Secretaria de la Corporació.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- APROVAR la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local
Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de
27 de novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consorci Localret per al seu
coneixement i efectes escaients.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: el nostre grup s’abstindrà pel contingut d’aquesta
proposta, igual com el punt següent.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bé, el nostre grup municipal votarà en contra d’aquest
punt i dels següents punts fins el punt 10 perquè tots venen a fer referència a una
mateixa normativa, que és la nova llei de règim local que ha fet el govern el Partit
Popular, que em sap greu que no estigui el regidor del Partit Popular, perquè seria
interessant que respongués, perquè el que el què excloem aquí, i això és una concreció,
és una recentralització del poder per part del govern del PP, una retirada d’atribucions
al poder local i en definitiva, un intent de concentrar atribucions públiques en estàncies
públiques més superiors per després tornar a privatitzar-les. Com pensem també que
aquesta Llei i per sort caurà quan caigui el govern del PP, perquè aquí poden passar
dues coses: el novembre ja no tindrem que preocupar-nos d’aquesta Llei o al final
marxarà Catalunya d’aquest marc estatal. I jo crec que per qüestió de rebel·lia contra
aquesta Llei, on en aquest ajuntament s’han votat mocions en contra d’aquesta
recentralització del poder per part del govern central, el govern, encara que ens
obliguin, per rebel·lia, hauríeu de votar en contra i que us obliguin des del govern
central a aprovar-lo. Perquè no potser que votem una cosa per fer la postura, i quan
s’arriba a la concreció ens espantem i ho acceptem i ho aprovem. Nosaltres votarem en
contra. Gràcies.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per set vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i UPLF, tres vots en contra dels regidors dels grups
municipals LFI i ERC-AM, tres abstencions dels regidors dels grups municipals CPF i
PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA
DEL RIU BESÒS
El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs compta amb uns Estatuts
aprovats per la seva Junta General en data 29 de febrer de 1988, els quals han estat
modificats i adaptats en successius acords. L’últim text refós dels Estatuts va ser
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aprovat per Junta General del 28 de febrer de 2012 i publicat al BOPB el 4 d’abril de
2012, i ratificat pel ple de l’Ajuntament en data 29 de novembre de 2012.
En el decurs del tràmit d’aprovació definitiva i entrada en vigor de la modificació dels
Estatuts va ser dictada la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la qual ha inclòs una nova Disposició
Addicional Vint en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), amb
l’epígraf “Règim Jurídic dels Consorcis”, fixant nous paràmetres organitzatius per a
aquest model organitzatiu. Per la seva banda, la Disposició Transitòria Sisena de la
LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació dels Estatuts, en establir que "els
consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei han
d'adaptar els seus Estatuts al que s'hi preveu el termini d'un any des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei.
D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als consorcis en
matèria de separació dels seus membres i de liquidació dels mateixos, essent que també
s’escau procedir formular una modificació estatutària per tal d’adaptar els estatuts
vigents del Consorci.
La Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs en sessió
ordinària celebrada el 10 de desembre de 2014, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de
la modificació dels seus Estatuts, per tal d’adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local com a la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa. Igualment aprofitant l’avinentesa s’amplia l’àmbit d’actuació
als municipis de la Tordera que ho sol·licitin, com ja han manifestat alguns. Es proposa
canviar el nom actual pel de CONSORCI BESÒS TORDERA a partir de l’aprovació
definitiva i entrada en vigor de la modificació. També s’actualitza el número de vots de
la Diputació de Barcelona, que passa de 3 a 9 degut a l’augment de població, de més de
500.000 habitants, respecte d’aquells municipis de la província no inclosos a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels
Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,
requereix l’acord del Consell Plenari, ratificat pels ens i les administracions que en
formen part, acordada amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera que
els ens participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu,
posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període
de 30 dies.
Vist l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i els
corresponents dels actuals Estatuts vigents.
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Vist l’informe de Secretaria de data 13 de gener de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en endavant, un cop aprovada la
modificació d’Estatuts definitivament i en vigor, CONSORCI BESÒS TORDERA)
aprovat en sessió de Junta General del dia 10 de desembre de 2014, per tal d’adaptarlos a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord
amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix
a tots els efectes legals.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils
a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un
anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que
han exercit la iniciativa.
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs pel
cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.
Cinquè.- FORMULAR encàrrec al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la
publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit
d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província
als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Sisè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca
del riu Besòs, als efectes escaients.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: lo mateix d’abans i a més aquí concretar un tema, que
és a nivell europeu que es recomana que no es combinin la gestió de conques diferents.

Ple 29/01/2015 – pàg. 35

I aquí crec que el conveni que s’aprovarà combina el Besós amb una altra conca, amb
el Tordera. És un altre argument per...
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: vist el resultat de la primera votació, el vot
d’Esquerra en aquest cas serà irrellevant a efectes pràctics, però vull dir només que en
aquest m’abstindré, no votaré en contra perquè entenc que aquest Consorci, sí que és
un Consorci important, necessari i en el què ens convé estar dintre, com a diferència
del què passava en l’anterior, com a diferència del què passarà en el següent i em
tornaré a abstenir en el tema dels residus, més que res perquè de cara a la possible
lectura de l’acta, de cara al públic que està aquí, puguin interpretar la diferència que hi
ha entre el vot en contra i l’abstenció que tindré en diferents d’aquests punts.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo el que he volgut és que a la Conca del Tordera
sempre ha estat dins del Consorci del Besós; evidentment són conques diferents, però
ha estat dins. El què fa és dir-se Consorci Besós / Tordera. És això, evidentment són
separats, però sempre han estat dintre.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per set vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i UPLF, dos vots en contra dels regidors del grup
municipal LFI, quatre abstencions dels regidors dels grups municipals CPF, ERC-AM i
PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ
DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE
GRANOLLERS (CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS)
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2011 va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’adhesió de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès al
Consorci Teledigital Granollers.
VIST que en data 8 de gener de 2015, amb Registre d’Entrada 68/2015, la Secretària per
delegació del Consorci Teledigital Granollers va informar sobre l'acord pres en sessió
Plenària del Consorci de data 4 de desembre de 2014 pel qual es va aprovar inicialment
l'adaptació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la televisió digital local pública
de la Demarcació de Granollers (Consorci Teledigital Granollers) al contingut de la Llei
27/2013 , de 27 de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de l'Adminstració Local ,
així com les disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, tot modificant els articles
1,5,21,22, i 23 dels Estatuts.
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ATÈS que per tal de modificar els esmentats estatuts cal l’acord de cadascun dels ens
consorciats, i per la qual cosa cal l’aprovació inicial, la submissió a informació pública i
l’aprovació definitiva, tal com disposa l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny.
ATÈS que l’adopció dels acords esmentats és competència del Ple del Consorci, i es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, d’acord amb el que disposa l’article 114.3 del decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
VIST el què disposa l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, sobre el procediment de tramitació
per la modificació dels estatuts, així com l’article 114.3 del decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, en quan a l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts del Consorci.
VIST l’informe emès per la Secretaria de la Corporació.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial d'adaptació dels Estatuts del Consorci per a
la Gestió de la televisió digital local pública de la Demarcació de Granollers (Consorci
Teledigital Granollers) al contingut de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalitat i sostenibilitat de l'Administració Local, així com les disposicions de la Llei
15/2014, de 16 de setembre de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa, tot modificant el següent articulat dels Estatuts :
Article 1:
Els ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles,
Cànoves i Samalús, Granollers, la Garriga, la Roca del Vallès i les Franqueses
del Vallès constitueixen el Consorci, de caràcter local, per a la Gestió de la
televisió digital local pública de la Demarcació de Granollers (Consorci
Teledigital Granollers) a l'empara del que es preveu l'article 87 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els articles 191, 269 i
següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya , els art. 312 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens
locals i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de
Catalunya.
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El Consorci, per a la Gestió de la televisió digital local pública de la Demarcació
de Granollers (Consorci Teledigital Granollers) queda adscrit a l'Ajuntament de
Granollers en virtut de la Disposició Final segona de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalitat i sostenibilitat de l'Administració Local, atenent al
criteri de prioritat recollit en l'apartat 2 lletra h) de la disposició addicional
vigèsima de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre de Règim de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Article 5:
El domicili del Consorci és Centre Audiovisual – 2 planta- Edifici Roca Umbert –
Fàbrica de les Arts de l’avinguda Prat de la Riba, 77 de Granollers -08401-. Per
acord del Ple Consorci podrà ser modificat el domicili.
Article 21:
2. El Consorci estarà subjecte al control pressupostari i comptable del Municipi
al qual estigui adherit, formant part del seu pressupost i incloent-ne en el seu
compte general d'acord a les disposicions vigents sobre règim local.
4. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la
comptabilitat pública i s'adaptarà a les disposicions vigents sobre règim local, i
en tot cas estarà subjecte al del Municipi al qual estigui adherit.
Article 22:
5. En tot cas, les entitats consorciades exercitaran el dret de separació del
Consorci, d'acord amb el procediment i efectes regulats als art. 12 i 13 de la Llei
15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures
de reforma administratives.
Article 23:
2. La dissolució del Consorci produirà la liquidació i extinció del mateix. L'acord
de dissolució determinarà el liquidador i com s'haurà de procedir a la liquidació
dels béns del Consorci i en el seu cas, a la reversió de les obres o de les
instal·lacions existents, d'acord amb el règim aplicable a la Llei 15/2014 de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administratives.
Per a la modificació d'aquests Estatuts es tindrà en compte l'article 14 .6 dels
Estatuts del Consorci, en el que estableix que caldrà el quòrum de la majoria
absoluta de vots, d'acord amb el sistema de ponderació establert en el present
article i tenint en compte els membres presents a la sessió i els vots delegats
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Segon.- SOTMETRE l'acord primer al tràmit d'informació pública mitjançant la
publicació en el taulell d'edictes i en el BOPB i DOGC, pel termini de 30 dies establerts
en l'art. 160.1 en relació a l'art. 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, per tal que qualsevol
interessat pugui formular, al·legacions, suggeriments, esmenes que es creguin
convenients.
Transcorregut aquest termini sense haver-ne produït cap reclamació, ni al·legació a
aquest acord, s'entendrà que el text modificat dels Estatuts del Consorci queda aprovat
definitivament.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord d'adaptació dels Estatuts del Consorci
per a la Gestió de la televisió digital local pública de la Demarcació de Granollers,
juntament amb el certificat d'haver-ho exposat al públic, al Consorci Teledigital
Granollers.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: referent al punt següent, el nostre grup votarà en
contra ja que en el seu inici d’entrar en la televisió digital de VOTV que és la televisió
d’una part del Vallès, vam votar-hi en contra perquè enteníem que aquesta quantitat, de
90.000 euros a l’any, ens el podíem estalviar per a altres coses pròpies, i per lo tant no
ens sentíem representants i per lo tant amb aquesta modificació hi tornarem a votar en
contra.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo torno a aclarir que nosaltres no hem valorat si
estem d’acord o no amb formar part d’aquests consorcis, sinó que estem en contra de la
LRSAL com aquest moment, aquest municipi es va adherir quan vam fer les
reclamacions tots els ajuntaments de Catalunya contra aquesta llei, perquè atemptava
contra l’autonomia local bàsicament. Dit això, a mi el que no m’agrada aquesta moció
és que acabi dient-se Consorci Teledigital Granollers. Ja ho sé que a lo millor es manté
la marca VOTV, però resulta que mica en mica comencem a ser una barriada de
Granollers, perquè ja tenim un TRANSGRA, un Concorci Teledigital Granollers, un
acord amb taxis que resulta que no tenim taxis, però ells sí que poden venir aquí a
lucrar-se. Començo a tenir la sensació de que som una barriada de Granollers cada cop
més. I és l’únic que no m’agrada d’aquesta moció, que ens diguem Granollers, però bé.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: o Granollers és una barriada de les Franqueses.
Aquesta també deixem-ho així, traiem pit aquí. Això ho veurem en el punt següent
també. En el punt següent jo crec que és el més sucós, veurem això si seguim el mateix
discurs. Però en principi és que no hi ha altra manera. Hi ha la LRSAL, els ajuntaments
consorciats hem aprovat per unanimitat això i per això ho portem aquí. No hi estic
d’acord que es depengui d’un Ajuntament, del més gran o del què aporti més diners, no

Ple 29/01/2015 – pàg. 39

hi estic gens d’acord, però és la realitat i no hi ha més, i en aquests moments hem de
seguir funcionant.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per set vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i UPLF, sis vots en contra dels regidors dels grups
municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL
VALLÈS ORIENTAL
VIST l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2014, consistent en
l’aprovació inicial de la modificació dels vigents Estatuts del Consorci per tal d’adaptarlos al contingut de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local i que el consorci quedi adscrit al Consell Comarcal del Vallès
Oriental.
ATÈS que els articles que es veuen modificats, quedarien redactats de la següent
manera:
“Article 2.- Naturalesa. Capacitat.
2.1 El Consorci té naturalesa d’Administració pública i caràcter local i resta
adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Article 8.- Atribucions del Consell Plenari.
Correspon al Consell Plenari les atribucions següents:
(...)
f) Nomenar els càrrecs de president, Vicepresident, secretari, interventor del
Consorci, així com la seva remoció.
(...)”
Article 13.- El Gerent.
13.1 El Gerent serà designat i cessat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.
13.2 El Gerent quedarà subordinat jeràrquicament al president, i té el deure de ser
present a les sessions dels òrgans col·legiats del Consorci.
13.3 El gerent tindrà la consideració de personal directiu”
En el decurs del tràmit d’aprovació definitiva i entrada en vigor de la modificació dels
Estatuts va ser dictada la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
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sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la qual ha inclòs una nova Disposició
Addicional Vint en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), amb
l’epígraf “Règim Jurídic dels Consorcis”, fixant nous paràmetres organitzatius per a
aquest model organitzatiu. Per la seva banda, la Disposició Transitòria Sisena de la
LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació dels Estatuts, en establir que "els
consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei han
d'adaptar els seus Estatuts al que s'hi preveu el termini d'un any des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei.
D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als consorcis en
matèria de separació dels seus membres i de liquidació dels mateixos, essent que també
s’escau procedir formular una modificació estatutària per tal d’adaptar els estatuts
vigents del Consorci.
TENINT EN COMPTE que la modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò
previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord del Consell Plenari,
ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes
finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens participants han de fer-ne una
aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al
sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de 30 dies.
VIST l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i els
corresponents dels actuals Estatuts vigents.
VIST l’informe de Secretaria de data 20 de gener de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, aprovat en sessió del Consell
Plenari extraordinari del Consorci del dia 23 de desembre de 2014, per tal d’adaptarlos a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, i que
quedarien amb el següent redactat:
“Article 2.- Naturalesa. Capacitat.
2.1 El Consorci té naturalesa d’Administració pública i caràcter local i resta
adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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Article 8.- Atribucions del Consell Plenari.
Correspon al Consell Plenari les atribucions següents:
(...)
f) Nomenar els càrrecs de president, Vicepresident, secretari, interventor del
Consorci, així com la seva remoció.
(...)”
Article 13.- El Gerent.
13.1 El Gerent serà designat i cessat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.
13.2 El Gerent quedarà subordinat jeràrquicament al president, i té el deure de ser
present a les sessions dels òrgans col·legiats del Consorci.
13.3 El gerent tindrà la consideració de personal directiu”
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils
a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un
anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que
han exercit la iniciativa.
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental
pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.
Cinquè.- FORMULAR encàrrec al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a
la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el
tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de
la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la
Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Sisè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental, als efectes escaients.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: aquí faig una intervenció. Aquí el govern votarem
possiblement diferent, com es va votar en el plenari del Consorci de Residus. Llavors
aquí l’únic que vull explicar és que el Consorci de Residus, amb una proposta – i em
sorprèn la seva abstenció – de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa
per Catalunya Verds va guanyar la proposta de dir que el Consorci, que és la suma de
quasi tots el municipis del Vallès Oriental per la LRSAL s’havia d’adherir a
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l’Ajuntament de Granollers, i vam forçar que creiem que el què representava millor
era el Consell Comarcal, que era qui l’havia creat. Llavors nosaltres aquí evidentment,
com a Convergència i Unió, votarem a favor d’aquest punt que es modifiqui tal i com
es va aprovar en plenària i que l’adscripció del Consorci de Residus sigui en el Consell
Comarcal, que creiem que és l’òrgan que li competeix.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: nosaltres aquí dir-li que si es volen estalviar calers,
que és l’obsessió del govern, ja no necessitem estar en aquest consorci de residus,
perquè bàsicament ja hem canviat o canviarem lo que és la recollida selectiva dels
carrers. I per anar a la transferència que portem a un altre abocador, ho podem fer-ho
directament, no necessitem el Consorci, ni tampoc el necessitem per fer la deixalleria,
que ens ho poden facturar com aquells municipis que no s’han integrat dintre
d’aquesta empresa pública. Per lo tant, dir-li que si no estem en aquest consorci,
estalviem diners per a l’Ajuntament, i que la resta ens costarà lo mateix ja que
unilateralment, és a dir, per voluntat pròpia del govern, ha sortit de la recollida dels
residus pel carrer que ens portaven fins ara. La resta que només queda el tema de la
deixalleria ens ho poden facturar, com aquells municipis que no han entrat i que els hi
facturen el Consell Comarcal el pagament de la deixalleria que ho tingui. I per lo tant
que és una decisió del govern, perquè en definitiva aquestes modificacions ho està
prenent amb els vots del govern, no pas dels altres grups. Per lo tant que jo ho
modificaria.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bastant d’acord amb lo que acaba de dir el sr.
Torné. En tot cas jo afegiria, si han fet números, per veure que ens convé més, si
quedar-nos o contractar serveis de forma aliena, i si és així, què suposa més benefici.
Però abans m’he descuidat un tema que també és prou important i que en els acords no
surten. Curiosament aquí sí que surt com nomenar el gerent, perquè ja no pot ser
personal eventual, em sembla, però no parlem dels treballadors. Resulta que els dos
convenis la normativa diu que els treballadors han de ser laborals o funcionaris
d’aquelles administracions que participin. Per tant, entenc que tan en VOTV com aquí
hauran de passar de ser treballadors de Granollers i treballadors del Consell Comarcal
per un altre. I això no se’ns diu en lloc. Ni s’ha arribat a plantejar. Plantegem el tema
del gerent, però no plantegem el tema de com solucionem lo dels treballadors. Vostè
sap algo al respecte?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: la veritat és que no en sé res del tema de
treballadors. En aquest aspecte jo crec que els treballadors segueixen sent del
Consorci, llavors el qui porta el control pressupostari és o el Consell Comarcal o
l’Ajuntament de Granollers o l’Àrea Metropolitana. (Se sent intervenir el sr. Bernabé
però no queda recollida la seva intervenció). Jo diria que sí, però són treballadors del
Consorci. Però l’òrgan controlador són aquests que aprovem ara. Control
pressupostari.
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SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, UPLF i ERC-AM, set vots en contra dels regidors dels grups
municipals PSC-PM, CPF, LFI, i una abstenció del regidor del grup municipal PxC.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE LA SUPRESSIÓ DE LA RESERVA
DEL QUART CINTURÓ
ATÈS que en el Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès s’han
reservat dos trams del Quart Cinturó, a petició de la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, que en l’actualitat no tenen intenció de portar a terme, ni el primer ni el
segon, per qüestions Polítiques i econòmiques.
ATÈS que diversos municipis de la comarca de diferent signe polític estan aprovant
modificació del PGOU per suprimir els traçats reservats en els plànols de seu PGOU per
evitar les molèsties que provoquen en els propietaris afectats.
ATÈS que els propietaris afectats dels terrenys pel Quart Cinturó demanen que es
suprimeixi la seva afectació per les molèsties que els comporta l’actual situació, i
demanen l’eliminació d’aquesta condició, ja que no es vol portar a terme aquest projecte
per l’autoritat corresponent.
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal a realitzar el tràmit de modificació del PGOU de
les Franqueses del Vallès, per tal de suprimir els dos traçats del Quart Cinturó que
tenim reservats en l’actualitat, que el govern central no té intenció de portar a terme, i
que afecta els propietaris d’aquests terrenys.
Segon.- TRAMETRE aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al
conseller de Territori i Sostenibilitat i als grups polítics del Parlament de Catalunya.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, nosaltres vam presentar aquesta moció perquè la
què havia presentat anteriorment Esquerra vèiem que no avançava, i que estava aturada.
La vam entrar el dia 12 de gener que després posteriorment hem tingut notícies de que
el govern portava la modificació que hem votat abans, que com he dit abans, crec que
hem fet un flac favor a les Franqueses. Estem acceptant un altre traçat del Quart Cinturó
i hem trencat aquella unitat que havia hagut sempre fins ara de No al Quart Cinturó,
sigui via orbital, Quart Cinturó, es digui com es digui. Hem sigut poc valents, hem
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volgut a lo del peix al cove; el peix i el cove ens portarà a que ens haurem d’empassar
tot lo altre. De moment ja tenim dos plans parcials que ja el tenim dibuixat. El pla de
carreteres de Catalunya està dibuixat. Quan hi van haver el període de presentar
al·legacions al pla territorial de Barcelona, aquest Ajuntament no en va fer cap i estem
acceptant el que és un altre Quart Cinturó. No aquell primer, però sí el segon. Creiem
que hem de ser valents, hem d’apostar més pel transport públic; no diem que passi pel
poble veí, això no. Vull dir, lo que estem defensant és que no cal aquesta infraestructura
i es poden prendre mesures abans com la gratuïtat de les autopistes, o el què he dit de
potenciar el transport públic, però mai acceptar un traçat per les Franqueses. Creiem que
no fa falta.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé, nosaltres votarem a favor. Tot i això, ja hem
aprovat en el quart punt l’aprovació inicial per desafectar el Quart Cinturó. Hem de dir
que també amb els acords que presenten vostès sobre la moció, hi ha una cosa que és
curiosa. Diu: realitzar el tràmit de la modificació del pla general de les Franqueses del
Vallès, per tal de suprimir els dos traçats del Quart Cinturó. Jo torno a insistir. En tenim
dibuixat un, no dos. En tenim dibuixat un. Aquesta és una. Està claríssim que
nosaltres... jo no sé on volen vostès arribar, però està ben clar que nosaltres no
acceptem, jo no sé com ho hem de dir, no acceptem ni hem tingut cap acte de
generositat cap aquesta infraestructura que considerem que no ha de passar per les
Franqueses. Nosaltres som els què diem que tot el que sigui millorar, endavant. Ara,
sempre hem mantingut el mateix posicionament. No diem una cosa aquí i al consell de
la pagesia en diem una altra, com vam escoltar aquesta setmana, que vam dir, ens vam
posicionar. Nosaltres veiem que el traçat no pot anar pel nostre municipi. En tot cas,
segurament, poden haver-hi altres llocs per on pugui passar, si fem una mica de
memòria. Vostè va ser un que es va alinear amb aquesta tesi, i ara diu que no, que per en
lloc. No sé, allà cadascú amb el seu pensament. Però a veure, si es tenen que posar el
pla, ho posaran ells, de la mateixa manera que li van posar a vostès quan va fer el Pla
General, que li van imposar. Vull dir, serà el mateix. Ara nosaltres no portarem allà.
Miri, en tot cas, no farem o mirarem de no fer lo que ha fet Caldes, que Caldes, com
deia la regidora, sí que ha fet un canvi, és a dir, ens traieu aquesta i a canvi posem
aquesta. Però nosaltres aquests passos no els farem i mantindrem una posició
numantina. És a dir, no ho acceptarem. Jo no sé, més clar no podem dir-ho. I jo no sé,
potser volem envolicar a veure si darrera d’aquest posicionament doncs sembla que
tothom vol treure, ben aviat, rèdits. Jo em sembla que ens estem equivocant.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: escolti, li agafo la paraula. Dilluns aquí la pancarta,
tal i com vam aprovar per Ple. Demostrem-ho, la pancarta penjada aquí al balcó, tal i
com va aprovar per Ple. Comencem a demostrar les coses. I a mi, jo que vol que li
digui. Vostè retreu aquí a alguns regidors el canvi de parer, però jo no sé si és més
reprovable que a nivell general s’accepti i en el meu poble, que per interessos electorals
a mi sí que m’interessa votar que no, aquí voto que no. Escolti, si hem de començar a
donar... Nosaltres sí que diem ni aquí ni en lloc perquè no creiem en aquesta
infraestructura. Nosaltres no farem la posició de “No en el meu pati, millor en el pati del
veí”. Aquesta posició no l’agafem. Si nosaltres penséssim que és una infraestructura
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com defensem el desdoblament de la via del tren necessària, la votaríem aquí, i si fos
regidor a la Garriga, la continuaria votant allà. Però és una qüestió de consciència. I
quan vostès em diuen: només hi ha un. És cert. Si anem al pla general només hi ha un.
Però si incorporem el del Sector N, veiem un petit traçat que ja ens dóna una pista de
per on ha d’anar. I aquí, paraules textuals de vostès en una junta de portaveus, ens van
dir: “és que això és lluitar contra molins de vent”. Això és un brindis al sol. Per què?
Perquè ens acabaran imposant. Doncs que vinguin i ho imposin perquè per creença
nosaltres no ho farem. I és l’únic que se’ls està dient. Aquí no estem buscant tres peus al
gat. Aquí lo que estem dient és, ja sé que després ens vindrà una administració superior
i ens imposarà una normativa que nosaltres no tenim massa a dir. Però d’entrada jo no
l’accepto. I és l’únic que estem dient.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: seguint contestant que nosaltres votarem a favor,
perquè lo que volem és no al Quart Cinturó. Ho tenim claríssim. Però de valents, jo crec
que ho som i ho serem. I li diré encara més. El Consell de Pagesia ja us ho vaig dir. Hi
ha un avantprojecte de llei d’usos de sòl agrari que ens va a favor, totalment a favor. I la
fa avui aquest govern de la Generalitat, des de la Conselleria d’Agricultura a petició de
les organitzacions agràries. Escolti’m, aquí ara quan el dia que hagin diners, perquè si
està tot aturat, tal com ens va dir el secretari general de territori, que el vam convidar al
consell de pagesia, ens va dir: tingueu en compte que no es farà. I només us dic que fins
el 2020 no es farà el tros fins a Terrassa. És a dir, queda com anul·lat. Molt bé. Això,
parlem de l’Orbital, del què ara en aquest moment estem parlant. Però el dia que
vulguin fer alguna cosa, que hi hagi un altre govern o diners, el sòl d’ús agrari no es
podrà fer un traçat per cap infraestructura si no hi ha un acord d’unes valoracions, és a
dir, que hi ha d’haver un informe que pugui justificar que hagi de passar per allà, perquè
mentre sigui una terra productiva, allà no hi pot passar una infraestructura. Home, jo
penso que això també ens pot ajudar i crec que ho hem de dir. Ara, no al Quart Cinturó,
totalment d’acord.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: ara si que és l’hora de parlar de tota una sèrie de
coses que molts de vosaltres heu tractat en el punt de l’ordre del dia en el qual
senzillament estàvem votant una modificació. A veure, celebro que això tiri endavant, i
més que res si m’equivoco en alguna cosa, com que tothom tindrà un segon torn de
rèplica, que m’ho diguin. A veure, senyors del govern, quan vostès diuen que nosaltres
no el tenim dibuixat, collons, faltaria que haguéssim dibuixat un cinturó o un traçat que
no existia perquè el nostre pla general vigent és anterior al pla territorial metropolità en
el qual es va dibuixar aquest segon cinturó. A veure, senzillament, no el tenim dibuixat
perquè el nostre pla general és anterior al disseny dels segons traçats del Quart Cinturó.
A partir d’aquí, dibuixat no ho està, però cada vegada que vostès o vosaltres, és igual,
cada vegada que el poble de les Franqueses ha hagut de fer alguna actuació en un lloc
que està afectat per aquest segon traçat, els hi han fet dibuixar. Amb la qual cosa, el fet
de que vostès em diguin que no ho tenim dibuixat, collons, és veritat, però no el tenim
dibuixat senzillament perquè es va dibuixar posteriorment. I de fet, ho comentava abans
el regidor Bernabé, si tenim el punt A i el punt B, sabem per on passarà, i tots ho sabem.
I encara que diguin que no està dibuixat, quan la senyora Pruna diu: “perquè això, i
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quan s’han fet per aquí passejades i s’han fet camins i això anirà per aquí hi haurà un
talús...” Val, dibuixat o no, hi és. Hem votat abans a favor, i també votarem a favor per
descomptat d’aquesta moció, hem votat abans a favor el punt anterior dient que un camí
es començava amb una passa. A mi no em sembla malament el què s’ha demanat des
d’aquí, que és desafectar el què realment està adscrit. Què és el què pot passar? El què
pot passar és que en el moment en què es desafecti això, des de Barcelona o des del
departament corresponent, considerin que s’està modificant això i a partir d’aquí ens
passi el què efectivament li ha passat a Caldes, abans no he contestat, perquè no tocava,
ara sí, que és que els hi hagin posat a sobre de la taula el segon traçat, que a efectes
pràctics és el vigent. Per això he dit abans que el què hem aprovat abans és anar a toc
segur, després l’alcalde ho ha repetit, ha repetit les meves paraules, és anar a toc segur
sempre i quan defensi correctament des de l’àrea i des del govern, i ens podem trobar
amb això. Jo celebro que el resultat d’aquesta moció sigui positiu perquè
automàticament podrem començar a demanar, entenguem-nos, el què jo faria si es fes a
les meves mans, seria si el fet de que, abans s’ha parlat de posicions numantines, si el
fet de dir no, jo no accepto aquest traçat, ha de fer que no ens treguin l’altre amb la qual
cosa ens trobarem amb els dos tal com estem ara, la posició numantina no serveix per a
res. Aquí bàsicament es tracta lo del peix al cove, sí, es tracta de que ens treguin aquest i
automàticament anar a per l’altre després, i per això celebro que sigui qui sigui estem
d’acord tots aquí. El què vol dir que si això no ens anem al mes de maig, sinó que ens
anem al mes de juliol, o a l’agost o al setembre, al principi l’ajuntament tirarà endavant
amb aquesta situació. A partir d’aquí és quan si convé, que possiblement convindrà,
haurem de demanar la supressió del segon traçat. I a partir d’aquí és quan, encara que
vostès diguin que ara no ho tenim dibuixat i que no podem treure, doncs collons,
possiblement el tinguem dibuixat per força. I si les coses no canvien a la casa gran de
Barcelona, molt possiblement que llavors sí que ens haurem de barallar i ens haurem de
tornar a definir sobre si volem que passi pel pati del veí i si no volem que passi, o com
volem la infraestructura. Però a partir d’aquí a mi em sembla que el fet que aquesta
moció tiri endavant no deixa de ser, digues-li com vulguis, un compromís de cara al
futur en el qual tots estem d’acord. Vaja, fins ara i aprofitant que hi ha que no hi són.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: a veure, jo demanaria a Convergència per les
Franqueses, si volgués afegir-hi un punt més que posi que es tornin a posar les tres
pancartes que havien posades.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: ja l’ha demanat les Franqueses Imagina, cap problema.
Nosaltres som els què les vam posar aquestes pancartes. Vull dir, no tan sols a la façana
de l’Ajuntament, sinó a tots els pobles.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres anàvem a votar que sí, però ara amb la
pancarta a mi ja em feu dubtar. Però bé (se senten intervencions diverses que no queden
registrades). Espereu, que no he acabat.
Intervé el sr. Rosàs i diu: és un acord de Ple, eh?
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Continua el sr. Alcalde: nosaltres, jo li demano que no incorporin, per poder votar sí
tots. Li demano, res més que això.
Respon el sr. Rosàs i diu: el proper Ple en tindrà una demanant-li que compleixi l’acord
de Ple que es va acordar.
Respon el sr. Alcalde i diu: i si li posa, la posarem igual, no hi ha problema. És un tema
de concepte. El Quart Cinturó no es farà, la senyora Pruna li ha dit, el Quart Cinturó no
es farà. Aquest ajuntament sempre ha tingut una línia i no li ve d’una pancarta. No li ve
d’una pancarta en l’edifici institucional. Podem fer 50.000 coses, però no ve d’una
pancarta a l’edifici institucional de la manera que també no hi ha certes coses a la
façana. I aquí ho deixo. De totes maneres, nosaltres votarem que sí en aquesta línia i
subscric al 100% al què ha dit la senyora Pruna. S’ha de veure en terrenys agrícoles que
estan produint el què, i subscric al 100% el què ha dit el sr. Profitós. Fem pas a pas,
anem pas a pas, i anem avançant. Ara desafectem el 6% del municipi. Això és un gran
pas, 182 Ha, és un gran pas, anem pas a pas.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: esperem que sigui veritat que desafectem el 6%, que
no ens facin imposar un 5% per desafectar aquest 6, que és lo que em fa por, que el que
deia l’Àngel, ens el faran dibuixar, i allò que no hi és, l’hi tindrem. Hi és perquè la llei
de carreteres ho diu, aprovada pel Parlament de Catalunya hi és, i està per sobre del què
diu el Pla General de les Franqueses. És a dir, qualsevol cosa que vulguis fer te la faran
dibuixar. Ara no hi és, però si traiem l’altra ...
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sí, sí, l’orbital és el 2 i mig que tenim afectat.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: per tant entenc que no incorporeu la petició del sr.
Badia. Jo a vegades vostè em sorprèn perquè fa unes argumentacions que no acabo
d’entendre. Si aquí falta un element és perquè políticament s’ha decidit que aquest
element no cal. I estem de la bandera d’Espanya. Sí, sí, ja li dic jo. Però és que m’acaba
de dir que políticament tampoc interessa perquè, l’ha equiparat, tenia aquí el no al Quart
Cinturó. Sí, sí, l’acaba d’equiparar. Hi ha elements aquí que sobren. Sí, sí, després
llegeixi la seva intervenció. Jo li torno a dir que una cosa ve per normativa acord de Ple,
i l’altra ve perquè és un posicionament polític que compartim més d’un, d’acord. I
vostès es salten una normativa de Ple perquè és estètica, perquè a lo millor no s’acaba
de fer, perquè no m’agrada no sé què... escolti, compleixi amb això i llavors alguns
respirarem més tranquils.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyor Colomé, té un mes perquè el mes que ve li
caurà una altra vegada la ratificació d’això per aconseguir algun informe d’aquests que
vostè aconsegueix sempre amb gran habilitat que digui que quan ho vam aprovar no era
un edifici protegit i ara ja l’hem protegit, quan ho vam aprovar no era centenari i ara ja
és centenari. Però escolti, si no va aquí, ara se m’acut una altra proposta. La seva megabandera de les Franqueses que tenim a la rotonda hi ha espai a sota de sobres per posar-
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n’hi una altra que digui “Les Franqueses diu no al Quart Cinturó”, Per exemple, que
voleiarà la mar de maca quan toqui. Escolti, la manera ja el trobarem de fer-ho visible.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no li dic que no.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels tretze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES PER A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MANTENIMENT DEL
SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel
Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida
destinada al finançament de les escoles bressol municipals.
Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el
desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de
qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol
municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la
gestió d’aquest servei públic.
Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va
ser aprovada a través de la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia
l’objectiu de crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que
reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental per
assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places.
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat,
són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les
famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa educativa tan
cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu posterior
ensenyament obligatori, així com per al suport a la dona i l’acompanyament educatiu a
les famílies.
És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i
la coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa
educativa. Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa
solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència del mercat.
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L’administració educativa del nostre país -el Departament d’Ensenyament- no pot restar
al marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les seves
competències directes.
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de
les escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris.
Així l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€
i,
posteriorment, va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per
formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció
d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400.€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de
2010 (1.800.-€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011.
A estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament d’Ensenyament
va decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875.- €) i quan va decidir
diferir el pagament d’aquests imports “retallats” a les diputacions (a partir del curs
2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats territorials (el cost plaça s’ha finançat de
diferent manera en funció de la dotació provincial) i el trasllat exclusiu del finançament
al món local.
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos
aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una
partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el
pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va prorrogar
el pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 2014 el Parlament va
destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels ajuntaments.
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallés,
ACORDA:
Primer.- INSTAR al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb
competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de
llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional.
Segon.- DEMANAR al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida
pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei
públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic
de 1.600.-€ per plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho
progressivament fins als 1.800.-€ plaça/funcionament/any.
Tercer.- RECLAMAR a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents
convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una
estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels
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compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants de
titularitat municipal.
Quart.- SOL·LICITAR a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la
convocatòria de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat
en l’accés al servei.
Cinquè.- GARANTIR a les administracions locals el pagament dels deutes pendents
derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que
correspon a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i
Alcaldesses per l’Educació a Catalunya.
Sisè.- RECLAMAR a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions
d’euros dels exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria d’Ensenyament
tenia assignada una partida finalista per aquests centres sense que s’executés cap via
de finançament.
Setè.- NOTIFICAR l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del
Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes
del país, les associacions educatives i AMPA del municipi.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: m’agradaria començar dient que estem davant de la
voluntat d’un canvi de model per part de la Generalitat. Pensem que és mol lamentable
i trist que un govern que ens parla d’un nou país, d’una futura Catalunya social, no
posi cap apunt pressupostari en el 2015 per a les escoles bressol. Així doncs, on està
aquesta aposta per la Catalunya social? Ens preguntem. Considerem que una etapa de
0-3 tant important en l’educació dels nostres fills no pot estar ni oblidada, ni deixada
sense finançament. Estem parlant d’una qüestió de justícia. Que els governs que
treballen contra la desigualtat sempre estan prioritzant, i això sí que m’agradaria
remarcar-ho. Els governs que treballen contra la desigualtat prioritzen aquest punt.
M’agradaria dir també que el Ministre del PP Wert va declarar que l’etapa era una
qüestió familiar. Va deixar-ho així, amb alguna de les seves declaracions. Però és que
no hi ha prou. La consellera Rigau ho remata i ho suprimeix del pressupost. Benvingut
sigui, no? Aquest govern ha oblidat els compromisos que es van signar amb els acords
marcs per la Generalitat l’any 2002, 2005 i 2010. En aquests moments hem de dir que
hi ha 546 ajuntaments que estan oferint més de 57.000 places amb 929 centres. I és per
això que cal reprendre, pensem nosaltres, el lideratge i la coresponsabilitat de totes les
administracions públiques respecte a aquesta educativa. La Generalitat no pot estar al
marge d’aquesta qüestió. I per acabar només dir que, com diu l’humanista Michael de
Montaigne, pensador i polític també, diu que l’infant no és una ampolla que cal
omplir, sinó un foc que cal encendre. Doncs no llencem aigua a aquest foc perquè hem
de dir que són el nostre futur.
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Pren la paraula el sr. Vega i diu: el nostre grup municipal votarà a favor de la moció,
perquè compartim que el què està passant no és tolerable. La considerem insuficient.
Els atacs del govern de Convergència contra els serveis públics i privatitzacions i
polítiques antisocials ja són prou conegudes, en sanitat, educació, serveis socials i tota
la (...) de la Generalitat de Catalunya. També considerem que el què es demana
tampoc és suficient; nosaltres considerem que l’educació de 0 a 3 anys ha de ser
pública i gratuïta. Ha d’estar inclosa en el sistema educatiu com un pas més i ha de ser
assumit per part dels poders públics. I també volem agrair que la socialdemocràcia
recuperi la lluita pels temes socials perquè les coses que estan passant avui dia, estem
impulsant a recuperar missatges que s’havien abandonat i és una alegria, el “què
passoc, passoc està”. Si està bé que ara lluitem per les coses que fa temps sembla que
no lluitàvem tan decididament, i ho agraïm i per això li votarem a favor.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: senyor Marin, vostè que està a govern, vostè ha
parlat amb el senyor alcalde? Han anat a trucar a la porta? És una pregunta que els hi
faig. Vostè ha parlat amb el senyor alcalde, ja que vostès ho parlen tot, han anat a
trucar la porta d’on han d’anar a trucar? Només li faig aquesta pregunta.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: deixem-ho així, deu ser el vent... A veure, aquí la
Generalitat té un problema de finançament molt gran. I el té. I el té per diversos
motius, ara jo també vull dir la meva. Primer i últim, no t’amoïnis, primer i últim.
Primer per l’herència del tripartit, si? L’herència del tripartit va hipotecar Catalunya.
Primera, aquesta l’havia de dir, encara que no us agradi. La segona, el mal
finançament que ens ve de Madrid, i aquesta és la clau de gairebé de tot: els setze mil
milions que se’n van i que no tornen. El 27 de setembre la gent això ho pot arreglar.
Tot i així, en lloc de votar que no, perquè hi ha una part sensible que entenem, ens
abstindrem, perquè la moció també es pugui aprovar i no hagin vots en contra. La
Generalitat, és cert, perquè són dades fefaents i constatables, que de 1.800 euros que
pagava per nen, ara està pagant 875 el 2012-2013; i 550 ens han previst el 2013 i el
2014. Però que al final la Generalitat no pot pagar, ho paga la Diputació. O sigui, la
Diputació, en aquests moments, sort en tenim els ajuntaments i les entitats locals de la
Diputació, perquè això ens ho acaba pagant la Diputació. Però jo repeteixo, són
aquests dos motius: un és aquest que us he explicat, l’herència que ens hem trobat, i
l’altra, que és l’important, per a mi és l’absolutament important, és la manca de
recursos que té la Generalitat pel mal finançament que en aquests moments tenim. I
això es tradueix en 16 mil milions d’euros a l’any que se’n van i no tornen. I això
tenim el 27 de setembre a les nostres mans per canviar-ho.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: jo, vull també comentar i posar l’accent que tots els
apunts i les partides que estaven posades en el pressupost són finalistes, i que per tant,
s’havien d’haver aplicat. I també pensem que és un tema de prioritats. Ens pot faltar
calers, però a l’hora de posar les prioritats, i d’això en sabem nosaltres com a gestors
en el nostre govern, sabem cap on hem d’anar i cap a on podem anar. Per tant, no
només és un tema de pressupost, sinó de racionalització i pensar que l’etapa educativa
de 0 a 3 és una etapa importantíssima pel desenvolupament dels nostres infants.
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: nosaltres lo que aquí estem discutint com a plenari és
una moció per regalar uns diners per a l’ajuntament de les Franqueses. Aquí no estem
ni al Parlament de Madrid, ni tampoc al Parlament de Barcelona. Per lo tant, jo els hi
pregaria als regidors que estem defensant només aquesta moció i uns diners que ens
han d’arribar a nosaltres per pagar les llars d’infants, que són un conveni i un acord
establert. I jo em penso que amb això, els regidors que defensem l’interès del municipi
que, podem estar d’acord o no, que més aviat que sí, que la Generalitat està mal
finançada i que les lleis del govern no són les idònies, d’acord. Però en aquest cas
l’únic que aprovem és reclamar uns diners que tenim conveniats i que realment no ens
arriben perquè els han canviat a Barcelona. Només això.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: considerem que aquesta actitud de comparació contra
coses no tolerables que atempten contra els ciutadans no és admissible. No podem dir:
no, perquè ve de dalt i tenim que acceptar que retallen”. No. Apart, aquestes retallades
són ideològiques. Tu pots decidir què retalles quan ets al govern. No és culpa dels
altres, és culpa de dalt. No, són ideològiques. Quan voteu lleis al Parlament, al
Congrés dels Diputats voteu en la mateixa línia. Si voteu en una línies, en una política
molt concreta que és retallar drets, retallar serveis, privatitzar, i és un tema ideològic
que porteu dintre. Val que estem malament econòmicament perquè ve de dalt, però no
val això, de dir que no és culpa meva. Jo no estic d’acord amb això. Perquè aneu a
retallar coses molt concretes. En canvi, és estrany que després les partides per material
de la BRIMO, per reprimir a la gent als carrers pugen. És molt estrany, no? Retallem
als escoles bressol per pilotes d’aquestes viscoelàstiques per atonyinar a la gent al
carrer. Per a això sí que tenim recursos. També perquè estigui content, per això del
tema de que la culpa és de Madrid, votarem a favor també, però els demanem que
agafin el tema que fiquen a la moció que és comunitat autònoma amb competències,
que es refereixi només com la Generalitat de Catalunya que té la competència i treguin
el tema de Comunitat Autònoma. El redactat, la referència a Catalunya com a
comunitat autònoma, si volen. Gràcies
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: quan hem començat el ple, senyor Marin, vostè ha
dit que semblava que hagués començat la campanya electoral. Escolti’m, sembla que
sí que ha començat per part dels dos grups del govern que han parlat ara mateix,
cadascú escombrant cap a casa seva. En qualsevol és allò que dèiem, el temps dóna i
treu raons. Votarem a favor perquè realment els interessos de la gent que viu a les
Franqueses com la gent que viu a altres pobles i tenen la necessitat d’escolaritzar a una
criatura en aquestes edats estan força perjudicats, perquè aquí estan perdent les
famílies, aquí estan perdent les concessionàries, les empreses que ho tenen, i estem
perdent nosaltres. I una reflexió final: jo estic segur de que si en un proper Ple els
194.000 euros que estàvem parlant en el 2n o 3r punt, i que havien de servir per pintar
o posar llums en un pas de vianants, per no sé què, vostès fan números i decideixen
que a cada nen de les Franqueses en edat d’estar en una guarderia li toquen 50, 60, 70,
80 euros, tindran els vots a favor de la Generalitat dels regidors que estem aquí. Pensin
que en un moment determinat també ens podem trobar en què aquesta cua de gent de
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benestar social s’incrementi i faltarà veure si es considera que això està o no justificat.
Potser seria una bona finalitat per aquests diners que estan sobrant ara mateix.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, UPLF, CPF, LFI i ERC-AM, i quatre abstencions dels
regidors dels grups municipals CiU i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
13. MOCIÓ DE CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES
PERPETRATS A PARÍS I EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT
D'EXPRESSIÓ
ATÈS que el passat dimecres 7 de gener es van perpetrar diversos atacs a França que
van concloure amb un total de 17 víctimes: 10 periodistes del setmanari satíric Charlie
Hebdo; dos agents de policia en l’assalt al setmanari; una policia municipal a París i 4
hostatges en l’assaltat al supermercat Kosher.
ATÈS que aquests fets representen un atac intolerable a la llibertat d'expressió i són una
expressió més d'intolerància, odi i fanatisme que han servit de pretext per realitzar
aquests horribles crims.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Expressem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes
perpetrats a França i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les
seves famílies. També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de
França.
Segon.- Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la
intolerància i la violència.
Tercer.- Reafirmem la llibertat d'expressió, la convivència i el respecte com a valors
suprems del model social europeu.
Quart.- Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància, així com els ideals
provinents de la retòrica de la por i l’odi que abonen el terreny a actes violents com els
succeïts a França.
Cinquè.- Notificar aquests acords a la representació diplomàtica de França a
Barcelona.
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El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres, evidentment, hem presentat aquesta moció
com a govern i s’han afegit els grups que s’han afegit. És la que és, és una moció que es
va aprovar també en altres ajuntaments, és una moció model i evidentment estem
plenament d’acord amb el què es diu. Expressar la nostra enèrgica condemna als
atemptats terroristes perpetrats a França i mostrar les condolences a les víctimes i a les
famílies, i a més a més fermesa democràtica. És que no hi ha massa més a explicar.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: explicar la postura del nostre grup, que és que votarem
a favor de la moció, la recolzem, recolzem els punts que hi ha defensats en el text i
compartim, però no volem ser una part impulsora de la moció perquè la trobem encara
insuficient. Perquè hi ha una part en aquesta moció que no es contempla, que és
l’autocrítica de certs elements que no es tenen en compte per entendre el què ha passat.
Que és un quan es parla de model social europeu que defensem, el nostre model social
europeu ha fracassat. Tenim un model social europeu que està excloent a una tercera o
quarta generació que va vindre a Europa, que no se sent part, que no està integrada, que
està marginada, que està expulsada d’aquesta societat, i que troba refugi il·lusori en
unes creences radicals feixistes, perquè és feixisme realment, que el porten a fer
aquestes coses. Però la societat europea no ha fet una feina d’integrar aquesta gent i
incorporar-los evitant que hagués aquest caldo de cultiu que ha creat aquesta situació.
No sols això, sinó que tenim una societat europea on campa el feixisme, tant aquí com
el propi d’aquí culturalment per les seves amples, tranquil·lament pel carrer, arribant a
ser pràcticament primera força de votació a França. Si aquest és el model social europeu
de respecte i tolerància on el feixisme d’aquí i de fora està campant pels carrers.
Després, un altre element que trobo a faltar crítica en aquesta moció, és que aquests
terribles terroristes feixistes en una zona concreta del món, fa uns dies eren herois de la
llibertat: Afganistan contra la Unió Soviètica; a Llíbia contra Gaddafi; a Síria, contra el
govern de Síria. Abans eren herois de la democràcia i els armàvem, els alimentàvem, els
donàvem diners, armament, tot, i ara són enemics perquè s’han tornat en contra, perquè
ja no respecten els interessos econòmics de les potències capitalistes occidentals. I
també recordar una cosa, fa dos dies o tres, es va morir el rei d’Aràbia Saudí i tota
Europa allà, fent ah! Pobret, pobret!!! Un rei absolutista, dictatorial, teocràtic i que dóna
recolzament econòmic i a tot tipus a aquest grup feixista de l’Orient proper, i a aquest
no el critiquem ni veiem, ni li fem atacs, ni evitem que tingui el poder que tenen. Hi ha
una doble moral hipòcrita dels països occidentals que jo no entenc. Si tenim que
reconèixer que aquí està resistint heroicament aquest feixisme en aquest territori, si hi
ha un poble que està resistint és el poble Kurd, Acobane i que les muntanyes de Síria,
ideal que estan resistint com sigui amb les forces necessàries aquesta força feixista que
se’ns ve a sobre. Aquesta gent està resistint.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyor Vega, recordi’m de no comentar els punts de
l’ordre del dia abans del Ple en el proper que quedi de legislatura. Vam parlar-ne d’això.
Esquerra no s’ha afegit en el redactat de la proposta per aquest mateix motiu, no
exactament en les condicions en les què ha explicat el senyor regidor. Votarem a favor,
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per descomptat. Jo incidiria només en un punt aquí, que és el que ens estem trobant. Ha
desaparegut a França especialment, i això influeix i ha desaparegut a molts llocs, el què
havia sigut sempre la secció social que permetia que la segona generació d’immigrants
o la tercera generació d’immigrants estigués dins del conjunt de la població, com ens ha
passat aquí amb la gent que ha vingut fa no sé quants anys i que ara són plenament
catalans, estan absolutament integrats i formen part d’aquest poble. I això és una cosa
ara ens estem trobant en tots els estats, França especialment, en què aquesta secció
social ha desaparegut i s’estan fomentant aquests ghettos i aquesta marginació social
que no deixa de ser un dels elements que porten a aquest resultat. Si depengués de
nosaltres hauríem demanat que en el quart punt, a més a més de denunciar i de
combatre el fanatisme etc., doncs denunciéssim i combatéssim les actituds que des de
diferents administracions porten a aquí. En qualsevol cas, no m’extendré més en el tema
i el vot d’Esquerra serà afirmatiu.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels tretze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President recorda que s’ha retirat el punt núm. 14 perquè no hi ha el ponent per
poder-lo defensar.
14. MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR
EN RELACIÓ A LES PLAQUES O REFERÈNCIES HONORÍFIQUES
EN NOM DE POLÍTICS
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
15. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
El sr. President informa que hi ha una pregunta escrita i dóna la paraula al sr. Secretari.
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: hi ha una pregunta formulada per escrit dirigida al
Ple de l’Ajuntament, dirigida concretament a l’alcalde, formada pel grup municipal Les
Franqueses Imagina. I demanen a l’alcalde de les Franqueses del Vallès respongui al
Ple la següent pregunta: quan començarà a aplicar els acords de la moció aprovada el
dia 30 de gener de 2014, amb el seu propi vot, que obliga a realitzar mesures contra
l’especulació amb l’habitatge? Amb quina concreció d’actuacions o d’actes concrets?
Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé la moció en relació als immobles permanentment
desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses que van estar i que ha
sigut motiu de la seva pregunta, li haig de dir que ens vam posar a treballar i que tenim
a les nostres mans un document amb el què ens dibuixa molt bé la situació d’un treball
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de camp fet amb molta cura i que ara us entregarem un a cada un i ho pugueu
contemplar i a partir d’aquí pensem que disposem de l’eina per poder tirar endavant
accions en relació al tema que estem comentant. Hi ha coses, hi haurà apunts que inclús
trobarem curiosos. En el quadre núm. 5 veurem que hi ha 28 pisos que estan buits, és
per comentar un petit detall referent a qüestions que ens preguntem nosaltres. Com us
estava dient, en les taules de distribució dels habitatges segons les seves característiques
i veiem que trobem d’entitats financeres el número d’habitatges, i ens donem compte
que tenim 38, de les quals, d’aquestes 38, 28 habitatges estan buits, 7 habitatges hi
viuen i 3 habitatges amb possibles ocupes, vull dir, que es veu que hi ha una activitat
dintre del pis però que no està ben regulada. Voldria dir que aquest treball que s’ha fet
és un treball com he dit abans molt acurat, s’ha fet amb visita per visita, agafant el
padró, jo crec que és un treball en síntesi molt ben fet, i com he dit abans, ens dóna una
metodologia per poder tirar endavant projectes.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: una qüestió a debat. La moció aprovada el desembre,
que és lo que reclamen, no té res que veure amb l’estudi de camp que s’ha fet perquè si
no s’elabora una ordenança en la qual es pugui aplicar qualsevol sanció, serà inaplicable
qualsevol actuació administrativa d’aquest Ajuntament. Per tant, jo penso que lo que es
té de contestar és dir quan el govern pensa portar a terme aquesta nova ordenança, i
quan la tramitarà, perquè si això, l’estudi aquest no resol l’ordenança. Si no hi ha
l’ordenança vostè no pot aplicar cap expedient administratiu a ningú. I això és lo que
realment és la contesta que jo crec que se li té de dir a qui ho ha fet.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, això és una pregunta i per tant no hi ha debat.
Ara els hi hem passat això perquè és l’estudi que s’ha fet, i llavors evidentment aquí hi
hauran unes actuacions que estan marcades aquí de l’1 al 6 i que evidentment si s’ha
d’aprovar una ordenança es farà, etc. Però la resposta és el treball de camp que s’ha fet.
(Se sent intervenir el sr. Torné però no queda recollida la seva intervenció).
Pren la paraula el sr. Torné i diu: qualsevol pregunta feta per escrit, tal i com marquen
les lleis, vostè li recomano que les llegeixi, diu que hi ha debat però no hi ha votació.
Això és lo que marca la llei en una pregunta per escrit. No una pregunta oral, la
pregunta oral no hi ha discussió.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: no vull fer debat, només concretar que la moció també
demanava i grans empreses perquè està bé el tema de banca, però ens podem trobar
coses com blocs semi-construïts, que són propietats de constructores... si es podria això
també incloure perquè igual són també altres 38 i ja tenim seixanta i pico. És per
incloure també les grans empreses immobiliàries, constructores. Només això, era un
incís.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: ens ha arribat la queixa de que a Can Font estan sense
calefacció, estan realitzant les activitats amb la ciutadania sense cap tipus de calefacció.
Volem saber quina és la problemàtica i quina és la previsió de solució d’aquest
problema. Després també ens ha arribat la informació per part de ciutadania, de que les
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targetes per anar a picar a la deixalleria per acollir-se també a la reducció de la taxa de
deixalles, encara no estan disponibles a l’ajuntament. Quan estaran disponibles i per
què aquest retràs? I després també una altra pregunta que és a les urbanitzacions i a les
zones rurals i aïllades on hi ha molta vegetació i molts jardins si poden tornar no només
a Mil Pins sinó a la resta d’urbanitzacions a posar contenidors en l’època de poda
perquè la gent pugui llençar la brossa de poda a aquests contenidors. Gràcies
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: pregunta adreçada a l’alcalde, els helicòpters que
van fer servir els Reis Mags, els vam llogar? O va ser alguna mena d’acord amb alguna
empresa i on està aquest acord? O simplement van ser ells que van portar els helicòpters
des d’Orient? Els semàfors que hem col·locat les càmeres; que jo recordi aquest Ple va
aprovar, ho sento, posar una càmera per controlar i pacificar el trànsit i ens hem trobat
amb tres càmeres. La primera té aquest sentit, la segona és per control, entenc jo, dels
Mossos de les matrícules i li recordo el “follón” que hi va haver amb les ITV’s fa 8
mesos quan vam intentar autoritzar aquestes càmeres per multar d’ofici, li recordo que
van haver de tirar-se enrere, precisament tot cap enrere, i la tercera és d’ambient, que es
diu. Què vol dir això? Que aquí tindrem que la Comissaria podrà agafar aquestes
càmeres i controlar l’ambient de la ciutadania que tenim aquí. Que jo recordi, aquest Ple
només s’ha aprovat una d’aquestes càmeres, i vostès posen dues més. Entenc que la
pregunta és cap a vostè. I després li recordo que per normativa s’ha d’avisar de que
s’està gravant, això s’ha d’avisar també. No només s’ha de posar: cuidado que us multo,
sinó que a més a més estic gravant. Ara no, però ho serà. Després ens hem trobat amb
seguretat privada en aquest Ajuntament perquè en principi aquí hi ha ciutadans que
tenen actituds que poden arribar a ser dolentes i necessitem una seguretat perquè ja no
hi ha la policia. Primer, jo li recordo que Bellavista té una casuística més alta de
possibles agressions cap a funcionaris, perquè allà és on diem sí o no a les ajudes. Per
tant a lo millor farien més falta allà que aquí. Però bé, investigant, resulta que aquest
servei ens costa 2000 euros al mes, més IVA. Un agent en plantilla, i li recordo que
aquest any sí que es pot augmentar si estem per sota i que no estem complint el ràtio
com va dir vostè en un twitter d’agents que havíem de tenir per municipi, perquè segons
la Generalitat que aplica als seus Mossos, perquè no hi ha ràtio, li recordo, a la policia
local, però fent servir el que utilitza la Generalitat als seus Mossos es d’1,5 per 1.000
habitants, amb lo qual, evidentment, aquí no arribem. Agafem i contractem aquest
senyor quan un agent de policia més o un agent que demani segona activitat i tinc
constància que dos van demanar, ens costaria aproximadament uns 300 euros més. Per
últim, ara hem vist anunciat en el web la tècnica em sembla que és de salut, oi que sí?
Hi ha una nova tècnica de salut. Aquesta pregunta va cap a vostè. Em resulta curió que
pengi d’activitats i no pengi de sanitat perquè al fi i a la cap és una tècnica que lo que
farà és controlar els establiments que donen servei a la ciutadania i que estiguin en
condicions. Per tant, crec que pengen més de sanitat que d’activitats, perquè activitat en
tot s’ha de controlar. Per què no està dintre de la seva regidoria? Gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una pregunta i un prec. La pregunta pel senyor
regidor de seguretat ciutadana. Complementant el tema de les càmeres, els semàfors i
totes aquestes coses i entrant en un tema menys humà i menys filosòfic però més
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pràctic. No sé vostès, però jo amb un parell dels grups que estic de watsapp estan
començant a córrer coses que m’agradaria que confirmés o que desmentís. Sabem que
tenim pressupostat per a aquest any 2015, senyor regidor, un increment de 500.000
euros. No hi ha multes pressupostades per valor 500.000 euros. A la qual cosa tenim
que 300.000 euros se suposa que han de venir d’aquí. Bé, 230.000. Pregunto si ens pot
dir si us plau quins són els tipus de sancions que surten d’aquí? Quina és la quantia
d’aquestes sancions, que suposo que deuen ser bastant poquetes, tant en diners com en
punts? I d’aquesta quantitat en diners que haurà de pagar qui faci una infracció, quin
percentatge és per a l’ajuntament? Quin percentatge és, si és que n’hi ha algun, per a
l’empresa que ha muntat això? Percentatge de la Diputació és petit, si el sap memòria
ens el diu, però vull dir, bàsicament repartició entre percentatge de l’Ajuntament i de
l’altra empresa i llavors, a partir d’aquí, suposo que tots podrem fer una mica els
números de quantes multes han de posar diàriament aquests semàfors perquè ens surtin
aquests números. I el prec, és un prec pel senyor alcalde. Vam estar parlant a la reunió
de la setmana, avui farà 8 dies, a la junta de portaveus, del tema del butlletí municipal.
El butlletí municipal que tots reben a casa seva. El dia 30 o 31 de març serà efectiva la
prohibició de fer segons quines coses per a tots els ajuntaments, perquè estaran
convocades les eleccions municipals del mes de maig. Jo vaig preguntar, suposo que ho
recorda, què passava amb el butlletí i la resposta va ser: “no, això ja ho tenim “apanyat”
en el butlletí no hi haurà la salutació de l’alcalde i no hi haurà l’espai reservat pels
diferents grups municipals”. Em penso que la gent de l’oposició hi sortim perdent
bastant. Entenc que això no hi ha de ser, però jo li demanaria només, i aquest és el prec,
que sigui molt curós amb les coses que van en aquests butlletins, si és que els vol
continuar editant, no és per tirar-li una floreta aprofitant que no hi és, però hi va haver
un regidor, el regidor del PP que va dir: “si en els butlletins només hi pot haver
l’agenda, potser que ens l’estalviem i fem l’agenda per una altra banda”. I de fet el
Javier va preguntar: “i quant ens estalviarem si fem això?” Entenc que no, que vostès
tenen la voluntat de seguir fent el butlletí, per això li demano si us plau, li prego, que
sigui molt curosos amb els continguts del butlletí d’aquests dos mesos.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: pregunta al sr. Marin, com estan les obres del pàrquing
de camions de Llerona? Una altra pregunta, la persona de seguretat que hi ha en aquest
ajuntament, per què no estan posades les subvencions de les entitats? Posades en el
web? Hi ha una ordenança que ho diu. Per què no estan posades?
Pren la paraula el sr. Randos i diu: bona nit, contestant al senyor Profitós, totes les dades
i números que em demana no li diré de memòria, sinó que li passaré per escrit al seu
partit. Contestant al sr. Bernabé, sí que es va aprovar lo que vostè ens ha dit. Vull dir,
fins i tot vaig venir al Consell de Poble on vostè és el president i ho vam explicar; al
Consell del Poble de Llerona; aquí. Vull dir que totes les càmeres que hem posat les
vam parlar en cada Consell. Gravant contínuament? jo entenc que no estan gravant. Jo
crec que està gravant si hi ha una emergència o una urgència. El què passa és que cada
càmera ha d’anar diferenciada. No poden anar les 3 en 1, com vostè em deia. Fins aquí.
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Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé, senyor Badia, en el tema del pàrquing dels
camions del Pla de Llerona li haig de dir que les obres s’han començat, i que estem fent
un seguiment. Ens agradaria que anessin a una velocitat més elevada, però estem aquí.
Estem apretant perquè els plaços s’acompleixin i que ben aviat puguem tenir aquest
aparcament de camions, tant necessari per Polígon de Llerona i del Sector P.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: sí, senyor Bernabé. Evidentment que sóc regidora de
Salut i Sanitat però passa una cosa: aquesta tècnica de sanitat porta els establiments. Va
a fer les inspeccions a establiments. Llavors, què passa? Tot lo que és establiments ho
porten des d’activitats. Però nosaltres controlem, tenim tot lo que es fa, lo que surt. És a
dir, la tècnica ve des d’activitats perquè és salut pública. És així perquè ho porta
activitats i dels establiments.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: senyor Vega. El tema de la calefacció de Can Font.
Sí que és cert que fa molts dies que no està funcionament. Hi ha una avaria. Ha estat un
tècnic de Catalana de Clima, que és l’empresa que tenim que ens fa el manteniment. Ja
ha localitzat l’avaria. S’ha demanat tot el material i tan ràpid com arribi ho muntaran per
solucionar aquest problema. De totes maneres li comento que es van portar uns
calefactors. Allà l’empresa va portar un parell o tres de calefactors, però bé, hem donat
tota la celeritat que s’ha pogut en el tema. El tema dels contenidors de poda: al parc de
Mil Pins sempre havíem tingut allà un contenidor on la gent podia llençar les restes de l
poda, però ens trobàvem que allà llançaven molta més cosa que no pas la poda. Sabem
que allà hi ha un parc on es fan moltes festes d’aniversari i demés, i al final vam decidir
retirar-lo perquè (se sent intervenir algun regidor però no queda enregistrat). Sí, el
primer va ser a Mil Pins. Això es va retirar. Ara sabeu que també tenim un contracte que
s’està portant a terme en tema d’escombraries i demés i seria una solució que es podria
fer tot i sempre que la gent fes les coses com les ha de fer.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: les targetes de deixalleria, hi ha una campanya de
civisme que ara s’està preparant. I en aquesta campanya de civisme hi haurà la tarja que
anirà a cada casa. Per tant, és imminent això. Ho estan preparant des de la Maria Mercè
Miquel i premsa ho estan acabant de perfilar. Pel que fa als helicòpters, l’any passat va
ser un patrocini. Aquest any jo he volgut pagar, val? 400 euros l’helicòpter d’aquí, i 400
euros l’helicòpter d’allà. Aquest és el preu que s’ha pagat. Dins també, sense augmentar
l’import del què han costat els reis, perquè les carrosses aquest any han sigut més
barates. El tema de prec ser curós? Serem curosos. Ha fet un prec i jo li diré que serem
curosos. El tema de les subvencions a les entitats, ho desconec en aquests moments.
Mirarem el què, jo crec que estan a la pàgina web però ho mirarem. El tema de la
seguretat privada, a veure, en aquests moments el què no volem és treure un policia per
portar-lo aquí a l’edifici de l’ajuntament. Nosaltres creiem, aquest any, augmentem
perquè per fi podem, i fem mans i mànigues, augmentem un policia. Hem augmentat
també en qualitat perquè hem fet una oposició i ja tenim un sergent. Això farà que un
agent sigui caporal i tindrem un nou policia a les Franqueses. I mirarem, perquè amb el
regidor de seguretat ciutadana ho hem parlat, de fer un plàning de creixement a 4 anys.
També us he de dir que hem crescut en mitjans a la policia. Hem crescut amb un quad
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per fer la zona rural. Ara hem comprat dues motos elèctriques per fer la zona verda, per
ser més eficients, i hem crescut també en equipament personal. Té raó, n’hem de posar
també un a Bellavista. Els dos grans equipaments, i sobretot a Bellavista que hi ha
serveis socials i que han tingut més d’una enganxada i més d’un susto, ho tenim en la
previsió, i estem esperant tenir les obres finalitzades del nou edifici de l’Ajuntament a
Bellavista i després allà col·locar-lo. I pel que fa a les multes. He vist aquest whatsApp i
hi ha moltes parts de mentides, moltes parts de mentida. Aquests whatsApp és capciós,
evidentment, i per aquestes coses piquen. Les noves tecnologies van, estem preparant
una carta que anirà a cada casa, ciutadà o ciutadana de les Franqueses abans de
començar a multar. Ara està anant i podríem multar. Però no ho farem, estem en proves,
per dir-ho d’alguna manera. I aquest matí hem decidit a la junta de govern que es faria
una carta a cada casa de les Franqueses, perquè amb el butlletí no hi arribem, no hem
pogut arribar a temps i es faria aquesta carta personalitzada a cada casa de les
Franqueses, explicant-ho. Llavors no es multarà en àmbar. No. És passar-se el semàfor
en vermell, i és una infracció molt greu, molt greu. Llerona, perquè ens ho ha demanat
el Consell del Poble. Corró d’Amunt, perquè ho ha demanat el Consell de Poble la gent
de Corró d’Amunt. La cruïlla de casa meva, per dir-ho d’alguna manera, la carretera de
Cànoves, perquè ens ho ha demanat l’inspector de policia. Allà tenim un problema. Els
vehicles que baixen per la carretera de Cànoves apunt el semàfor i després es troben en
el pas de vianants. Aquí hem tingut algun susto. I l’altre que hem tingut algun susto és a
la ronda. I llavors hi hauran càmeres que llegiran matrícules per seguretat. Hi hauran
més càmeres que llegiran matrícules per seguretat perquè ens n’han de posar també en
certes urbanitzacions. I és un tema de seguretat per als nostres ciutadans. No són 400
euros de multa. Són 200 i si ho pagues amb el 50%, 100. Per tant, s’ha anat dient tot un
seguit de falsedats. Punts crec que sí, els que marca. No ho sé. Crec que en són 4, no ho
sé. Jo diria que en són 4. Diuen que l’ajuntament recaptarà mig milió d’euros. No. No
sabem què recaptarem. Si ningú es passa el semàfor en vermell recaptarem zero. I ens
podem felicitar. Recaptarem zero. Ara, això sí, els de les Franqueses estaran avisats.
Almenys és el que nosaltres volem. I els demés estaran avisats perquè hi ha els rètols
que posa “càmeres semafòriques”, i ho posa molt clar. Per tant, és un tema de seguretat.
I jo crec que hem contestat una mica tot. Allò, mig milió d’euros en multes. No és
veritat. En pressupost de l’any passat hi havia 270.000 en multes. I aquest any hi ha mig
milió. Pugem 230.000. Esperem no arribar-hi. Després tindrem un problema econòmic.
Jo molt em temo que hi arribarem, perquè ens ho diuen les ràtios. I per finalitzar, senyor
Randos?
Pren la paraula el sr. Randos i diu: això també és una previsió que fa l’empresa que posa
les càmeres, no que la fem nosaltres. Nosaltres ens guiem una miqueta per l’empresa
que posa les càmeres, que ens diu aquesta previsió d’increment.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: ja que ho heu dit gairebé tot, no cal que m’envii el
correu, perquè ja m’ho ha dit. Digueu-me només el percentatge
Continua el sr. Alcalde i diu: el percentatge no sé si és el 20 per 100, és que no ho sé.
No estic segur en aquest aspecte. Però va ser un concurs públic amb 5 empreses, i el que
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ens oferia les millors condicions per a l’ajuntament és el que s’ho va emportar. No sé si
estem parlant del 20 per 100, del 25. No ho sé. Ara, és el què ha fet tota la inversió, i
aquesta inversió val molts diners. Però ho hem pensat a nivell de seguretat ciutadana. I
no ho hem passat en clau eleccions. No ho hem pensat en clau eleccions, perquè si ho
penséssim en claus eleccions no ho faríem. No començaríem ara a fotre multes. No ho
faríem. Ho hem pensat en clau de seguretat ciutadana. No es pot passar un semàfor
vermell. Senyor Torné, si us plau. Senyor Torné, prou! No es pot passar un semàfor en
vermell. I ja està, és senzillament això.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

