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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 26 de març de 2015 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:00 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                   
JOSEP RANDOS PARÉS,  regidor 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor  
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor  
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor     
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari 
 
S’ha excusat: 
 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor 
 
 
Pren la paraula el sr. President i diu: primer de tot, i a petició dels grups polítics farem 
un minut silenci per les víctimes de l’accident aeri i aprofitarem també, avui, 
malauradament hem enterrat al fill d’un exregidor de l’ajuntament i també l’aprofitarem 
per fer aquest minut de silenci. Per tant, un minut de silenci. 
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar 
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió del dia 26 de febrer de 2015. 
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No havent-hi cap intervenció es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

2. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I 
NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

 
ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2014, va 
adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 

“Primer.- AUTORITZAR la despesa i imputar-la a les partides 05.1621.22700 i 
05.1631.22700 del pressupost de la Corporació.  
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació per procediment obert i tramitació 
ordinària del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja 
viària del municipi de les Franqueses del Vallès. 
 
Tercer.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, amb el benentès 
que la forma d’adjudicació serà la del procediment obert mitjançant tramitació 
ordinària amb l’aplicació de més d’un criteri de valoració d’acord amb el que 
disposen els articles 150, i del 157 al 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i que ha de 
regir la contractació de la gestió del servei públic de recollida d’escombraries i 
neteja viària de les Franqueses del Vallès, així com el plec de clàusules tècniques 
redactades a l’efecte. 
 
Cinquè.- ANUNCIAR la licitació del contracte pel procediment obert, per un 
termini de 26 dies a comptar de la data de la darrera publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat. 
 
Sisè.- TRASLLADAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, de conformitat 
amb l’establert per la Llei 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.” 

 
ATÈS que durant el període establert es van presentar ofertes per part de les següents 
empreses:  
 

- SERVEIS REUNITS, SA 
- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 
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- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA 
- TALHER, SA 
- CORPORACIÓN CLD, S.U.T.R, SL 
- URBASER, SA 

 
VISTA l’acta d’obertura del sobre 1, realitzada el dia 12 de novembre de 2014. 
 
VISTA l’acta d’obertura del sobre 2A, realitzada el dia 17 de novembre de 2014. 
 
VIST l’informe de valoració de l’oferta tècnica continguda en el sobre 2A, emès pels 
serveis tècnics de la Corporació el dia 2 de març de 2015. 
 
VISTA l’acta d’obertura del sobre 2B, realitzada el dia 6 de març de 2015. 
 
VIST l’informe de valoració de l’oferta econòmica continguda en el sobre 2B, emès 
pels serveis tècnics de la Corporació el dia 11 de març de 2015. 
 
VISTA l’acta de la Mesa de Contractació celebrada el dia 13 de març de 2015, en virtut 
de la qual, s’estableix que la puntuació final obtinguda pels licitadors ha estat la 
següent, en ordre decreixent: 
 

- SERVEIS REUNITS, SA: 91,77 punts 
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA: 91,00 punts 
- TALHER, SA: 87,02 punts 
- CORPORACIÓN CLD, S.U.T.R, SL: 85,40 punts 
- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES: 84,56 punts 
- URBASER, SA: 84,53 punts 

 
ATÈS que la Mesa de Contractació proposa a l’òrgan d’adjudicació la contractació de 
l’oferta presentada per SERVEIS REUNITS, SA, amb l’oferta establerta de: 
 

- Ofertes tècniques contingudes en el sobre 2A 
- Oferta econòmic 1.325.239,51 € més IVA 
- Preu ofertat per adquisició de vehicles antics: 61.000,00 € 

 
VIST el què disposen els articles 8, 22,109, 110, 157 a 161 del TRLCSP. 
 
AQUESTA regidoria d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa SERVEIS REUNITS, SA, el contracte de gestió del 
servei públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del 
Vallès, per un període vuit anys prorrogable fins a un màxim de 10 anys, de conformitat 
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amb la clàusula 3a del Plec de Clàusules Administratives Particular, amb subjecció al 
plec de clàusules administratives i tècniques, a les millores proposades en el sobre núm. 
2 amb Registre d’Entrada núm. 2014/6309, de data 10 de novembre de 2014, i amb les 
següents millores i condicions econòmiques: 
 

- Oferta econòmic 1.325.239,51 € més IVA 
- Preu ofertat per adquisició de vehicles antics: 61.000,00 € 

 
Aquesta adjudicació queda condicionada a què en el termini legalment establert, 
l’empresa adjudicatària presenti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, i la 
documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva, xifrada en 5 % preu 
d'adjudicació IVA exclòs, en les condicions establertes en la clàusula 13 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
Segon.- APROVAR els drets i taxes per un import de 89,50 €, d’acord amb el què 
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a tots els licitadors. 
 
Quart.- TRASLLADAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, de conformitat amb 
l’establert per la Llei 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bona tarda a tothom. D’entrada expressar la nostra 
indignació pel fet de que a dos mesos d’eleccions s’aprovi un contracte que són 8 més 
2, per tant, 10 anys d’assignació, amb lo qual ja no són només legislatures, sinó que 
ens aniríem quasi a 3, quan fa més de dos anys i pico que està caducat aquest 
contracte. Han tingut temps per fer la feina dintre del seu mandat, sense arribar a 
aquests límits. Dit això, ens agradaria també que ens expliquessin per què si una de les 
empreses demana un temps per poder presentar al·legacions, se li denega, tenint en 
compte que aquesta empresa segurament acabarà presentant un contenciós, perquè no 
estarà d’acord amb el resultat. És una empresa amb una potència econòmica 
significativa i tal. No seria millor donar-li aquest temps, haver contestat les seves 
al·legacions i llavors haver-ho passat? Perquè a mi és que això em sembla un pressa 
inclús excessiva, després d’haver esperat quasi 3 anys aquest contracte. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: sí, el nostre grup en aquest punt hi votarà que no. Ja 
ho vam dir-ho en les al·legacions que (...)  Bàsicament perquè els canvis que es feien, 
a part d’allargar-se com ja s’ha dit, dos anys més l’actual contracte, bàsicament per un 
tema econòmic, també es confon a la gent que el preu es manté, canviant coses. Diem 
menys serveis, menys contenidors amb menys punts de recollida. Per lo tant que no 
avancem ni en la gestió ni en l’eficiència de la gestió, sinó l’únic que fem és canviar 
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cromos perquè ens doni la mateixa quantitat i no el mateix servei. Per això ja vam dir 
en el seu dit, en moltes de les al·legacions que se’ns va dir, que no estàvem d’acord. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. Insistir en el què s’ha dit. 
Després de més de dos anys de pròrroga d’un contracte extingit, presentar-nos quan 
falten dos mesos mal comptats per a eleccions, un nou contracte que hipotecarà a 
l’ajuntament durant dues legislatures és lleig. A veure, jo no dic que no sigui 
perfectament legal, però és lleig. Per altra banda, el problema que ha comentat el 
regidor és cert, aquesta gent estava demanant. Jo entenc que la negativa de 
l’ajuntament probablement en primera instància s’aguanti, no està mal justificada, però 
estaven demanant deu dies, estaven demanant una aturada de, si no recordo malament, 
deu dies fins que això s’aclarís. Jo els hi faria una proposta. Afegim aquí, de la 
mateixa manera que estem dient que això queda condicionat a que ells ens presentin la 
paperassa conforme estan al corrent de totes les coses, dipositin la fiança, donem-nos 
un temps com a ajuntament fins el 30 de juny o fins el 31 de juliol perquè si el nou 
ajuntament té alguna modificació a fer, la pugui fer, i si no que quedi aprovat 
directament per silenci administratiu. Però a veure, donem-li a la ciutadania un temps 
perquè això pugui en un moment determinat, quedar ratificat per algú, que si hipoteca 
a l’ajuntament 8 anys, com a mínim sigui responsable dels 4 primers. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: lo mateix que han dit els meus companys. El què 
veig, mirant la documentació, veig que la part de les 5 empreses que s’han presentat, 
les dues que han quedat més endavant varien molt poc. Vull dir, entre Fomento, que és 
l’empresa que tenim ara amb Serveis Reunits, els dos han tingut 91 i l’altra 91,77, vull 
dir que és molt poc. Vull dir, he vist els tècnics espero que s’ho hagin mirat bastant bé, 
però lo que no trobo correcte que l’empresa ha demanat, que us ho estan dient, deu 
dies perquè es pogués presentar documentació, i vostès automàticament els hi ha dit 
que no. Amb el tema de les al·legacions, serà el mateix?  
 
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: primer de tot, vull agrair els tècnics de l’àrea la 
feina que han fet, tan professional amb aquest plec. És un plec molt complicat, en el 
qual, primer de tot, vam estudiar quin era el sistema millor per al nostre municipi. Una 
vegada ja el vam decidir es va fer el plec de clàusules i es va treure a concurs. Això ha 
sigut fruit de que es van presentar 6 empreses. Està valorat, sota el meu punt de vista, 
impecable. Per això aquestes puntuacions. I avui, en definitiva, portem a aprovació un 
dels concursos més importants del nostre municipi amb uns canvis molt significatius. 
Canvis que discrepo amb lo que diu el sr. Torné, de que passem a millorar el nostre 
servei, així ho creiem des d’aquest ajuntament. Un servei que passem d’un contenidor 
compartimentat a dos contenidors, un per a la orgànica i un altre per a la resta. 
Augmentem les àrees de recollida selectiva. Posarem tota la maquinària nova, camions 
nous, escombradores. Lo que és la selectiva, que fins ara ho gestionava el Consorci de 
Residus, ho passarà a gestionar directament l’ajuntament, amb l’empresa adjudicatària. 
I en definitiva jo crec que és una gran millora per al  nostre municipi. Lo que vostès 
diuen de per què no s’han deixat aquests deu dies, la Llei estableix que ara nosaltres 
podem aprovar-ho perquè SERSA és l’empresa que ha tret més puntuació, en aquest 
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concurs. La llei estableix que si qualsevol de les altres empreses no està conforme amb 
aquesta adjudicació, si no estic erra, si no que em corregeixi el sr. Secretari, poden 
presentar a la OARC, i ells decidiran si això continua endavant o no. Avui portem a 
aprovació uns informes, una puntuació que està valorada per uns tècnics d’aquesta 
casa i després, si Fomento com ha presentat, que les va presentar ahir, unes 
al·legacions i ens volen portar a recurs a la OARC, estan en tot el seu dret. I si  la 
OARC decideix que ells tenen la raó i que ells són els guanyadors, doncs així es farà, 
sense cap tipus de problema.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri, precisament que em parli de la bona feina 
que han fet els treballadors d’aquesta casa, jo no ho discuteixo. Jo estic d’acord amb 
vostè. Però també és cert que per veure cap on anàvem, vostès van encarregar un 
estudi de 10.000 euros, que al final aquest estudi l’únic que ens deia era: la recollida 
porta a porta, en el 50% dels municipis sí, i en el 50% dels municipis no. O sigui, vam 
tirar 10.000 euros a les escombraries en un pre-estudi, en lloc de fer aquí, a veure si en 
els disseminats surt a compte, o en els no disseminats no surt a compte, i haver-se 
centrat en aquest municipi i van fer un copiar-pegar de vàries coses dels municipis de 
Catalunya. No ens van aclarir res. Això per un cantó. Després, aquí hi ha conceptes 
que sí, que vostè diu que haurà maquinària nova i tal, i és evident que canviaran tots 
els contenidors, etc. Però és que ja fa més d’un any que estem patint avaries contínues 
dels camions perquè l’empresa, lo que fa és allargar la vida útil d’aquest vehicle. I jo 
en aquestes clàusules no he vist que si falta un any per acabar l’empresa estigui 
obligada a ficar un nou vehicle. Lo que farà serà allargar, igual que ha fet ara. Per tant, 
clar a mi m’aniria bé que per exemple no es canviessin tots els contenidors de cop. 
D’acord que són bicompartimentats, però que hagués una clàusula que als 5 anys, cada 
contenidor que estigui avariat l’empresa tingui l’obligació de canviar-lo. Això per 
exemple, no ho he vist. Si l’empresa no té l’obligació, qui ho pagarà? L’Ajuntament? 
Clar. Si ara ja tenim problemes de contenidors que estan fets malbé, abonyegats, etc. A 
més són temes que per un contracte  tan llarg a mi em preocupa. I per últim, han tingut 
quasi tres anys per fer aquesta feina i al final això vostè no ho  respon. Per què no ho 
han fet abans? I no digui que és un contracte molt complicat, perquè al final han agafat 
unes bases semblants a les què havien, molt millorades, jo ho reconec, però semblants 
a les què havien, partint d’algo, no partint de zero. I sobretot, el sobrecost que tornar a 
tenir aquest servei, com és un servei i en el conjunt deficitari, o sigui, vol dir que 
impostos d’altres llocs han d’anar a pagar la neteja viària, aquí en lloc d’intentar 
“escolti no recollim els diumenges”, per exemple, poso una mesura absurda a lo 
millor, eh? No recollim els diumenges, paguem menys i intentem que amb la taxa que 
paguem la ciutadania tenir-ho cobert, anem un altre cop, augmentem el contracte a un 
milió tres-cents, i ja veurem d’on traiem els calers. Això, des del meu punt de vist és 
molt poc serio i molt poc sostenible. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i  diu: jo només contestar per lo que se m’ha dit de que 
aquí hi guanyem tots, sens dubte l’únic que fem és canviar el contracte, però de 
guanyar-hi, no hi guanyem res. El tema que hi ha de canvi és que s’ha dit que es 
mantingui el preu general de la partida, que això és un tema que lo que s’ha pujat per 
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un cantó s’ha tret de servei. Després, el tema de recollida de selectiva s’ha deixat per 
un tema iniciativa del govern o de no sé qui, es deixa de fer pel Consorci de Residus 
que som membres en aquests moments, per una contractació parcial, i això fa que et 
doni això. Ara, lo que passa és que a sobre vostè diu que no ho hem mirat bé, o que és 
culpa nostra. No, el contracte, l’únic que canvia és que es canvia el tipus de servei, 
però el preu, el total acaba donant el mateix. Per això s’ha baixat el servei, és a dir, lo 
que s’ha canviat per una cosa s’ha tret per l’altra, s’han pujat coses. I la maquinària és 
obligada fa dos anys canviar-la, perquè això ja ho deia el concurs anterior, que estava 
esgotat i es tenia de canviar. El què passa que per un tema econòmic s’ha allargat i 
això vol dir que hem agonitzat dos anys més amb el material vell, que això té avaries i 
té pèrdues amb la maquinària vella, però això ja ho sap vostè igual com ho sabem tots. 
Vull dir que això no és cap millora, això és un estraperlo, és intentar allargar la vida 
d’un material que ja no es té, que ja està amortitzat. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyora regidora, permeti’m que agafi 3 
afirmacions que ha fet vostè i que d’alguna manera les ratifiqui i les puntualitzi. La 
primera afirmació que ha fet ha sigut que els nostres tècnics havien fet un treball 
excel·lent. Ho comparteixo, de les pliques no sóc un expert en això però penso que 
està realment ben muntat lo que seria la part tècnica. La segona que ha dit és que era, 
si no m’equivoco, un dels contractes més importants de la legislatura. També ho 
comparteixo, i perquè ho comparteixo és pel que no entenc per què aquest contracte 
que, repetim, té una durada mínima de 8 anys, es tira endavant quan falten 2 mesos per 
a unes eleccions. Insisteixo en el què demanava, deixem això si us plau amb la 
possibilitat de que l’ajuntament que haurà en aquesta taula d’aquí 2 mesos ho ratifiqui 
o hi pugui fer alguna esmena. I la tercera cosa que ha dit era que els tècnics havien 
treballat aquí d’acord amb el model que s’havia establert. També és veritat, el què 
passa és que aquest model no és un model que s’hagi consensuat entre tota la població. 
És legítim que vostès ho hagin fet d’acord amb una manera, ja s’ha explicat quina ha 
sigut la tria, però potser no ha estat el procediment més encertat precisament en un 
dels contractes que ens afecten a tots els que vivim aquí i que no s’ha arribat a definir 
un model de forma consensuada entre tots. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: tots sabem que portem uns anys amb problemes amb 
els camions de la recollida selectiva. Però escolti’m, jo li vull dir, ja sé que els tècnics 
s’ho han mirat molt bé, ha fet un estudi molt bé, però escolti’m, vostès a part de 
canviar tots els vehicles, ho canvien tot, contenidors, tots nous, i jo li deia, els 
contenidors que tenim posats ara, en aquests moments, contenidor, que només hi ha 
un, segons dit per tècnics d’aquest ajuntament i molts tècnics de varis municipis, són 
els millors contenidors que hi ha. I li diré per què. Són contenidors de ferro, són 
contenidors que es treuen quan s’espatllen i es porten a la nau, s’arregla la xapa, es 
tornen a pintar, i són els contenidors més durs que hi ha en aquests moments. I li dic 
perquè hi ha municipis que tenen els contenidors que vostès volen posar, que són 
aquests de plàstic, que es posen a tots els municipis, i si vostè ho mira, o ho miren, 
només que tenen problemes amb els contenidors: es trenquen quasi tots, cada dos per 
tres es trenquen. Li demanaria que en el plec de clàusules de tot el què hi havia, 
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aquests contenidors, si vostès els volen retirar, que no els llencin, que els guardin en 
algun lloc perquè són contenidors que estan molt buscats.  
 
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: fer vàries puntualitzacions. Jo no he dit el concurs 
més important da la legislatura. He dit el concurs més important del municipi, no he 
dit de la legislatura. Primer punt. El tema de camions, contenidors, és cert que portem 
molt de temps amb molts problemes, i el problema ve degut a lo que la gent llença 
dintre dels contenidors. Contínuament se’ns espatllen per la quantitat d’impropis que 
es troba dins dels contenidors. I evidentment, en aquest concurs nosaltres volem, no 
només el camió que surt a fer la recollida, sinó tenir un altre per si aquest s’espatlla. 
Contenidors, dintre d’aquest plec, també té que tenir X contenidors guardats per si 
algun d’aquests es trenca poder-lo reposar en el moment, i sempre ha d’haver-hi 
aquest tant per cent a les dependències perquè si hi ha qualsevol cosa, s’hagi de 
reposar el més aviat possible. El tema que es baixa el servei. No. No es baixa el servei. 
Sí que pot ser paguem el mateix, però posem contenidors nous, maquinària nova i el 
servei no disminueix. Tot queda a dintre. I el tema de contenidors, senyor Badia, 
encara no s’ha decidit quin tipus de contenidor es posarà, perquè s’han posat unes 
directrius però encara no s’ha decidit. Tot just avui aprovarem l’empresa que se li 
adjudica. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, és un contracte, vosaltres ho heu dit, 
8 més 2. Si l’haguéssim fet fa un any era set més dos. Per tant, hipotecàvem igual. 
Però nosaltres el què hem de fer és gestionar aquest contracte que estava acabat, hem 
tardat un any i mig a fer-ho. És un contracte complicat, és un contracte llarg i crec que 
ho hem fet bé. Tècnicament és impecable, i a partir de l’adjudicació és quan les 
empreses poden posar recurs. És ara, a partir de l’adjudicació, que és l’acta qualificat, 
l’adjudicació. Abans no podien posar recurs, perquè són actes de tràmit no qualificats i 
recurs no se’n podien posar. Escolta’m, hi ha l’oficina de recursos de contractes de la 
Generalitat. Si algú no hi està d’acord amb aquesta adjudicació, que vagi a la 
Generalitat, i si la Generalitat els hi dóna la raó, nosaltres cap problema. Tant se’ns 
dóna adjudicar a un com l’altre. Tècnicament, i l’empresa DATAMBIENT també ens 
ha ajudat, el resultat és aquest. Per 7 dècimes, però el resultat és aquest. I llavors 
breument, evidentment que té aquest contracte és un model de ciutat, és un model de 
ciutat o de municipi que nosaltres creiem que afavorirà molt més la recollida selectiva. 
Passem de bicompartimentats a un de rebuig amb un d’orgànica, i a més a més, 
passem a augmentar el 50% les àrees de recollida selectiva, amb nova maquinària de 
la neteja, per tant crec que és un contracte importantíssim, en el qual nosaltres hi 
creiem. El temps donarà o traurà la raó. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, set vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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3. PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
INTERPOSAT PEL SENYOR FRANCISCO REIXACH PRUNA 
CONTRA L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA 
PARCIAL DEL SECTOR N (CARRETERA DE CARDEDEU) DEL 
TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que el Ple, en sessió del 20 de novembre va adoptar, entre d’altres, el següent 
acord: 
 
“Segon. DESESTIMAR les al·legacions interposades pel senyor Pere Barrachina 
Jubany, (RE 2013/8908, de 05/12/2013), Francisco Reixach Pruna (RE 2013/9068, de 
11/12/2013) i (RE 2014/4234, de 04/07/2014), i per la senyora Licia Riccardo, en 
representació de Flor de Loto, S.A.(RE 2013/9223, per correu administratiu de 
12/12/2013, i RE 2014/4323, per correu administratiu de 07/07/2014) , de conformitat 
amb els informes emesos al respecte. 
 
Tercer.- APROVAR definitivament el Pla Parcial del Sector N (carretera de Cardedeu), 
formalitzat a través del text refós que incorpora les prescripcions vinculants fixades per 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 26 de setembre de 2014, tenint en 
compte l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 2014.” 
 
TENINT EN COMPTE que consta a l’expedient la recepció del trasllat dels acords 
anteriors al senyor FRANCISCO REIXACH PRUNA en data 11 de desembre de 2014, 
per correu administratiu. 
 
VIST el recurs de reposició interposat pel senyor FRANCISCO REIXACH PRUNA en 
data 9 de gener de 2015, amb Registre General d’Entrada 2015/87 on al·lega, en síntesi: 
  
1r. Nul·litat de l’acte d’aprovació inicial. 
 
Pel que fa al primer motiu del recurs interposat, no existeix cap causa de nul·litat de Ple 
dret en la tramitació del document del Pla Parcial. El document aprovat inicialment 
incorporava el corresponent capítol de l’avaluació econòmica i financera, tal i com 
prescriu l’article 66 TRLUC, i aquest fou sotmès a informació pública,  conjuntament 
amb la resta del document, de forma física a les dependències de l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès. Malgrat l’anterior, es va produir un error informàtic al no 
incorporar l’esmentat capítol d’avaluació econòmica en el document en suport digital 
penjat a la web de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès als efectes de la seva 
informació pública. 
 
A la vista d’aquest error informàtic, i si bé el document es trobava complert en suport 
físic, es va considerar oportú esmenar dit error i ampliant el termini d’informació 
pública, garantint els drets d’iniciativa, informació i participació i donant compliment al 
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principi de publicitat. Podem concloure, doncs, que aquest error informàtic degudament 
esmenat no constitueix cap causa de nul·litat. 
 
2n Error en la titularitat de les finques aportades. 
 
Pel que respecta a la titularitat de les finques 64, 65 i 66 que considera ha estat atribuïda 
erròniament al Sr. Francisco Reixach Peiró, cal reiterar que es tracta d’una qüestió 
dilucidar en el marc del procés reparcel·latori, doncs és el Projecte de reparcel·lació 
l’instrument adequat per atribuir la titularitat de les finques en base a la informació 
existent en els registres corresponents. 
 
3r Manca de justificació del canvi de traçat dels vials. 
 
Respecte aquest motiu del recurs de reposició cal reiterar que aquest no és possible en 
tant que suposa l’afectació  del terme municipal de la Roca. La vialitat resultant del Pla 
Parcial garanteix l’accés a la parcel·la del recurrent. Seran, doncs, els instruments de 
gestió els encarregats de determinar les afectacions que aquest traçat produeixi, en el 
seu cas, i les indemnitzacions corresponents, sent ara improcedent la seva valoració. 
 
4t Manca de fonamentació dels criteris de viabilitat econòmica. 
 
En relació a aquesta al· legació cal indicar que el document del Pla Parcial conté la 
documentació que li és pròpia en relació a l’avaluació econòmica que acredita la 
viabilitat econòmica del Sector N.  De conformitat a l’article 89 del RLUC el document 
conté una estimació del conjunt de despeses que comporta l’execució del Pla, a la vista 
del pressupost de les obres d’urbanització i dels serveis previstos en el Pla. Serà el 
Projecte d’urbanització qui definirà el cost exacte de les obres d’urbanització i 
posteriorment la licitació de les obres donarà com a resultat la seva execució per 
l’import definitivament executat. I serà el projecte de reparcel·lació l’instrument que 
contindrà les valoracions que hauran d’anar referides a la data d’aprovació inicial 
d’aquest, de conformitat a l’article 131 del RLUC. 
 
5a Manca de viabilitat i sostenibilitat econòmica. 
 
Pel que respecta a l’al· legació relativa a la viabilitat econòmica, el present document del 
Pla Parcial inclou l’avaluació econòmica i financera, així com l’informe de sostenibilitat 
econòmica que justifiquen la viabilitat del sector. Així mateix no consta que l’al·legant 
hagi aportat valoracions, estudis o proves consistents i suficients que malmetin la seva 
credibilitat. El Pla Parcial conté els elements que li són propis per efectuar una 
estimació del cost, ponderant així la viabilitat econòmica del seu desenvolupament, 
sense que per part del recurrent s’hagi evidenciat errors que posin en dubte la 
ponderació. El recurrent manifesta principalment la seva preocupació envers el moment 
actual, considerant inoportuna l’actuació per quan considera que molts propietaris no 
podran fer front a les despeses d’urbanització. Cal reiterar que precisament el 
desenvolupament urbanístic d’aquest àmbit atorgarà al sector els serveis urbanístic 
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necessaris per al desenvolupament de les activitats que s’hi desenvolupen, i les de nova 
implantació, regularitzant-lo urbanísticament i atorgant valor als terrenys.  En tot cas 
està previst que en la fase de gestió urbanística l’Ajuntament cerqui amb les entitats de 
crèdit públiques i privades els mecanismes oportuns de finançament del cost de les 
obres. 
 
VIST l’informe emès per l’empresa NUCLI ADVOCATS, SLP 
 
VIST l’informe emès per l’Àrea d’Urbanisme. 
 
DE CONFORMITAT amb allò previst pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, així com el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei d’Urbanisme. 
 
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel senyor FRANCISCO 
REIXACH PRUNA en data 9 de gener de 2015, amb Registre General d’Entrada 
2015/87 de conformitat amb els informes emesos al respecte. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al senyor FRANCISCO REIXACH PRUNA. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bé, el nostre grup votarà en contra de la desestimació 
del recurs perquè considerem que a part dels temes personals que al·lega aquest ciutadà, 
hi ha una part que té tota la raó. És la part en la què comenta que els propietaris dels 
terrenys no tindran viabilitat econòmica per estar en aquest projecte urbanístic, i a més 
que el propi projecte urbanístic en sí mateix, el Sector N, en sí mateix, és un projecte 
inviable econòmicament parlant. És el què hem dit des de LFI un cop rere un altre. 
Estem en la situació econòmica en la què estem i hi ha naus i terrenys a mansalva per tot 
el municipi i fora del municipi, i ara anem nosaltres i volem fer un polígon industrial 
que és la salvació dels problemes econòmics del municipi. No té sentit, ni futur, ni 
viabilitat, ni sentit. És més, si surt malament, serà un perill per a l’ajuntament, perquè la 
bola que pot generar se’ns emportarà per davant. Si esteu fent el compte de la lletera i 
ho hem dit un cop, i un altre cop, i un altre cop. Ja sé que no ens fareu cas, però és una 
situació que aquest home té tota la raó. És un projecte inviable econòmicament. Els 
propietaris no podran pagar les taxes, no podran pagar les quotes urbanístiques. I el 
projecte no tirarà endavant, no vindrà ningú a comprar parcel·les aquí. O sigui, que 
votarem en contra de que es desestimi el recurs. 
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: el nostre grup, ja com va dir en el Pla parcial que no 
era adient en aquests moments, votarà no perquè no és adient el Sector N. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: també votarem en contra, una mica pel que s’ha dit 
de les diferents al·legacions que es presenten aquí, especialment la 4a i la 5a, la que 
parlen de la fonamentació dels criteris de viabilitat econòmica que es fan servir i la 5a, 
on es diu la manca de viabilitat i sostenibilitat, a mi em penso que toquen on han de 
tocar. Les altres tres primeres que presenta no són temes, a veure, són temes molt 
particulars, però fa mesos quan es va votar en aquest mateix Ple tot el tema d’aquest 
sector, un dels arguments que Esquerra va donar va ser aquest, que els criteris de 
viabilitat en què es basava eren criteris absolutament laxos, absolutament poc 
documentats, etc. Llavors, ens sembla que tot i que no ve exactament al cas i que no 
deixa de ser una manera de reafirmar el que ja es va dir en aquell moment.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé, en tot cas hem de dir que el motiu d’aquest punt no 
és un altre que el recurs de reposició que va posar el senyor Reixach. M’agradaria dir 
que els arguments que posa, que argumenta, són els mateixos que quan es va fer 
l’aprovació inicial va posar en el període d’al·legacions, i també tot el que són els 
tècnics i els juristes ho van considerar-ho així. M’agradaria dir que jo crec que és 
important que dels 54 propietaris que hi ha en el sector, només un ha presentat 
al·legacions i recurs de reposició, i entenc també que segurament una vegada es faci 
l’aprovació de la reparcel·lació i la urbanització, segurament poden aparèixer. Però de 
moment, el què està ben clar és que amb l’aprovació del pla parcial s’ha presentat un, i 
això crec que diu bastant. També m’agradaria dir que el pla parcial és obligatori que 
porti un estudi de viabilitat econòmica. És preceptiu i pensem que s’ha ajustat bastant. 
Llavors poden haver tots els matisos que puguem considerar. Estem parlant d’un sector 
en el què no hi ha serveis de cap mena i que pensem que el desenvolupament d’aquest 
pla parcial abocarà òbviament a una millora del mateix sector. Llavors les condiciones 
econòmiques, ja vam dir-ho, mirarem de trobar l’encaix necessari per poder-ho 
desenvolupar, però avui per avui pensem que té molt recorregut, que és el que no ha 
tingut en aquest cas, el recurs de reposició que s’ha fet el Reixach. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: al·legacions al sector N no va haver una, van haver 
unes quantes,  de vàries empreses de la zona. Una cosa és que només hi ha un recurs, 
però la gent que va presentar al·legacions, vist el rodillo que li va passar per sobre 
l’Ajuntament, imagino que es van desmoralitzar, i ens trobarem, i torno a insistir, que la 
gent no podrà pagar les quotes urbanístiques. Que el marrón se’l menjarà l’ajuntament. 
Per fer aquests serveis d’aquest polígon, se’l tindrà que menjar l’ajuntament. I com no 
vindrà ningú a comprar parcel·les, el marrón gegant se’l menjarà l’ajuntament. I la 
solució màgica pels problemes econòmics de la crisi de l’ajuntament serà el “remate” de 
l’ajuntament, serà el cop final de l’ajuntament, perquè si tenim que menjar-nos tota la 
urbanització i tots els preus de crear serveis en un sector industrial nou, quan ningú 
vindrà a ocupar aquest sector, a part de que si ve algú. Ens podem trobar un polígon a 
mig fer, amb una nau ocupada que requerirà serveis que no podrem donar. És que no 
podrem donar aquests serveis, perquè no tindrem suficients ingressos d’aquest sector 
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com per a finançar-los. O sigui, no té sentit el vostre miracle econòmic per a les 
Franqueses basat en el Sector N pot ser la mort de les Franqueses, econòmicament 
parlant.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: la veritat és que em deixa sorprès amb aquesta 
apocalipsi que ens acaba de presentar. Jo m’he quedat, encara tinc el cabell més blanc 
del què el tinc. Vull dir, que serà la mort de les Franqueses, econòmicament... Escolti, 
ho sento molt, jo aquesta capacitat que vostè per endevinar el futur evidentment que no 
la tinc. Jo lo que entenc i de lo que sé és de mirar de posar sobre el terreny el 
desenvolupament d’un sector, mitjançant un pla parcial que considerem que és 
totalment necessari, i llavors lo que hem de fer és intentar posar potencialitats al voltant 
per mirar de desenvolupar-ho. Però a veure, ens ho creiem, i no és un brindis al sol i ens 
ho creiem, i per això ho portem endavant. Pensem que té recorregut aquest sector i per 
tant pensem que serà un punt important de desenvolupament industrial. I per això, com 
he dit abans, ho portem endavant.   
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, set vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA 
URBANA PER A REGULAR LA COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA I DE 
FAÇANES DE LES ENTITATS 5C-08 A 5C-13 DEL SECTOR P (PLA 
DE LLERONA SUD), DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 30 de desembre de 2014, va adoptar, 
entre d’altres, els següents acords: 
 
“Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla de Millora Urbana per a regular la 
composició volumètrica i de façanes de les entitats 5C-08 a 5C-13 del sector P (Pla de 
Llerona Sud), amb referències cadastrals 0297622DG4009N0001BW, 0297623 
DG4009N0001YW, 0297624DG4009N0001GW, 0297625DG4009N0001QW, 
0297626DG4009N0001PW i 0297627DG4009N0001LW respectivament, situades al 
carrer Portugal, 34, 36, 38, 40, 42 i 44 de les Franqueses del Vallès, amb una superfície 
total de sòl 7.802,85 m2. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública mitjançant la inserció d’anuncis 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels diaris de major difusió en 
l’àmbit local. 
 
Tercer.- SOL·LICITAR informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i 
als organismes afectats per raó de les competències sectorials. 
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Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.” 
 
ATÈS  que l’expedient s’ha sotmès a informació pública durant el termini d’un mes 
mitjançant edictes publicats al diari El 9 Nou de 19 de gener de 2015 i al BOPB de 21 
de gener de 2015, així com al tauler d’anuncis i al web municipal sense que s’hagin 
presentat al·legacions. 
 
VIST l’acord emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 
29 de gener de 2015 en relació al Pla de Millora Urbana on s’informa favorablement el 
Pla de Millora Urbana amb la següent prescripció: 
 
“Cal suprimir els articles 3 i 4 del document i mantenir el plànol 06 “ordenació de 
l’edificació” com a document que regula el gàlib edificatori de l’àmbit d’aquest pla.” 
 
VIST l’escrit presentat en data 16 de febrer de 2015, amb Registre General d’Entrada 
2015/862, per l’empresa Oldfield, S.A. on aporta documentació per donar compliment a 
la prescripció fixada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient. 
 
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei Municipal i de règim local. 
 
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS. 
 
Primer.- APROVAR definitivament el Pla de Millora Urbana per a regular la 
composició volumètrica i de façanes de les entitats 5C-08 a 5C-13 del sector P (Pla de 
Llerona Sud), amb referències cadastrals 0297622DG4009N0001BW, 0297623 
DG4009N0001YW, 0297624DG4009N0001GW, 0297625DG4009N0001QW, 
0297626DG4009N0001PW i 0297627DG4009N0001LW respectivament, situades al 
carrer Portugal, 34, 36, 38, 40, 42 i 44 de les Franqueses del Vallès, amb una 
superfície total de sòl de 7.802,85 m2. 
 
Segon.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la 
documentació administrativa i tècnica completa, als efectes d’informació, coordinació i 
arxivament, de conformitat amb el que disposa l’article 88 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
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Tercer.- DISPOSAR la publicació dels presents acords, juntament amb les normes 
urbanístiques del Pla de Millora Urbana als efectes d’executivitat i obligatorietat del 
planejament. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que figurin com a interessades en 
l’expedient. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, ens trobem una vegada més que fem les 
modificacions a la carta. Segons qui compra la parcel·la, segons què hi volen fer, aquí 
portem unes modificacions i els hi fem  a la carta els seus desitjos. Quan es va fer el 
pla parcial P de Llerona, la Generalitat va obligar que havia de tenir unes parcel·les 
d’unes medides petites i unes altres de grans. Ara com que qui ha comprat no li va bé, 
o li interessa fer una altra cosa, ara fem aquestes modificacions. Això no creiem que 
sigui serio.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: abans de res, si em permet senyor Rosàs, crec que 
vostè no s’ha llegit l’expedient. No se l’ha vist, perquè s’ho hagués mirat no estaria 
dient lo que està dient. Està confós. Vostè sap que el desenvolupament del pla parcial 
del Sector P porta inclòs porta inclòs la millora urbana. Aquesta figura urbanística que 
es diu millora urbana. Els titulars de la parcel·la, acollint-se a aquesta figura 
urbanística, presenten i demanen ajustar-se a la millora urbana, que no és una altra 
cosa que modificar, com sap vostè, el volum i la façana. Això és la figura. No és que 
jo hi digui, és que això és una cosa objectiva. No és que sigui una interpretació. És 
igual. És una cosa objectiva (se sent intervenir regidors però no queden registrades les 
intervencions). Hauria de saber-ho. És modificar el volum i la façana, sense que hi 
hagi cap mena d’augment d’edificabilitat. Estem d’acord. Aquesta gent presenten el 
seu projecte i s’envia a la Comissió d’Urbanisme, i la Comissió d’Urbanisme, aquesta 
gent, com saben que hi ha una sèrie de paràmetres urbanístics que es proposaran 
d’aplicació també en aquest sector, en aquest pla parcial, doncs també les fan seves, 
abans de que estiguin acollides en el sector P, abans de que estiguin acollides. I què 
fan? Òbviament la Comissió d’urbanisme, què diu? L’article 3 i l’article 4, “como que 
no”. I no els hi accepta. Llavors, què han de fer? Acollir-se, com és normal, als 
paràmetres urbanístics que marquen el desenvolupament del pla parcial del sector P. I 
no és una altra cosa, i nosaltres ho aprovem perquè òbviament, tenim aquesta 
responsabilitat, tenim aquesta responsabilitat.  
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: es podria conèixer qui serà el destinatari final 
d’aquesta nau? Perquè sembla que és el projecte d’unes oficines amb una nau 
industrial gran darrera, on han de ser compartimentades. És un mateix propietari que 
fa una gran nau amb unes oficines. Qui seria el destinatari final? No ho sabem?  
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: per això havien els altres que volien fer. A veure, 
senyor Marin, de Pla general hi ha algú que hi entén més que vostè. Per lo tant que 
això que vingui vostè a dir que no ens ho hem llegit tampoc no és. Si es presenta una 
modificació del pla general que ha d’anar a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, és 
perquè realment el pla general s’ha fet petit. Per lo tant que les millores urbanes que 
s’havien de fer el pla general ja les ha fet. Queda fer el parc del Falgar, que vostè sap 
que no va treure a concurs perquè li falten calers, però això és un altre problema. No té 
res a veure amb el què estem parlant. Però és problema seu, perquè ha enganyat a una 
gent que ha dit “sí, sí, ara està”, i no s’ha tret mai a concurs el parc del Falgar. Ja ho 
sap vostè, i sap vostè el per què? Perquè se’ls ha gastat en el sector N, i per lo tant que 
les coses són les que són, no les que vostè vol explicar. Aquest promotor que té un 
nom, el qui porta els papers i l’empresa que ho tramita, que és una altra, que això 
suposo que sí que ho ha vist a l’expedient, a l’expedient ho porta ben clar qui és qui ho 
tramita, que és NADICO, que és l’empresa que treballa per a l’Ajuntament i l’empresa 
la qual és la propietària de la finca que és OLDFIELD, que és abaix, això suposo que 
també l’ha vist vostè a l’expedient. Per lo tant que això, aquesta pregunta li tenia que 
haver contestat vostè, no jo, que no sóc el regidor d’urbanisme. Però dit d’aquesta 
manera, aquesta modificació del pla general és per un tema de normativa de pla 
general, no per una altra cosa. I aquesta normativa de pla general es té d’enviar a la 
CUB. Si ho accepta, la faran, i si no l’accepten, no la faran. Però no digui lo que no és, 
si us plau. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: miri, vostè pot fer cants de sirena, pot dir el què li 
sembli, fantàstic. Estem parlant d’una parcel·la que el titular ha demanat acollir-se a la 
millora urbana, que ho pot fer-ho, que així ho ha ratificat la Comissió d’Urbanisme, i 
vostè ens està parlant del Sector N, del Parc del Falgar, ens està barrejant coses. No, 
miri, la cosa és molt més senzilla. Aquesta o la que sigui la que volgués acollir-se a la 
figura urbanística que es diu millora urbana, ho pot fer-ho. Ara, preceptivament, 
aquesta sol·licitud s’ha de portar a la Comissió d’Urbanisme, que serà el què li donarà 
validesa i en tot cas, si no fa cap mena de puntualització, ho torna a portar aquí i 
nosaltres ho aprovarem. I és lo que s’ha fet. Si no té més. I a més a més, miri lo que li 
diré: que la regulació d’això està feta, de com ha d’anar, dels 10 metres que es tenen 
que respectar per un costat com a l’altre i, inclús, la comissió d’urbanisme, el què diu: 
“escolteu, l’article 3 i l’article 4 s’ha de treure perquè els paràmetres urbanístiques que 
teniu aprovats amb el pla general encara no estan acollits al pla parcial”. Encara no 
està acollit al pla parcial. Home, és el què li hem dit a aquesta empresa de consultoria. 
Escolta, això no val, has de fer-ho d’aquesta manera perquè si no, no ho podrem 
aprovar-ho. I punt i final. No hi  ha més. Vostè està veient coses que li deixo al seu 
abast. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, quatre vots en contra dels regidors dels 
grups municipals CPF i PxC, tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i 
ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 



Ple 26/03/2015 – pàg. 17 

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

5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA REFORMA 
HORÀRIA 

 
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris 
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el 
franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, 
especialment del sector dels serveis, i també sovint,  de la cultura del presencialisme al 
treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris 
adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la 
competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les 
persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el 
manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de 
son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i 
personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de 
la societat en general. 
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels 
quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que 
representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la complexitat del 
moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un 
màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a 
Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a 
l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h 
del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 
21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la 
participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per 
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a 
horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el 
temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té 
l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, 
Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.  
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris 
nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat 
i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació Europea 
per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades 
d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre 
estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i 
ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en 
què  cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal 
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i 
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consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada 
l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la 
norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici 
de que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per 
tant, excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o 
de determinats col·lectius. 
 
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària- Ara 
és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma 
interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris 
beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar 
d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova 
societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment 
progressiu de les desigualtats. 
 
Per tot el que s’ha exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès l’aprovació d’aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures que 
facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret 
en el temps.  
 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor 
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i 
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a nivell 
meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro 
(de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és 
debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al 
franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i cultural.  
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció 
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els 
esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures públiques i 
privades que els puguin permetre. Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès es pronunciï a favor de la reforma horària. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si, per defensar-la perquè s’ha d’explicar. Suposo 
que el públic no ha entès res amb el trosset que s’ha llegit. Es tracta de que 
l’ajuntament mostri el seu suport actual i sobretot futur, a un moviment que fa ja uns 
anys que s’ha iniciat a casa nostra i que pretén només que els nostres horaris de vida 
tornin a ser els que havien sigut fins al començament de la dictadura. I que tornin a ser 
els que continuen sent a la major part dels països amb qui compartim civilització, la 
major part de tots els països d’Europa. Aquí ens trobem en que just després de la 
guerra, la necessitat de que la gent tingués més d’una feina, va portar a que a l’hora de 
sopar, que sempre havia estat a les 8 del vespre, i l’hora de dinar que sempre havia 
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estat a la 1, i suposo que els més veterans del lloc se’n recorden, s’anés allargant, 
s’anés tirant cap amunt, s’anessin perllongant jornades laborals, a vegades perquè 
havia necessitat de portar diners a casa per poder mantenir. I ens trobem en que ara 
mateix l’estat espanyol, del qual encara en formem part, és el lloc d’Europa on els 
horaris van més endarrerits. Lo normal és que quan estàs voltant pel món et trobis que 
a les 6 de la tarda les botigues són tancades, et trobis que en un restaurant si et 
presentes a les 10 de la nit per sopar, et diuen “però vostè on va a aquesta hora?”. Això 
què implica? Això implica una major llibertat d’horaris per a la gent, per dedicar-la al 
seu temps lliure, al seu oci si en té, o a les seves aficions – és normal que se senti tan 
malament això? – Implica una racionalització del nostre temps de dinar. A Europa la 
gent plega de treballar a la 1, dina en una 1 hora i a les 2 torna a treballar fins a les 6. 
Fan les mateixes hores que nosaltres, treballen igual, però gaudeixen més de la vida. 
D’aquí a una estona haurà una moció a la qual Esquerra donarà suport, on es parla de 
tot el tema de la despesa energètica, del conteniment, de la necessitat de donar suport a 
la gent que no hi arriba, amb un horari més racional, tant la gent que no hi arriba, com 
la gent que afortunadament hi arriba, es trobaria amb una reducció d’aquestes despeses 
imprescindibles. Bàsicament no estem demanant ara mateix que l’ajuntament hagi de 
fer cap cosa, sinó que siguem amatents que aquest moviment hi és, i quan arribi el 
moment li donem suport. La Generalitat ja ho ha fet i ho ha reconegut. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per sis vots a favor dels regidors dels grups 
municipals PSC-PM, LFI i ERC-AM, tres vots en contra dels regidors del grup 
municipal CPF, set abstencions dels regidors dels grups municipals CiU, PP, UPLF i 
PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN SUPORT AL BANC D'ADN 
PER A LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA 
GUERRA CIVIL 

 
L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una 
iniciativa per identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur 
dels familiars dels desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions 
de cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 
 
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a 
Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de 
fosses comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la 
identificació de les persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de persones 
desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic 
dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per assegurar 
les futures comparatives de l'ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels 
desapareguts. 
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El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona va assumir el repte i 
es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, 
per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s’iniciava un 
procés que ja s’estava fent a d’altres països del món que han patit conflictes similars: 
http://dom.cat/5br. 
 
El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les 
Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es va 
forçar per part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern 
el Banc d'ADN i la modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n va 
aconseguir l’aprovació per una àmplia majoria. 
 
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars 
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a través 
de Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en forma de 
curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina 
genètica per a la identificació de persones. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS: 
 
Primer. MOSTRAR el suport institucional de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 
a la iniciativa del Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a 
la Guerra Civil. 
 
Segon. PRENDRE el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans 
i ciutadanes del municipi de Les Franqueses del Vallès amb, com a mínim les mesures 
següents: 
 
- Organitzar conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material 
audiovisual i de difusió del Banc d'ADN. 
- La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del 
Banc d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts. 
- La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció al 
Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar 
verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que els familiars que tinguin 
desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha de servir per identificar els cossos 
de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar. 
 
Tercer. INFORMAR d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del 
Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions Forçades del període 1936-
1977. 
 

http://dom.cat/5br
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El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per defensar-la, i molt breument. És absolutament 
conceptualment al contrari de l’anterior. Aquí sí que s’han de fer unes coses molt 
concretes. La finalitat d’aquest banc d’ADN, que és urgent anar-lo completant, és 
continuem tenint a casa nostra, a Catalunya n’hi ha, en l’estat Espanyol n’hi ha 
moltíssimes més, fosses de gent que va ser executada durant la Guerra Civil o després 
de la Guerra Civil, i que estan en fosses comunes que no s’han identificat mai. Tard o 
d’hora confiem en què, de la mateixa manera que hi ha hagut organismes 
internacionals que han dit que aquesta actuació, que l’actuació que han tingut els 
diversos governs espanyols fins ara, en aquest sentit, ha sigut vergonyosa, tard o 
d’hora aquestes fosses s’obriran i llavors ens trobem amb un problema que ja s’estan 
trobant amb les que s’obren, que és: “i aquest qui és?”. Aquest qui és, és una cosa que 
és molt difícil de saber quan han passat 3 generacions de persones, i és relativament 
fàcil quan el que està enterrat en aquella fossa comuna és el pare d’alguna persona que 
encara és viva, però aquestes persones són vives es van acabant. La finalitat d’això 
només és la creació d’un banc d’ADN, prendre mostres de la gent que encara està viva 
i que té familiars desapareguts i que no els han trobat, és una cosa senzilla i econòmica 
que ja s’està fent, i en un moment determinat, si resulta que d’aquí mig any, d’aquí un 
any, d’aquí 2 anys, surt un fossa amb cadàvers sense identificar, que sigui més fàcil 
saber de qui són. Aquí a que s’està comprometent l’ajuntament? A poques coses, però 
que s’han de fer. Són fàcils però s’han de fer. Ens estem comprometent, si tirem 
endavant aquesta proposta com espero, a formar mínimament el nostre personal de 
base perquè pugui donar explicacions sobre això, a que dintre de la nostra pàgina web 
hagi un enllaç perquè la gent de les Franqueses que té una inquietud, que té un 
familiar, pugui accedir-hi, i a partir d’aquí mantenir dins de la nostra base de dades 
una mínima actualització d’això. Tindrem suport en el suport que el material ens 
vindrà donat, si ens adherim a això, i no té més història. És allò que diem, hem fet de 
silenci al començament en memòria d’una pila de gent de casa nostra i d’altres països 
d’Europa i de tot el món que han perdut la vida ara fa dos dies. Bé, doncs hi ha gent 
que es va trobar amb un familiar que va perdre la vida durant la guerra o després de la 
guerra, i que encara no sap on està.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: els socialistes de Catalunya li donarem suport, com 
no pot ser d’una altra manera. Pensem que és un tema de dignitat. I per tant, nosaltres 
sempre estarem al costat. Creiem que és un dret i que s’ha de treballar per a la 
recuperació de la memòria històrica. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el grup municipal de les Franqueses Imagina votarà 
favor d’aquesta moció. Com a arqueòleg personalment sé lo difícil que és quan es 
troba una fossa comuna poder identificar la gent que està enterrada. Lloar la tasca de 
molts centenars de voluntaris que estan treballant buscant aquestes fosses i traient els 
afusellats que estan en aquestes fosses, sense nom. I també aprofitar per demanar a 
l’ajuntament si podem començar a complir la Llei de memòria democràtica perquè 
tenim un municipi on encara hi ha plaques d’habitatge protegit amb el jou i les fletxes 
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de la dictadura feixista que vam patir, i considero que han passat uns anys que podríem 
començar a aplicar aquesta justícia i aquesta recuperació de la memòria democràtica.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per set vots a favor dels regidors dels grups 
municipals PSC-PM, UPLF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del regidor del grup 
municipal PP, vuit abstencions dels regidors dels grups municipals CiU, CpF i PxC, i 
per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES PER AL SUPORT AL PRESSUPOST DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE 2015 

 
ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar el pressupost general de la Generalitat 
per a l’exercici 2015, després de passar pel Consell de Garanties Estatutàries, que havia 
presentat un grup de la cambra per dilatar l’esmentada aprovació, i allargar la seva 
posada en marxa. 
 
ATÈS que l’esmentat endarreriment perjudica en gran manera als ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, en l’endarreriment dels nous serveis i infraestructures que comporten els 
nous comptes que es tramiten i que es volen posar en funcionament. 
 
ATÈS que els esmentats comptes són fruit d’un pacte institucional que fa viable el 
funcionament de la cambra parlamentària i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
per a l’exercici d’enguany. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DONAR SUPORT al pressupost per al 2015 que ha aprovat el Parlament de 
Catalunya aquest mes de març, fruit d’un pacte institucional, i que beneficiarà els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, així com als seus municipis durant 2015. 
 
Segon.- TRASLLADAR aquest acord a la Presidenta del Parlament de Catalunya, als 
diferents partits polítics representats al Parlament i al President de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: el nostre grup votarà a favor d’aquest punt ja que 
creiem important que així sigui.  
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Pren la paraula el sr. Marin i diu: a veure, nosaltres no podem donar suport a aquests 
pressupostos com ja vam manifestar en el seu moment en el Parlament de Catalunya. 
Hem de dir, no donen resposta a la situació real del país, amb ingressos ficticis, amb 
despeses insuficients per a les necessitats de tanta i tanta gent que realment ho estan 
passant molt malament. Jo penso que aquests pressupostos lo que demostren és que 
tant Convergència i Unió com Esquerra Republicana són dos partits preocupats molt 
pel país, però  no tant per la seva gent. Quan uns pressupostos contemplen retallades 
del 20% en benestar social, d’un 23,3% en educació, en habitatge una retallada de 
62,9%, en ocupació del 30%, i en salut en 20,9%. Home, evidentment jo crec que cau 
pel seu pes. Pensem que s’ha de reivindicar la reforma de moltes coses, però entre 
elles, el de l’impost de successions, de patrimoni, la eliminació d’exempcions fiscals, 
aquests beneficis que molta gent s’està beneficiant, i una lluita real contra el frau 
fiscal. I amb aquestes mides a ben segur que es podrà recaptar més calers. Si aquest és 
l’argument i l’excusa votarem que no.  
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el nostre grup no comparteix aquests pressupostos. 
Els considerem antisocials. Hem estat a les lluites per uns pressupostos més socials, 
però també volem recordar que hi ha gent que s’enrolla la bandera social i de vegades 
en alguns temes a nivell europeu i de l’estat, va de la maneta de la dreta, prioritzant 
pagar deute, rescatar bancs. Si som coherents, som coherents fins el final, a nivell de 
poble, a nivell de Catalunya i a nivell de l’estat i a nivell d’Europa. I nosaltres estem 
en contra de qualsevol tipus de pressupost que sigui antisocial aquí i fora d’aquí. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no tenia previst intervenir però per al·lusions. No 
puc acceptar que es digui que Esquerra és un partit que no pensa en la justícia social, 
que no pensa en el benestar de les persones i no sé quantes coses més ha dit vostè. Jo 
només voldria dir dues coses. Confio en què els pressupostos de Catalunya, per a 
d’aquí a dos anys, puguin fer-se en tot el potencial i amb tota la recaptació que 
paguem els catalans. En el moment en què la gent que defensa el què defensa vostè i 
d’altres perdin unes eleccions i nosaltres puguem disposar de tots els nostres impostos, 
no hi haurà cap necessitat de retallar i els números estan fets. Llavors, a partir d’aquí, 
jo estaria d’alguna manera d’acord en què aquests pressupostos no són els que voldria 
ni jo ni els d’Esquerra, però considero també que la situació en la què es troba 
Catalunya és una situació d’emergència. Catalunya està intervinguda de fet des de fa 
mesos i mesos i mesos, havent de pidolar els seus diners i pagant interessos per uns 
diners que, per altra banda, ens neguen de forma absolutament contrària a la Llei, i a 
partir d’aquí amb les nostres mans, en les mans no tant dels que estem en aquesta 
taula, sinó dels que sí que estan en aquesta Sala, està fent que aquesta situació sigui 
només transitòria i que realment puguem disposar dels recursos suficients per tenir uns 
pressupostos justos. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el grup municipal de Convergència i Unió 
evidentment votarà que sí, recolzant a Convergència per les Franqueses i Esquerra 
Republicana, i compartim plenament el què el senyor Profitós ha anunciat. Esperem 
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que siguin els últims pressupostos que s’hagin de fer hipotecats. No són els que ens 
agradaria, evidentment. Repetim, hi ha 16 mil milions que se’n van i que no tornen. La 
Generalitat està fent ajustos cada any per valor de 4 mil milions d’euros amb una 
quota de solidaritat que creiem que és evident que la solidaritat dels catalans ningú 
l’ha de negar, més baixa, no s’hagués d’haver fet cap ajust. Però com que ens han 
enganyat tant, ja només ens queda una solució i que aquests siguin els darrers 
pressupostos, senyor Profitós, els darrers pressupostos que fem hipotecats d’aquesta 
manera. És el nostre desig.  
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: només una puntualització. Oposar-se a uns 
pressupostos antisocials no es te que barrejar amb el tema nacional de Catalunya. Això 
no es té que barrejar mai perquè Convergència i Unió i altres grups, al Parlament 
Europeu tenen una línia neoliberal que defensen les retallades, que defensen unes 
polítiques de dretes i contra les polítiques socials, i allà no se li pot fotre la culpa a 
ningú. És un posicionament ideològic. Estic parlant de la dreta catalana. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo només dir-li a aquest últim ponent que una cosa és 
lo escrit i l’altra la dialèctica política. Suposo que això ho entén. La dialèctica política 
és un argument i lo que aprovem és un escrit. Si ho entén doncs ja està contestat. Jo ho 
dic perquè és mol elemental que lo que aprovem és lo escrit i lo que es parla és una 
altra cosa. Jo ho dic per vostè tingui bon coneixement. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, UPLF, CpF i ERC-AM, set vots en contra dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM, PP, LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 
 

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES 
IMAGINA DE SUPORT A ESTUDIANTS VAGUISTES 

 
El Daniel Ayyash i l’Ismael Benito són dos estudiants de la Universitat de Barcelona, 
concretament de la Facultat de Física al Campus Diagonal. Juntament amb el seu 
sindicat d'estudiants, l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP), i el moviment 
estudiantil en general, van participar a la vaga general convocada per la gran majoria de 
forces sindicals el 29 de març de 2012. 
 
La seva participació va ser pacífica, sobretot pel fet que la vaga va ser un èxit a la Zona 
Universitària de Barcelona, on es troba la Facultat de Física de la que ambdós són 
estudiants. El matí del dia 29 hi havia més d'un centenar de persones participant de la 
vaga, entre estudiantat i personal de les universitats. Cap a les 10 del matí, van decidir 
abandonar el campus, ja que durant l'assemblea que havien fet els estudiants no s'havia 
arribat a un consens sobre com continuar amb la vaga. A les 11 del matí, hores després 
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dels fets de què són acusats i lluny del lloc on suposadament els van cometre, ja 
caminant pel barri de Les Corts, van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra. 
 
Després de 2 dies a comissaria en disposició policial, van declarar davant la jutgessa 
d'instrucció Carmen García Martínez, coneguda per ser la instructora del cas 4F 
denunciat al documental Ciutat Morta, la qual va decretar presó provisional sense 
fiança. Ho va fer basant-se en articles de premsa que auguraven propers desordres. 
Segons la jutgessa, tant l'Ismael com el Daniel formaven part d'una xarxa criminal 
“antisistema” i s'havia d'evitar que atemptessin de nou en esdeveniments propers com la 
cimera a Barcelona del Banc Central Europeu, el Primer de Maig o un partit entre el FC 
Barcelona i el RCD Espanyol. Cal recordar que en els citats esdeveniments no va haver 
cap tipus d’incidents, demostrant la total desproporció de les mesures de privació de 
llibertat. Per altra banda, el “perill” era completament infundat doncs cal recordar que ni 
el Daniel ni l'Ismael tenien antecedents policials, són estudiants exemplars que cursen 
dobles titulacions i el seu cap d'estudis va certificar la seva bona conducta a la 
universitat, i per tant es va vulnerar la presumpció d’innocència d’ambdós joves. 
 
Finalment, passats els esdeveniments citats, i després de 34 dies de presó al Centre 
Penitenciari de Quatre Camins la jutgessa dicta la finalització de la presó preventiva i 
decideix deixar-los en llibertat amb fiança de 6000€. Tanmateix el 4 de maig 
l’Audiència Provincial de Barcelona, organisme superior al Jutjat d’Instrucció, 
responent a un recurs d’apel·lació per part de la defensa i revocant la decisió de la 
jutgessa desestima l’auto de presó que aquesta havia dictat el 29 de març i dicta la 
posada en llibertat sense fiança dels dos estudiants, confirmant la desproporció de la 
mesura i la manca de justificants. Tot i això, la jutgessa Carmen Garcia continua 
instruint el cas i ambdós estudiants afronten un judici en el qual la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona es personen com a acusació. 
 
Durant el dies d’empresonament cal recordar les nombroses mostres de solidaritat amb 
la innocència reivindicada pels joves i de denúncia del seu empresonament que es van 
produir, amb l’adhesió de nombroses entitats i organitzacions i amb multitud de 
mobilitzacions. 
 
La fiscalia demana 8 anys i 9 mesos de presó a cadascun. La Generalitat demana més de 
3 anys i mig, i l’Ajuntament demana 4 anys per a cadascun dels estudiants i vaguistes. 
 
Cal recordar que el dret a vaga està reconegut per la Constitució i és símptoma de la 
salut democràtica d'un país, però les greus acusacions a centenars de sindicalistes a tot 
l'Estat, com l'Ismael i el Daniel, estan minant l'efectivitat d'aquest dret. El cas de l’Isma 
i el Dani s’emmarca en les imputacions a vaguistes arreu de l’Estat espanyol, que 
acumulen peticions de més de 120 anys de presó. Només en aquest context es pot 
entendre que s’acusi a dos joves, que van exercir el seu dret a vaga, de delictes que no 
van cometre. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès l'aprovació 
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del següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Reivindicar la presumpció d'innocència de les persones que han exercit el seu 
dret a vaga, i des del respecte a les institucions judicials que decidiran sobre el seu cas, 
expressar la solidaritat amb els estudiants vaguistes i les seves famílies, tot considerant 
que l’exercici del dret a vaga no és cap delicte i no poden ser condemnats per aquest 
fet. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona que 
davant la inconsistència de les proves acusatòries, els precedents en la instrucció 
inicial del cas i el context social i polític en el que aquest es desenvolupa, retirin les 
seves acusacions i els càrrecs imputats. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la “Campanya Isma i Dani absolució”, al Govern 
de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bé, explicaré una mica de què va la moció, per què 
està al Ple. Hi ha una situació que és dos estudiants, Isma i Dani, de l’Associació 
d’Estudiants Progressistes, a la vaga general de 29 de març van participar, com altres 
treballadors i treballadores, estudiants i estudiants, i van participar a la zona 
universitària, als cercaviles informatius, i van ser detinguts. Anant cap a la 
manifestació central de Barcelona, van ser detinguts pel camí, i els va caure a sobre 
tota la maquinària repressiva de l’estat. De cop, dos estudiants modèlics de la facultat 
de física, que estan recolzats públicament per la universitat de Barcelona, un expedient 
molt brillant, un comportament molt correcte dintre de la facultat. Se’ls agafa, els toca 
la jutgessa del cas “Ciutat Morta” del 4-F, la mateixa jutgessa que marcar aquest 
escàndol a la justícia catalana, agafa aquests estudiants, i no sé sota quin pretext 
considera que són uns elements perillosos, una organització  super-clandestina i 
organitzada que vol organitzar el crear el caos i la destrucció a Barcelona, i els 
empresona en presó preventiva durant 34 dies sense cap tipus de justificació, fins que 
l’Audiència diu que això no està justificat i els deixa marxar. Pensaven que aquest 
excés judicial acabava aquí, però no. Resulta que ve la fiscalia i demana per a aquestes 
dos estudiants, per participar en la vaga general, 8 anys de presó i 9 mesos. I no són els 
únics. A nivell de l’estat i a nivell de Catalunya hi ha centenars d’encausats per 
participar a les vagues generals i a altres lluites socials. En total, sumant les penes que 
es demanen a aquests lluitadors pels drets socials hi ha uns cent-vint anys de presó en 
total, per a tots aquests activistes. I tot això abans de que s’apliqués la “Llei mordassa” 
que s’ha aprovat avui del PP, que encara fa més repressiu l’aparell de l’estat. Ens 
trobem que joves per lluitar pel seu futura se’ls demana 8 anys i 9 mesos de presó, i 
banquers que robaven aquí a camions, es podria dir, i gent que es portava diners a 
Suïssa, a Andorra, que defraudava a Hisenda xifres de milions i milions, aquesta gent 



Ple 26/03/2015 – pàg. 27 

de vegades els criden a declarar, els criden a judici; de vegades algun acaba amb una 
mica d’un any o dos de presó, però en canvi els treballadors i treballadores que volen 
lluitar, s’aplica sobre ells tot el pes de l’aparell repressiu de l’estat perquè tothom 
tingui por i no protesti. Demanem que per solidaritat amb la gent que està lluitant i que 
demana un món més just i una societat més justa, ens posicionem en una postura 
solidària amb aquests joves estudiants, i no només amb ells, sinó també amb tota la 
gent que ha sigut encausada injustament, i que fem un vot de recolzament a la gent que 
vol ser reprimida per un aparell de l’estat, que realment el què busca és espantar i 
estendre la port entre la ciutadania perquè ningú digui res i tots i totes abaixem el cap i 
ens facin totes les imposicions i totes les injustícies per sobre sense que puguem dir 
res. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’Esquerra serà favorable en aquesta moció. 
Afegir només una cosa: l’aparell repressor de l’estat no actua només, que actua i 
fortament per temes socials, per temes de millores; l’aparell repressor de l’estat no fa 
tants anys, la “operación Garzón” va fotre amb aquestes mateixes circumstàncies sense 
cap mena de suport, una pila de gent a garjola durant un temps, senzillament per tenir 
les idees que tenien, per ser independentistes. L’estat continua treballant d’aquesta 
manera i per descomptat el nostre vot serà favorable. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el nostre vot serà negatiu en aquest aspecte. No pel 
dret a vaga, que evidentment el reconeixem absolutament, sinó perquè aquí hi ha una 
acusació de la fiscalia, de la Generalitat i de l’Ajuntament. Llavors a partir d’aquí 
deixem que la justícia faci el seu tràmit. Nosaltres, ho dic obertament, recolzament del 
dret a vaga, el què faci falta, però aquí en aquest aspecte, no només acusa la fiscalia, 
acusa la Generalitat i l’Ajuntament. Suposo que amb proves consistents, suposem, 
almenys els hi hem de donar nosaltres personalment un vot de confiança. 
 
Pren la paraula el sr. Randos i diu: en aquest punt el PSC s’abstindrà perquè no tenim 
tota la informació. També recolzem el dret a vaga, però no tenim en aquest tema tota 
la informació i està sub iúdice, per tant no tenim prou informació per prendre una 
decisió. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: per veure si puc convèncer a la gent perquè voti a 
favor d’aquesta moció. Aquests estudiants han rebut suport i solidaritat de dos i més, 
de Comissions Obreres, d’UGT, de CGT, de la CNT, del COS, de la IAC, de 
pràcticament tot el sindicalisme de Catalunya i de l’Estat, han rebut suport. I aquí és 
on van inculpar el nostre president per un tema que també se’l (...) en els judicis, i amb 
solidaritat ens vam inculpar al seu costat. Igual que en aquell moment jo vaig fer un 
gest de solidaritat amb una persona que considerava que estava en una situació injusta, 
demano que en aquesta situació també la gent faci un pas endavant i doni solidaritat a 
una moció que no demana oposar-se a la justícia. És una declaració de solidaritat i 
demanant que retirin uns càrrecs que són abusius, desproporcionats i que estan basats 
en... volen que uns nois carreguin tota la culpa d’uns fets, sobre d’ells, i a sobre per 
donar exemple i escarmentar i que tothom tingui por del què pot passar si surts al 
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carrer a protestar. Aquí no es diu que no acceptem el què diu un tribunal. Aquí diem 
un posicionament de solidaritat.  
 
SOTMESA a votació la moció, obté quatre vots a favor dels regidors dels grups 
municipals UPLF, LFI i ERC-AM, quatre vots en contra dels regidors del grup 
municipal CiU, i vuit abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM, PP, CpF  
i PxC.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el que està clar és que jo no vull exercir aquet vot de 
qualitat en aquest aspecte. A partir d’aquí, ho  trobo bastant injust que per un vot de 
qualitat no es pugui aprovar. Doncs bé, el vot de qualitat és que no. Tot i que, repeteixo, 
ho trobo injust en aquest aspecte. Però bé, és el nostre posicionament.  
 
Repetida la votació, obté quatre vots a favor dels regidors dels grups municipals UPLF, 
LFI i ERC-AM, quatre vots en contra dels regidors del grup municipal CiU, i vuit 
abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM, PP, CpF  i PxC, sent 
rebutjada amb el vot de qualitat de l’alcalde.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES 
IMAGINA EN RELACIÓ A LES MESURES PER FER FRONT A 
L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL I A LA POBRESA ENERGÈTICA 

 
Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica. 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els seus 
membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés. 

Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. El 
sobre endeutament hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més punyents. 
Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes amb major nombre 
d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del Consell General del 
Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 98.040 procediments d’execucions 
hipotecàries. En molts casos, aquest procediments comporten no només la pèrdua de 
l’habitatge habitual sinó també l’adquisició d’un deute exorbitant amb les entitats 
financeres. A la problemàtica de les execucions hipotecàries s’hi afegeixen les 
dificultats per fer front al pagament del lloguer. Segons dades judicials, l’any 2013, un 
67% dels 16.008 desnonaments que es van produir a Catalunya van estar relacionats 
amb l’impagament del lloguer. 

Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d’un 
mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc 
d’habitatge social que permeti re-allotjar les famílies afectades. Segons la Conselleria de 
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Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000 -un 1% 
del parc habitacional-, front al 18% de què disposen els països de l’entorn europeu.  

L’exigua proporció d’habitatges econòmicament accessibles contrasta amb els 448.356 
pisos buits -13% del parc-, que segons l’Institut Nacional Estadística es concentren a 
Catalunya. En aquest context, no és d’estranyar que cada cop siguin més nombroses les 
ocupacions de pisos buits per part de famílies incapaces de fer front al pagament de 
l’habitatge. 

 
Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la dificultat 
per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Els 
preus d’accés aquest subministraments s’han tornat inassequibles per a la població. Des 
de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. El Síndic de Greuges a l’Informe 
sobre La Pobresa Energètica a Catalunya d’octubre de 2013 documenta els impactes 
socials, sanitaris i medioambientals de la pobresa energètica, i denuncia el sobreesforç 
que implica l’acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. El 
mateix informe recorda que Segons l’Enquesta de condicions de vida corresponent al 
2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 6,9% del total– que no poden assumir la 
despesa de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. 
 
Segons dades de l’Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, s’ha passat de 27.359 expedients de suspensió del 
subministrament d’aigua el 2011 a 72.039, el 2012. Les dificultats per fer front al 
pagament de l’habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de vides 
humanes. 
 
El creixement d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que reben 
les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per entitats 
financeres i empreses de subministraments. Les cinc entitats financeres més grans de 
l’Estat espanyol —Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell— van tancar 2013 
amb un benefici de 7.674 milions. Cal recordar, igualment, que des de que va començar 
la crisi les administracions públiques han transferit al voltant de 165.000 milions 
d’euros a les entitats financeres. L’Informe Emergencia Habitacional en el Estado 
Español de l’Observatori DESC i la PAH mostrava com algunes de les entitats que més 
desnonen són precisament les que han concentrat la major part d’ajudes públiques. La 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha xifrat en 80.000 els pisos buits nous a estrenar 
que resten buits a Catalunya. Aquest diagnòstic es pot estendre també a les empreses de 
subministrament energètic. Durant els 3 primers trimestres de 2013, l’oligopoli elèctric 
que opera a l’estat espanyol (Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i 
EDP) va obtenir 7.638 M€ de benefici, el doble  que el de les elèctriques europees. 
Només Endesa, principal empresa distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 
1.879 M€ de benefici l’any 2013. 

II 
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La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques bàsiques contradiu 
nombrosos compromisos internacionals assumits pel Regne d’Espanya i per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La Declaració Universal dels Drets Humans y el Pacte Internacional de Drets 
Econòmics Socials i Culturals, a l’article 11, reconeix “el dret de tothom a un nivell de 
vida adequat per a ell i per a la seva família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i 
l'habitatge, i una millora contínua de condicions d'existència”. 
 
Segons l’Observació General nº 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(DESC) de Nacions Unides, el contingut del dret a l’habitatge comprèn l’accés 
permanent a “recursos naturals i comuns, a aigua potable, a energia per la cuina, la 
calefacció i la llum”. De fet el dret a l’aigua i al sanejament es troben reconeguts a 
l’Observació General nº 15. L’Observació General nº 7, per la seva banda, incorpora 
com a contingut del dret a l’habitatge la protecció contra els desnonaments forçosos, i 
l’obligació de què els poders públics garanteixin el reallotjament adequat de les 
persones sense recursos que es vegin afectades per un desnonament. 
 
Aquests continguts generen diferents tipus d’obligacions per a les administracions 
públiques. En primer lloc, han de fer “tots els esforços, fins al màxim de recursos 
disponibles” per satisfer-los, atorgant prioritat als “col·lectius més vulnerables”. En 
segon terme, han d’assegurar-los no només davant l’administració sinó també front a 
abusos provinents de particulars. (Observació General nº3). 
 
Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es troben recollits també a la Constitució 
espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’article 47 de la Constitució 
espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l’obligació dels poders 
públics d’impedir l’especulació. Junt al deure de combatre l’especulació, els poders 
públics han de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera anti-social 
(article 33) i subordina tota la riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat “a l’interès 
general”. Aquesta obligació és especialment rellevant tractant-se d’entitats financeres i 
empreses que presten serveis econòmics d’interès general, sobretot quan han estat 
beneficiàries d’ajuts i subvencions públiques.   
 
També l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones 
tenen dret a viure lliures de situacions “d’explotació i maltractaments”, com les que, de 
facto, comporten la manca d’un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat  
d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. L’article 30, de fet, determina que 
“totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis d’interès 
general”. Per la seva banda, i a l’igual que el Pacte Internacional de Drets Econòmics 
Socials i Culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els poders públics a “vetllar per la 
dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més 
vulnerables”. 
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Ja en el marc de la legislació autonòmica, la protecció del dret a l’habitatge i l’obligació 
d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi l’habitatge buit, està contemplada a la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. L’article 4 d’aquesta llei, de fet, 
determina que el “conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges 
destinats a polítiques socials” es configuri “com un servei d'interès general per 
assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans”. La Llei 22/2010, de 20 
de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fa el mateix en relació als 
subministraments bàsics als seus articles 251 i 252. 
 

III 
El Ple d'aquest ajuntament, considerant que al nostre municipi es donen unes condicions 
d'emergència habitacional, igual de greus o pitjors, per als col·lectius més vulnerables, 
va aprovar el 10 de juliol de 1013 el **Reglament de prevenció i actuació davant els 
desnonaments … ** , resultat d’una moció prèvia declarant Les Franqueses del Vallès  
com a municipi lliure de desnonaments i en defensa activa del dret a l'habitatge. 
 
Igualment el dia 30 de gener de 2014, el Ple també va aprovar (amb nombrosa presència 
de la P.A.H.) una moció per a la sanció dels immobles permanentment desocupats, 
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 
 
Així mateix, per les mateixes raons, el Ple de l'ajuntament ha aprovat, o està en camí de 
fer-ho, altres resolucions i ajuts per tal de pal·liar la pobresa energètica i els talls de 
subministrament d’aigua, llum o gas a les famílies més desafavorides per la crisi. 
 
** Text articulat de la INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR que ha estat acceptada a 
tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 d'octubre de 2014. 
 
Art. 1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat amb 
l’habitatge habitual 
 
1. Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir mecanismes 

destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les famílies, i en 
especial els deutes derivats de l’habitatge habitual. Mitjançant la regulació d'un 
procediment extrajudicial i, si escau, la d'un procediment judicial, per tal de donar 
solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la persona física 
consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en el fet que el dret 
de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i és objecte d'una especial 
protecció, conforme preveu l'article 121,1 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, 
reguladora del Codi de Consum de Catalunya. Aquest procediments es regularan 
sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària i concursal. 

2. A l'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones 
físiques que reuneixin les condicions previstes a l’art. 111,2.a de la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 
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3. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una situació 
d’insolvència derivada del pagament de l’habitatge poden iniciar els procediments 
regulats. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones físiques 
residents a Catalunya. 

4. La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol·licitar un procediment 
extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament derivades d’una 
relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de sobreeendetament, 
subjectes al procediment administratiu, amb àmplies facultats de decisió atorgades 
(incloent la capacitat d’establir un pla de pagaments o de reestructuració del deute) i 
subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà reglamentàriament en el 
termini de tres mesos el procediment i el funcionament de les comissions de 
sobreendeutament. El deutor no podrà sol·licitar la intervenció de la comissió de 
sobreendeutament si es troba immers en un procediment judicial concursal, així 
mateix l’inici a posteriori d’un procediment d’aquesta naturalesa haurà de ser 
comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant 
ella.    

5. En el supòsit que no s’arribi a un acord per la via extrajudicial s’iniciarà un 
procediment judicial simplificat en el què es buscaran les fórmules adequades per la 
satisfacció dels deutes. Aquest procediment judicial simplificat s’iniciarà per la 
persona física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu, 
així com una proposta de pla de pagaments. El jutge, analitzades les circumstàncies 
del sobreendeutament de la persona física consumidora, la seva bona fe, les raons 
per les quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb acord i el pla de 
pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no s’assoleixi acord, si 
en el termini de 2 anys no s’han pogut satisfer els deutes ni s’ha acordat un pla de 
pagament, s’iniciarà la liquidació dels actius per fer front als deutes. Aquesta 
liquidació tindrà una durada màxima d’un any i un cop finalitzada el  jutge  acordarà 
la cancel·lació del passiu no satisfet. 

 
Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de 
manca d’habitatge. 
 
1. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament continuïn 

en situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de l’habitatge executat 
durant un mínim de 3 anys. 

2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al 
pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge  per  un mínim  
de 3 anys, quan aquest  sigui propietat de persones jurídiques en les seves diferents 
formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de 
gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats 
immobiliàries. 
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3. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al 
pagament del lloguer d’habitatges propietat de persones físiques gaudiran dels ajuts 
que evitin el desallotjament. 

4. Les administracions públiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el 
reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer 
efectiu el desnonament. 

Article 3. Mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la situació d’exclusió 
habitacional. 

1. Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l’accés a 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de 
vulnerabilitat mentre duri aquesta situació i com a mínim durant 3 anys. 

 
2. Com a principi de precaució s’establirà un protocol obligat de comunicació i 

intervenció prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a 
evitar el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de 
recursos econòmics de les famílies afectades. 

 
3. Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb les 

companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal 
d’establir línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums 
mínims de les persones en situació de vulnerabilitat.   

 
Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació 
d’habitatge assequible 
 
1. L’Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en situació 

de vulnerabilitat durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans d’entitats 
financeres i agències associades, fons d’inversió i entitats de gestió d’actius que 
romanguin en desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys. 

2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de gestió 
d’actius que hagin rebut ajuts públics. 

Article 5: Despeses destinades a habitatge 

1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2, 3, i 4 les 
despeses en matèria d’habitatge i de subministres bàsics no podran comportar més 
d’un 30% dels ingressos familiars disponibles. 

                                                   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Per tot això el grup Municipal de Les Franqueses Imagina de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, a petició de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de 
Granollers, proposa al Ple de la corporació els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR els compromisos presos per aquest Ple en les mocions i 
reglamentacions anteriorment citades per tal de lluitar contra la problemàtica de 
l’habitatge i de la pobresa energètica. 
 
Segon.-  DONAR SUPORT a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front 
a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de 
Catalunya per l'Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de 
Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica. 
 
Tercer.-  HABILITAR els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per 
a facilitar la recollida de signatures de la ILP. 
 
Quart.- CONVOCAR la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i la Taula 
d'Habitatge per proposar l’organització d’actes i accions de difusió i suport a aquesta 
ILP. 
 
Cinquè.- TRASLLADAR aquests acords al Govern de Catalunya, a la P.A.H., a la A.P.E. 
i a la resta d’entitats i organismes relacionats amb aquestes dramàtiques qüestions, que 
estan destrossant la vida de nombroses famílies abocades a la marginació social. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: d’entrada aquesta moció la faig extensiva a la resta 
de grups si encara estem a temps, senyor secretari, perquè l’encapçali. Per tant, si hi ha 
algun grup que vol sumar-se a l’encapçalament, nosaltres no tenim cap problema. 
Aquesta moció, a més a més, no és una feina pròpia de la gent de LFI, tot i que com a 
LFI sí que participem tant l’APE com a l’Assemblea d’Aturats, sinó que és pròpia 
d’aquestes entitats. Per tant, ens ho han fet arribar i ens ho han fet arribar amb intenció 
de trobar aquest consens entre les forces polítiques. És molt important, a més a més, 
que us llegiu no només els atesos, sinó tota la moció perquè porta molta informació 
que defensa el  per què ens hem de posar els piles en aquest aspecte. Per exemple, 
se’ns recorda que a Catalunya i a Espanya hi ha un 1% de vivenda protegida social 
respecte el 17 % que hi ha a Europa. Se’ns recorda que als bancs més potents han 
tingut benefici a través dels desnonaments. Fa relativament poc, no sé si el dilluns, el 9 
Nou es feia ressò de que hi ha 100 famílies sense aigua a casa seva a Granollers. No 
estem parlant de no sé on, sinó aquí a tocar. Per tant, de tot això ha sortit una iniciativa 
legislativa popular que demana que s’aturin els desnonaments i demana que ajudi 
contra la pobresa energètica amb mesures molt concretes. Aquest ajuntament, 
concretament lo que es demana és que es solidaritzi amb aquesta ILP, que faci tot el 
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possible per difondre la recollida de signatures d’aquesta ILP; que convoqui una taula 
municipal sobre la pobresa energètica i la taula d’habitatge, que em sembla que algo 
tenim però seria ampliar-ho encara més. I traslladar tot això a la Generalitat i a les 
entitats que ho han fet possible. Gràcies. 
 
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bé, bona nit. Per començar, nosaltres donarem el 
nostre recolzament, des del PSC. Creiem que també volem recordar que en el passat 
Ple de desembre nosaltres, els socialistes, vam entrar una moció precisament en contra 
de la pobresa energètica. Creiem que hem d’insistir el màxim en aquest tema. Tenim 
experiències de col·laboració amb aquesta situació des de serveis socials. 
Personalment crec que hem de fer tots els esforços possibles des de l’Ajuntament amb 
recursos humans i amb recursos econòmics. No només basta amb l’ajut econòmic que 
podem donar des de serveis socials. Penso que hem de fer accions pro actives envers a 
la situació. Tothom és coneixedor de quina és la situació real de les nostres famílies al 
nostre municipi i en general. Per tant, tot el recolzament que sigui possible estarà en 
les nostres mans. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: només dir-li al Rafael de Imagina que si realment la 
moció la volen canviar, no només qui la presenta, sinó tots aquells que la vulguin 
recolzar, que bàsicament perquè nosaltres ho farem i també li dono el suggeriment, 
això és una cosa del ponent, que si nosaltres votem a favor que ens hi posin, els que no 
voten a favor que no els hi posin. És un tema, si volen canviar l’encapçalament, és 
molt fàcil. Per part del ponent només dir que tots aquells que hagin votat a favor que 
siguin els que presenten la moció. Només això. Nosaltres ho farem, però jo li dic que 
no cal que diguem cada vegada que votem que sí a una moció, que ens hi posin perquè 
això hauria de ser lo normal. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: votarem que sí, i a més a més, no em facin aquestes 
coses perquè em foten en un compromís. Jo aquí formarem part com a presentadors de 
la moció. Ostres, teníem una setmana per dir-ho i jo normalment em costa molt i no és 
l’estil, perquè tampoc és el de vostès, estar aquí i decidir tot sol. Vull dir, no és 
l’Àngel el què està aquí aixecant la mà. A veure, no tinc cap dubte de que la gent de la 
secció local compartirà el fet de que no només votem a favor com havíem dit, sinó que 
aquesta oportunitat que ens ofereixen constem també com a signants i presentadors 
d’aquesta moció. Poca cosa més per afegir al què s’ha dit defensant la moció.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: senyor Torné, miri, nosaltres no ho hem dit així 
perquè hi ha hagut mocions que hem votat a favor però que no hem volgut encapçalar. 
Entenc que cadascú té sensibilitats diferents i a lo millor per un  moment momentani 
pot votar-la, però no vol ser el protagonista d’allò. Senyor Profitós, precisament 
perquè vaig donar, vostè sap que històricament en totes les mocions que hem presentat 
sempre hem intentat sumar, però en aquesta em vaig despistar completament i ho 
intento esmenar l’error ara.  
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: des del grup municipal de Convergència i Unió i 
entenc que des del govern, votarem que sí a la moció. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, i una abstenció del 
regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA 
PER CATALUNYA PER DONAR PREFERÈNCIA ALS ATURATS 
COM A MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS 

 
ATÈS que la situació de greu crisi econòmica que pateixen molts ciutadans exigeix als 
poders públics emprendre accions per tal de pal· liar-ne les conseqüències. En aquesta 
línia cal implementar mesures encaminades a esmorteir els problemes dels més castigats 
per la desocupació i la pèrdua de poder adquisitiu. 
 
ATÈS que la taxa d’atur a Catalunya se situa al voltant del 20%, una xifra dramàtica i 
insostenible que condemna milers de llars a viure amb estretors i mancances. 
 
ATÈS que el procés de selecció dels integrants de les meses en les conteses electorals –
presidents i vocals- es duu a terme mitjançant sorteig públic. Aquest criteri de selecció 
dóna lloc a una situació paradoxal: ciutadans amb feina que no voldrien participar com a 
components de les meses que han de complir amb l’obligació de comparèixer, sota el 
risc d’incórrer en pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos, en cas de 
no acudir a desenvolupar les funcions que els són assignades. D’altra banda, persones 
que són a l’atur i que podrien beneficiar-se de la dieta xifrada en uns 60 euros per 
desenvolupar els citats càrrecs, es queden sense l’oportunitat de percebre aquests diners 
en no haver resultat designats pel sorteig. 
 
ATÈS que l’obligació dels treballadors de formar part d’una mesa electoral pot generar 
desajustos en el funcionament de les empreses que tenen diversos torns, pel contratemps 
que suposa haver de reorganitzar els quadrants. 
 
ATÈS que els membres de les meses electorals tenen dret a una reducció de 5 hores en 
la jornada posterior al dia de les eleccions, que suposen milers d’hores laborals 
improductives en el còmput global. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- INSTAR el Govern d’Espanya a modificar l’article 26.2 de la Llei Orgànica 
del Règim Electoral General que regula l’elecció dels membres de les meses electorals, 
per tal que la designació d’aquests atorgui prioritat a les persones en situació d’atur. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT dels acords a les associacions de veïns del municipi. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: com diem, presentem aquesta moció perquè el govern 
d’Espanya canviï l’article 26.2 del Règim Electoral perquè ara que venen eleccions i les 
taules electorals, el sorteig que es fa sempre li toca gent que tenen el seu treball i per 
donar prioritat a les persones a l’atur, ja que així poden cobrar els 70 euros, que és lo 
que es paga aquest dia, que es pugui aprofitar la gent de l’atur i en canvi la gent que 
treballa no tingui que fer festa l’endemà. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el grup de Convergència i Unió, tot i estar d’acord 
amb el concepte, com ja sap senyor Badia, les propostes i mocions que venen de 
Plataforma per Catalunya les votem totes en contra per ser un partit excloent. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: miri, l’atur s’ha de combatre amb altres polítiques. 
Canviant el model productiu important en reformes de tota mena, anar de front contra el 
problema, sense donar voltes, però no m’almoines, no amb caritat, així no, sr. Badia. 
Així no. S’han de fer polítiques de formació, polítiques de reciclatge, arribar a convenis, 
mirar d’arribar al rovell de l’ou del problema. Però no així. Miri, a vostè se li han 
permès moltes coses, però si us plau, aquest tipus de populisme i demagògia amb un 
tema tan seriós com el de l’atur, bromes, molt poques, perquè hi ha molta gent que ho 
està passant molt malament. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Badia, al no ser una moció de caràcter local, ja li 
vam dir que tot el què fos fora d’aquí i que fos a favor de (...) li votaríem 
sistemàticament en contra, per ser del partit que és. Però a més a més, en aquest tema no 
acabem d’estar-hi d’acord perquè tot i que el concepte pot semblar bo o no, aquell que 
no fa res que treballi el dia d’eleccions, sota porta una càrrega subliminal molt bèstia 
contra la gent que està en atur, en el sentit, i això ja ho va intentar la senyora Aguirre a 
Madrid amb un Decret que va intentar treure’s agafant-se una llei, va intentar que els 
aturats treballessin per no sé que euros l’hora, netejant boscos i no sé què no sé quantos, 
i al final l’aturat és una persona que podem disposar quan es doni la gana, com ens doni 
la gana i no la veiem com a persona, sinó com un recurs a fer servir davant de certes 
situacions. Davant d’això, tot i que no és el tema, estem parlant de les eleccions 
municipals, votarem que no. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Marin. Precisament vostè és la persona que porta en 
aquest ajuntament 4 anys governant, i vostè no ha fet res pels aturats de les Franqueses. 
i li dic per què. Perquè continuem estant amb mil i pico d’aturats a les Franqueses. I 
vostè ha estat en aquest govern, i vostè no ha fet res. Ja que vostè diu que es té que fer 
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coses, que sàpiga vostè que porta 4 anys i vostè no ha fet res. I aquest regidor, amb els 
pressupostos i amb les ordenances els hi ha presentat opinions perquè les empreses de 
les Franqueses puguin agafar personal. Vull dir, vostè esta governant, continuem estant 
amb el mateix paro que fa 5 anys.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: si, jo miri, porto 4 anys amb aquest govern com vostè 
molt bé ha dit. Li puc dir que dintre de les possibilitats que té aquest ajuntament, entre 
altres coses, 190 persones han entrat amb plans d’ocupació. No sé si vostè ho sap. 
Temes de bonificacions, s’han treballat moltíssim, que també vostè ho sap. En temes 
d’ajuts a empreses per mirar de tirar endavant projectes, també s’ha fet. Però anem molt 
més allà. Estem parlant d’un tema global, estem parlant de les mides que té que posar el 
govern de l’estat per mirar de fer polítiques actives, per mirar d’aconseguir d’aquest pou 
que es diu atur. És una altra cosa. I lo que no es pot acceptar és aquest tipus de 
populisme que s’entronca amb el “bueno mira, ara com venen eleccions, els aturats....” 
No. Aquest no és el tema.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: miri, sr. Marin, modificacions les va presentar aquest 
senyor, i vostès les van fer a l’any que ve, a l’any continuat, bonificacions. Aquest 
senyor, fa dos anys, i vostès el pròxim any les van aprovar. Les mateixes que va 
presentar aquest regidor, amb les ordenances. Sí, sí, senyor Marin. I vostès amb les 
empreses, ni contactes. Ja li dic jo, senyor Marin. Ja li dic jo. I no em vingui a dir que 
vostè ha agafat 190 persones perquè escolti’m això ja fa 8 anys que s’està fent això. Que 
s’està agafant personal. Home, per favor. 
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup 
municipal PxC, quinze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-
PM, PP, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

11. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: aquí, a la premsa comarcal del divendres, va sortir que 
uns regidors del govern van anar a denunciar per un tema del mateix del govern d’un 
altre grup, i jo em dirigeixo  a les persones que surten aquí citades nominalment, la sra. 
Vanesa, el sr. Ramírez, el sr. Álvarez i el sr. Profitós. En aquestes 4 persones, l’únic que 
hi ha en el ple penso que ets tu. El senyor Profitós l’únic que hi ha en el ple. En aquesta 
pàgina del divendres vàreu sortir retratats dient que vau anar a la fiscalia de Barcelona a 
denunciar un expedient d’activitats i obres que havia donat l’ajuntament. La pregunta és 
molt directa, ja que aquest ple a saber lo que es fa públicament, el per què van anar a la 
fiscalia a Barcelona aquestes 4 persones a fer la denúncia, i a més, quines proves tenien 
per fer aquesta denúncia, perquè clar, en principi, ja que hi ha unes penes demanades 
per uns tècnics municipals, el tema és que si van anar-hi és perquè tenien proves en 
contra d’un acord pres per la mateixa junta de govern d’aquell moment. Per lo tant 
demano que les persones implicades informin al Ple del tràmit que van fer, i a més, del 
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per què ho van fer-ho, quines proves tenien. I després he trobat també un altre mitjà de 
comunicació de caire comarcal que a les Franqueses només es podia cobrar per fer els 
casaments les persones que no tenien indemnització. És a dir, que no cobraven sou. I 
aquí es veu que es va pagar a tothom, tant als que tenien sou com els que no en tenien. 
La pregunta està feta pel govern i també pels tècnics municipals que van pagar-ho, 
perquè en definitiva això va apart. És a dir, per què realment s’ha pagat uns diners amb 
uns regidors que realment no podien cobrar, perquè segons l’acord que es va prendre pel 
Ple només podien cobrar les persones que no tenien un sou assignat pel Ple de 
l’ajuntament. Moltes gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: la primera és sobre els semàfors amb càmeres a 
Llerona. Com vostè sabrà, hi ha un d’ells que no ha funcionat bé pràcticament des del 
principi. Concretament el que està davant de l’EUTRASA, en direcció a Granollers. En 
aquest senti, hi ha un veí que m’ha vingut i m’ha dit que ha tingut 5 multes en aquest 
mes. Això vol dir retirada del carnet automàticament. Per tant, lo que li demanem és que 
ratifiqui lo que es va dir al Consell del Poble de Llerona, que les multes posades durant 
aquest mes, en aquell tros de Llerona, no es tiraran endavant. Tinc entès que això es va 
dir al Consell de Poble de Llerona. I és la petició que fa aquest grup, que no tinguin en 
compte les multes d’aquest mes en aquest tram. Nosaltres, cada mes, senyor Marin, li 
anirem preguntant com està el tema de les mesures contra l’habitatge buit en mans de la 
banca. En quin moment estem ara? Hem contactat ja amb la banca? Se li ha demanat ja 
algun requeriment? Ens pot contestar després? Els canvis de direcció a Bellavista que 
s’ha fet amb la plaça Espanya, provoquen primer cert desconcert, però és que després ja 
han vist que estan amoïnats per si algun dia plou fort perquè tota la sortida que té el 
barri ara cap a Granollers passa pel carrer Cardedeu. Li recordo que és zona inundable 
cada vegada que plou fort, i a més a més, no hi ha cap carrer de baixada directa per 
poder sortir, els tres carrers pugen cap a dalt: Barcelona, Rosselló i Provença. Amb lo 
qual, li demanem que s’ho tornin a mirar, que tornin a mirar què es pot fer perquè 
aquest trànsit no vagi a petar tot al carrer Cardedeu, que cada vegada que aparca un 
cotxe a la zona on no ha d’aparcar, l’autobús para, pita i es genera cua fins a dalt. 
Perquè ara sí que hi ha trànsit en aquest tram de carrer. Per tant tornin a revisar-ho. S’ha 
dit que el mes d’abril començaran les obres pels ascensors del cr. Aragó. A nosaltres no 
ens preocupa tant l’ascensor com quin és el pla de manteniment que tindran aquests 
ascensors davant de certs usuaris que no són cívics, i que coneixem que no són cívics. 
Aquí no podem anar amb el bonisme perquè si resulta que posem uns ascensors que als 
tres mesos no funcionen, hem dilapidat 185.000 euros. Per tant, quin és el pla de 
manteniment? Llums de ressalts als nous nuclis de Corró d’Amunt. No funcionen. 
Només funciona un. I estan acabats de posar. Això sembla catxondeo. Quan es va 
preguntar per part dels veïns quan posaran els semàfors, ens ha dit que de moment, amb 
aquesta mesura mirarem a veure si amb això n’hi ha prou, si no funcionen, malament 
n’hi haurà prou. Per últim, i no menys important, li demanem des del grup de les 
Franqueses Imagina que aturin el procés de la rotonda de Marata per començar bé tot 
aquest procés públicament amb els veïns de Corró d’Amunt, cosa que aquest president 
li ha demanat més d’un cop que pugés algú a explicar la rotonda i fins que no va estar 
acabada no va pujar ningú a explicar-ho. I amb els veïns de Marata i Llerona, que els de 



Ple 26/03/2015 – pàg. 40 

Llerona també suposo jo que tindran alguna cosa a dir, ja que passen per allà 
habitualment. Considerem que tal i com se’ns va dir hi ha una sèrie d’informes 
descartats que justifiquen la rotonda. Per tant, on estan aquests informes i quan se’ns 
facilitaran, perquè nosaltres ens convencem que la rotonda és l’única manera? De 
moment li diem que d’entrada no, i fins que vostès no busquin  aquest consens nosaltres 
estarem bel·ligerants amb aquest tema. Per tant, aturin la rotonda i consensuïn amb els 
veïns. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: plaça Espanya, enllumenat públic de la plaça Espanya 
no va i s’ha atropellat ja una dona. No va l’enllumenat de la plaça. Ahir, no ha anat mai 
encara. No, les faroles no funcionen, escolti’m. Passo jo cada dia. S’ha atropellat una 
dona, ja ho rebrà. Enllumenat públic que no va, les 20 faroles que han posat noves no 
van. Ja porten no van. Després el sentit dels carrers vagin a mirar perquè tothom està 
passant pel carrer Girona, i mirin el carrer Girona que s’està aixecant. Manteniment de 
bancs faci’ls pintar perquè s’estan podrint, senyora Vanesa. I després un problema gros 
que hi ha al carrer Tagamanent, 110, en un bloc de pisos, que porten un any, els 
propietaris, que se’ls hi està entrant aigua al pàrquing. Fa un any que no poden fer servir 
l’ascensor i des d’aquest ajuntament han anat tècnics i tal i no saben per on entra 
l’aigua. Han tingut que posar bombes per anar traient l’aigua i calculen, han buscat els 
propietaris uns tècnics també, calculen que hi ha alguna pèrdua d’aigua del Col·legi. 
Carrer Tagamanent, calculen que hi ha alguna pèrdua del col·legi per sota terra i va a 
parar a aquest bloc. Clar, ja porten un any i no poden fer servir l’ascensor. A veure què 
passa.  
 
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: tema de lesions al ressalt, m’ho anoto perquè això és 
de la Diputació. Els va posar la Diputació i els hi reclamarem. De totes maneres 
nosaltres també mirarem la instal·lació perquè el quadre d’enllumenat penja en aquests 
ressalts allà. Prenc nota del manteniment dels bancs. El tema del carrer Tagamanent, 
dir-li que la fuita ja està localitzada. No era de l’escola, era del costat del portal seu del 
carrer; està reparada i fa ja una setmana que no tenen problemes dins del pàrquing; 
l’ascensor està ja sec. Així que el tema ja està solucionat. Responent una mica al què diu 
el senyor Torné, com al· ludida del dia que vam anar a fiscalia a portar tot el tema de 
l’expedient de Mercadona, jo com a regidor d’aquest govern vam veure que havia una 
irregularitat en l’adjudicació d’aquell expedient, o en el tràmit d’aquell expedient. El 
tema del permís de la llicència d’activitats, la llicència d’obres, i l’única cosa que vam 
fer va ser agafar la documentació que hi havia dintre de l’expedient, vam fer un escrit i 
vam portar-lo a fiscalia perquè és, diguéssim si lo que nosaltres havíem vist si era cert o 
no. Fins aquí és lo que vam fer i ells suposo que han actuat.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: contestant a la pregunta del sr. Bernabé referent al 
tema dels pisos buits, li vull dir que una vegada com molt bé sap de l’informe que vam 
recollir, li haig de dir que durant aquest mes d’abril ens comencem a posar en contacte 
amb els bancs que tenim informació de que tenen pisos buits.  
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyor Torné, aquí el que es va fer fa ja uns anys va 
ser posar en coneixement de la fiscalia uns fets. I aquests bàsicament eren que en aquell 
moment, quan es va concedir una llicència d’obres, es va concedir una llicència d’obres 
a Mercadona dient que el fet que se li concedís aquella llicència d’obres no volia dir que 
poguessin obrir un supermercat. Llavors a partir d’aquí dius, els senyors de Mercadona 
potser es dedicaran a una altra cosa a partir d’ara, però en aquest municipi no a anar 
així. Entre d’altres coses, els informes, i això són coses que ja han sortit posteriorment 
en el judici, hi havia informe d’un tècnic que deia que això no es podia concedir i en 
base a això es va fer un certificat i després d’aquest certificat se’n va fer un altre dient 
exactament el mateix però que sí que es podia concedir. En qualsevol cas la nostra 
actuació va ser senzillament de posar uns fets en coneixement. I li he de dir, senyor 
Torné, que des del moment en què aquests fets desapareixen de la fiscalia i entren al 
jutjat, parlo per mi però suposo que cap dels 4 regidors hem tingut cap mena 
d’informació. Nosaltres no ens hem personat en el judici com a part actora; l’ajuntament 
com a tal no sé si ho havia de fer o no, però penso que tampoc ho ha fet. I a partir d’aquí 
és el què s’ha dit fa un moment. Nosaltres ens vam limitar a posar uns fets en 
coneixement i la justícia ha actuat, tard, pel meu gust, i no crec que no estiguin 
exactament el camí correcte, però bueno, el judici està començant i de la mateixa 
manera que hi ha això, per lo que vostè em pregunta, també es va portar a la mateixa 
fiscalia després del vot afirmatiu de tots els regidors d’aquest ajuntament, el tema de la 
desviació de pràcticament un  milió d’euros en les obres de Corró d’Amunt, que pel que 
sé jo continua seguint el seu curs i suposo que tard o d’hora s’acabarà d’una manera o 
altra.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: en el tema dels casaments, es tracta 
d’indemnitzacions per raó del servei i hi ha un informe del secretari que avala que tant 
regidors amb dedicació exclusiva o parcial poden cobrar aquestes indemnitzacions. 
Llavors, a partir d’aquí hi haurà una decisió i veurem que surt. Nosaltres tenim la 
consciència, en aquest aspecte, molt neta. Pel que fa als semàfors de Llerona, demà 
tenim una reunió amb l’inspector de policia i amb el regidor per valorar exactament el 
tema Llerona el què. Quan et saltes un semàfor en vermell, està gravat. O sigui, apart de 
les fotos, apart de la seqüència de les fotos, està tot gravat. Llavors, a partir d’aquí el 
semàfor funcionava sempre vermell, passaves per una espira, i si arribaves a l’altra 
espira amb una velocitat adient, el semàfor es posava àmbar intermitent. Em deixeu 
explicar? (se senten intervencions de regidors que no queden registrades). Aquesta és el 
que els tècnics ens diuen. Llavors tot això està gravat. Ho dic perquè hi ha salts de 
semàfors escandalosos. Vermell a 60 i saltant-ho. Llavors com que – si us plau – ha 
funcionat així aquest semàfor 4 segons àmbar fix i després es posava vermell. I això està 
gravat. Llavors cadascú que tingui una multa pot anar a la policia i li ensenyaran la 
gravació. Aquesta és la primera fase. La segona fase ara hem canviat tot el sistema. Ara 
el semàfor està en àmbar i si vas a més de 50 km/hora es posa àmbar fix i vermell. Ara 
deixeu-nos que estudiem la magnitud de la tragèdia, que mirem el què i que demà 
prenguem una decisió. En aquests moments, per a tots els veïns, d’aquell semàfor, no, 
no, no, després tindrà intervenció el públic. Per a tots els veïns, de casa, de fora, dels 
semàfors de Llerona. Això no té afany recaptatori. Per tant, si hem de tirar enrere, 
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tirarem enrere. No hi ha problema amb això. Aquest semàfor l’ha demanat el Consell 
del Poble de Llerona. I la gent que forma part del Consell del Poble de Llerona. Llavors, 
si veritablement veiem, senyor Bernabé, que algo s’ha fet malament, tirarem enrere. No 
hi ha problema. Però hem de veure si ho hem fet malament. Llavors, demà amb 
l’inspector de policia ho discutirem, mirarem vídeos i mirarem el què. No hi ha afany 
recaptatori. Al contrari, sap què m’agradaria recaptar? Zero. Zero. Senyal que hi ha 
civisme i que ningú es passa un semàfor en vermell. Hi poden haver atropellaments si es 
passa – si us plau, tindran el seu torn. Llavors, pel que fa a les direccions de Plaça 
Espanya, Rosselló, etc., senyor Bernabé, també ho estudiarem. Ara en aquests moments 
el què es pretén és que no vagi el trànsit a la plaça Espanya. Que els carrers siguin de 
pujada, ja té sortides. Té moltes sortides del barri. En té moltes sortides el barri. El barri 
té sortides cap a l’hospital, cap al Mercadona, cap a dalt... Si us plau. Gràcies. I aquesta 
és la idea. Ara bé, si veiem que això funciona malament, també rectificarem, és una 
qüestió de senyals de trànsit, però mirem el què. Perquè per exemple, els veïns de la part 
de dalt ens han felicitat perquè s’ha pacificat el trànsit. Ens han felicitat. Llavors, a 
partir d’aquí veurem l’equilibri. Els ascensors del carrer Aragó esperem que hi hagi 
civisme. Crec que tindran càmeres de vigilància – allà, a l’esquerra. Tindran càmeres, 
mirarem els actes incívics i evidentment hi estarem a sobre però creiem que és una 
millora pel barri, la connexió del carrer Aragó amb la plaça de la Mala Garba, és una 
millora. I quan puguem fer el pàrquing nostre, allò serà una zona d’aparcament per a la 
gent de Bellavista que haurà d’aparcar a la punta, agafar l’ascensor i estar al carrer 
Aragó. Pel que fa als llums dels ressalts de la Diputació, els ha posat la Diputació. Jo 
aquí, qui ho ha demanat els llums? Els ha posat la Diputació, llavors a partir d’aquí els 
hi direm el què. El tema del procés de la rotonda de Marata. Allà hi tenim un greu 
problema, hi és, deixeu-me explicar i després feu el què creieu. Tenim un greu 
problema. Allà se la foten, i se la foten, i l’últim un veí de Corró d’Amunt el mes de 
gener. I se la foten. Nosaltres vam demanar una solució a la Diputació. I la Diputació, la 
solució que opta i que l’Ajuntament hi està d’acord – també us ho he de dir – és una 
rotonda. Ara, hem de mirar de fer a més a més altres accions. I de fet portem ja 3 
reunions amb certa part de gent de Marata, i les portem, perquè això d’anar acompanyat, 
una mica que els propietaris que se’ls hi agafi els terrenys, una mica de consens, ho hem 
de mirar, dintre de les possibilitats, i la segon, estem fent un estudi de pacificació del 
camí de Marata. I ha d’anar acompanyat d’això. I l’estem fent. I hem tingut una reunió. 
S’ha exposat una prèvia, i l’hem d’acabar de perfilar. A partir d’aquí, jo ho repeteixo i 
assumeixo les responsabilitats i com a govern, creiem que la rotonda és una solució, 
sempre i quan també vagi acompanyada d’una pacificació del camí que els veïns de 
Marata i part de Llerona demanen. I ho estem estudiant. Hem fet ja 3 reunions amb 
veïns, crec que 2 o 3 amb propietaris. L’última la sra. Pruna, no sé si va ser dilluns? 
Dilluns?  A partir d’aquí anem avançant en aquest aspecte. Per tant no ho tenim aturat. 
Ara bé, repeteixo, l’ajuntament creu que és la millor opció i estem a favor. Hi estem 
d’acord. Jo dic que en aquesta hi estem d’acord. Pel que fa a la plaça, l’enllumenat 
encara no va, encara hi falta la connexió. Esperem que entre avui i demà la connexió hi 
sigui. I pel que fa al carrer Tagamanent, 110, l’ajuntament hi ha posat les bombes, val? I 
crec que ja està solucionat. Doncs per tant entenem que està solucionat.  
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El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                       
 
 


