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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 30 d'abril de 2015 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 21:25 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 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor     
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari 
 
 
S’han excusat: 
 
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor  
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor 
 
 
 

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

2. PROPOSTA PER EXPRESSAR LA VOLUNTAT DE CREAR 
L'ASSOCIACIÓ XARXA C-17 

 
ATÈS que els ajuntaments i altres organitzacions públiques i privades vinculades a 
l’àmbit territorial de la C-17 comparteixen la voluntat de constituir l’associació xarxa C-
17, amb la finalitat de desenvolupar una estratègia de col·laboració per impulsar 
l’economia productiva, principalment en els àmbits de les infraestructures, la promoció 
industrial, la formació professional i la promoció turística. 
 
ATÈS que l’associació xarxa C-17 és un projecte territorial estratègic que es proposa 
coordinar els objectius i els interessos comuns dels actors públics i privats del territori 
que travessa l’eix de la C-17, que està oberta a la participació com a membre de 
qualsevol organització pública i privada que comparteixi els seus objectius i projectes. 
 
VIST el què disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret 
d’Associació, articles 3 e) i g);  2.6, 5, 6, 7 i disposició final primera. 
 
VIST el què disposa la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, articles 321-2, 321-3. 
 
VIST el què disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, articles 1,2, 5 i 6. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- EXPRESSAR la voluntat de crear l’associació Xarxa C-17. 
 
Segon.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en 
l’associació Xarxa C-17 al senyor Alcalde o persona en qui delegui. 
 
Tercer.- PROPOSAR que l’acord de constitució de l’associació Xarxa C-17 del Consell 
General fundacional aprovi els següents Estatuts: 

 
“TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.  
 
Article 1. Denominació i naturalesa  
 
Amb la denominació ASSOCIACIÓ XARXAC17 es constitueix aquesta entitat.  
 
L'Associació XARXAC17 (en endavant, l'Associació) té personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat jurídica i es regeix per aquests estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i per la 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2002.html


Ple 30/04/2015 – pàg. 3 

normativa reguladora del dret de les associacions, i especialment per la Llei 4/2008, de 24 
d'abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones Jurídiques i la Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'Associació. 
 
En tot allò no expressament regulat per l'esmentada normativa, s’apliquen les normes del Dret 
privat.  
 
Article 2. Finalitats i activitats de l'Associació  
 
L’Associació té per objecte definir i desenvolupar una estratègia de col·laboració entre 
empreses, centres de recerca, universitats, administracions públiques, organitzacions 
empresarials i organitzacions sindicals per incentivar l’economia productiva a la zona industrial i 
tecnològica que comprèn l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar aquest 
territori com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, 
d’Espanya i del sud d’Europa.  
 
Per aconseguir la seva finalitat, l’Associació pot dur a terme les activitats següents:  
 
.-  Fer propostes d’ordre administratiu i territorial que incrementin la funcionalitat de l’àmbit. 
.- Promoure la recerca d’ajuts adreçats a l’economia productiva.  
.- Establir acords de col·laboració amb socis que puguin potenciar el projecte.  
.-  Encarregar estudis de prospecció i planificació estratègica.  
.- Organitzar jornades de treball i jornades informatives.  
 .- Constituir grups de treball sobre els diferents àmbits del projecte.  
 .- Difondre i fer promoció de les activitats de l’Associació.  
 
Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el Consell 
General pot acordar la realització d’altres activitats que consideri convenients a l’efecte d’assolir 
les seves finalitats.  
 
En queda exclòs tot ànim de lucre.  
 
Article 3. Àmbit territorial 
  
L’àmbit territorial de l’Associació el forma la suma dels termes municipals que es troben a l’àrea 
d’influència de l’eix viari C17 que va, en sentit sud-nord, del municipi de Montcada fins a Ripoll, 
i que es ramifica cap a Olot i Puigcerdà.  
 
Aquest àmbit no és excloent i és possible la incorporació d’altres persones jurídiques que 
comparteixin els objectius de l’Associació.  
 
Les funcions de l’Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot 
actuar a la resta del territori de l’Estat Espanyol, així com a escala internacional.  
 
Article 4. Domicili social.  
 
1. El domicili de l'Associació s'estableix a Granollers, sense perjudici que el Consell General 
pugui modificar-ho quan ho consideri convenient.  
 
El canvi de domicili caldrà notificar-ho a tots els associats i a la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques.  
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2. Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipi associat.  
 
Article 5. Durada de l'Associació.  
 
La durada de l'Associació és per temps indefinit.  
 
La data d’inici d’activitats es el dia de celebració de l'assemblea que aprovi els Estatuts. 
 
 
TÍTOL II. MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ  
 
Article 6. Tipus  
 
Els membres de l’Associació poden ser:  
 
a) Membres fundadors  
 
b) Membres ordinaris  
 
 
Article 7. Membres fundadors  
 
Són membres fundadors de l’Associació les institucions i organitzacions que han impulsat la 
constitució de l’entitat o que han assistit a la reunió del Consell General fundacional en què 
s’aproven aquests estatuts, i que es relacionen a l'annex 1. 
  
Article 8. Membres ordinaris  
 
Poden optar a ser membres ordinaris de l’Associació les persones jurídiques relacionades amb 
el projecte. Les persones jurídiques poden sol·licitar per escrit la seva admissió a l’Associació.  
L’admissió s’aprova per majoria de dos terços dels membres del Consell General de 
l’Associació assistents a la reunió, segons estableix l’article 19.2 d’aquests Estatuts.  
 
Article 9. Drets dels membres  
 
1. Els membres fundadors i ordinaris de l’Associació tenen dret a:  
 
a) Assistir al Consell General personalment o representats intervenir-hi i exercir el dret a vot. La 
representació es confereix per escrit i és específica per a cada sessió.  
 
b) Ésser informats, un cop convocat el Consell General i amb prou antelació, dels assumptes 
que s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació durant la reunió.  
 
c) Elegir els membres dels òrgans de govern i ésser elegibles.  
 
d) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.  
 
e) Sol·licitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de l’Associació, sobre el 
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nombre d’altes i baixes d’associats, a ser informats sobre l’estat de comptes i consultar els 
llibres de l’Associació.  
 
f) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de l’Associació, d’acord 
amb les normes legals i estatutàries.  
 
g) Assistir, els seus representants, a tots els actes que organitzi l’Associació, així com formar 
part de les comissions que es creïn.  
 
h) Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en la vida associativa en la 
forma que reglamentàriament es determini.  
 
i) Exposar al Consell General tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida 
de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 
  
j) Presentar propostes al Consell General, dins del termini que a l’efecte s’estableixi. 
  
k) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.  
 
l) Recórrer les sancions disciplinàries que se li hagin imposat davant la següent assemblea 
ordinària del Consell General que se celebri.  
 
m) Posseir un exemplar dels estatuts i dels Reglaments que s’elaborin.  
 
n) Impugnar els acords de l’assemblea general i de l’òrgan de govern, i proposar l’exercici de 
l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern. 
 
2. Els representants dels associats a l’entitat tenen el ple exercici de tots els drets que 
corresponen estatutàriament o reglamentària a cadascun dels socis, sense necessitat 
d’habilitació específica al respecte.  
 
3. Els membres honorífics tenen el dret d’assistir a les sessions ordinàries i extraordinàries del 
Consell General, amb veu, però sense vot.  
 
4. La condició de membre no és transferible.  
 
Article 10. Deures dels membres  
 
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació, participant i contribuint per al millor 
compliment dels objectius de l’Associació i al prestigi de l’entitat, tot comportant-se, amb 
l’Associació i la resta de membres de l’entitat amb esperit de col·laboració.  
 
2. Observar les normes establertes en aquests estatuts i col·laborar en la consecució de la 
finalitat de l’Associació.  
 
3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació.  
 
4. Contribuir amb aportacions en efectiu o en espècie per al funcionament de l’Associació.  
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5. Cadascun dels membres ha de designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la seva 
pròpia entitat, el seu representant a l’Associació. Un cop designats, ho ha de comunicar per 
escrit a la Presidència de l’Associació.   
 
Article 11. Pèrdua de la condició de membre 
 
Els membres poden ser donats de baixa de l'Associació per algun dels motius següents: 
  
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament per escrit al Consell General.  
 
b) Per actuar contra els interessos i objectius de l’Associació, o incompliment greu d’alguna 
altra de les obligacions estatutàries, segons acord del Consell General en exercici de la 
potestat disciplinària i després d’audiència de l’interessat, d’acord amb el que estableix el Títol 
V d’aquests estatuts, regulador del procediment disciplinari. 
  
c) Per impagament de les quotes. 
  
TÍTOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT  
 
Article 12. Òrgans de l'Associació  
 
1. L'Associació s’estructura en els òrgans següents:  
 
a) L’Assemblea General, que a tots els efectes es denomina Consell General.  
  
b) La Presidència i les Vicepresidències. 
  
c) La Junta Directiva, que passa a denominar-se Comissió Executiva.  
 
d) La Secretaria  
 
e) Les Comissions Tècniques  
 
2. Tots el càrrecs s’exerceixen gratuïtament.  
 
Article 13. El Consell General  
 
1. El Consell General, que està constituït per la totalitat dels membres de l’Associació, és 
l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Associació, adoptar 
acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat d’altres òrgans de govern.  
 
2. La Presidència de l’Associació presideix les reunions del Consell General. En cas 
d’impossibilitat d’aquesta, l’ha de substituir la vicepresidència designada a l’efecte.  
 
Article 14. Competències del Consell General  
 
El Consell General té les competències següents:  
 
a) El nomenament i el cessament de la Presidència, les Vicepresidències i la Secretaria i també 
dels membres de la Comissió Executiva. 
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b) L’aprovació dels comptes anuals, el pla d’actuació anual, la gestió de la Comissió Executiva, 
i la memòria i el Pressupost anual de l’Associació. 
  
c) Ratificar les conclusions i les propostes que li sotmeti la Comissió Executiva.  
  
d) L’aprovació de l’import de les quotes de contribució al finançament de l’Associació, incloent-
hi les aportacions al patrimoni. 
  
d) L’aprovació de la modificació dels estatuts de l’Associació, si escau, d'acord amb el que 
disposen l'article 15 i 18 d'aquests Estatuts.   
 
e) L’acord de transformació, fusió, federació i escissió de l’Associació amb altres entitats.  
 
f) La ratificació dels convenis de col·laboració signats per l’Associació amb altres entitats que li 
sotmeti la Comissió  Executiva.  
 
g) Aprovar els Reglaments que desenvolupin els estatuts, així com el reglament de règim intern.  
 
h) Resoldre els recursos que plantegin els socis contra els acords adoptats per la Presidència o 
la Comissió Executiva 
 
i) L’aprovació del nomenament de socis honorífics de l’Associació.  
 
j) Resoldre els expedients disciplinaris i els recursos contra les sancions per faltes greus i molt 
greus, d'acord amb el que estableix l'article 29 d'aquests Estatuts.  
 
k) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.  
 
l) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes 
públics, per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.  
 
m) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan  
de l’Associació. 
  
n) Acordar la dissolució de l’Associació.  
 
Article 15. Convocatòria del Consell General  
 
1. El Consell General es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la seva 
Presidència, com a mínim dos cop a l’any:  
 
a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’actuació de l’any següent.  
 
b) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar els comptes i 
la memòria de l'exercici anterior.  
 
2. La Presidència, quan ho sol·liciti un 10% dels membres de l’Associació, pot convocar el 
Consell General amb caràcter extraordinari. L’assemblea extraordinària ha de tenir lloc en un 
termini màxim de trenta dies a comptar des de la sol·licitud de la mateixa.  
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3. El Consell General es convoca mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a 
mínim:  
 
- L’ordre del dia.  
 
- El lloc, que podrà ser diferent al del domicili social previst en aquests estatuts 
.  
- La data. 
  
- L’hora de la reunió en primera convocatòria.  
 
4. Un nombre de membres que representi almenys el 10% dels socis pot sol·licitar a 
Presidència la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea del Consell 
General, la qual haurà d'incorporar-los en l'esmentat ordre del dia. Si aquesta ja ha estat 
convocada, la sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprès entre la 
recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els 
associats de l’ampliació de l’ordre del dia. 
 
5. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, quinze dies abans de la data de la reunió, 
per correu electrònic dirigit a tots els membres d’acord amb la relació actualitzada d’associats 
que ha de tenir l’Associació.  
 
6. Com a mínim tres dies abans de la data de la reunió les persones convocades han de tenir a 
disposició l’acta de la sessió anterior i qualsevol altra documentació relativa als temes a tractar 
en la reunió, documentació que es pot remetre via digital.  
 
7. Si en l’assemblea general es pretén tractar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra 
membres de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el 
mateix acte una sessió extraordinària de l’assemblea general amb aquest punt com a únic punt 
de l’ordre del dia.  
 
Article 16. Funcionament del Consell General  
 
1. Al començament de cada reunió del Consell General cal aprovar o esmenar l’acta de la 
sessió anterior.  
 
2. Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació; si no pogués, qui designi la Presidència 
de l'Associació.  
 
3. El Consell General es constitueix vàlidament quan el nombre de persones associades 
presents o representades sigui igual o superior a un terç dels membres integrants.  
 
Article 17. Representativitat dels vots  
 
A cada membre fundador i ordinari de l’Associació li correspon un vot.  
 
Article 18. Acords del Consell General  
 
1. El Consell General pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, als estatuts o 
als fins de l’Associació.  
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2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, per majoria 
simple de vots dels seus membres presents o representats. Hi ha majoria simple quan hi han 
més vots afirmatius que negatius.  
 
És necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents per prendre acords relatius 
a:  
 
a) L’aprovació del Pressupost, del pla d’actuació, dels comptes anuals, de la gestió dels òrgans 
de govern i de les aportacions en efectiu o en espècie dels socis per al funcionament de 
l'Associació.  
 
b) L’admissió dels socis ordinaris.  
 
c) La resolució dels expedients disciplinaris per les infraccions comeses pels socis i sòcies.  
 
3. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de 
l’Associació s'adoptaran en sessió extraordinària, convocada a aquests efectes, en la qual 
estiguin presents o representats més de la meitat del total de socis. L'aprovació es fa per 
majoria absoluta dels assistents. Si no s'assolís aquest quòrum d'assistència en primera 
convocatòria, s'adoptarien per majoria de dos terços dels vots presents o representats en 
segona convocatòria. A la convocatòria, s’informarà suficientment de la necessitat d’aquest 
quòrum.   
 
4. La votació del acords és a mà alçada. Ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% 
dels associats presents o representats en la reunió. 
 
5. Els associats que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’Associació, no puguin votar un 
determinat punt de l’ordre del dia no es computen als efectes d’establir la majoria necessària 
per a adoptar l’acord, llevat que aquest tingui per objecte la resolució d’un procediment 
sancionador, la destitució de la persona afectada com a membre d’un òrgan o l’exercici de 
l’acció de responsabilitat contra ella. 
 
6. Els acords adoptats segons aquests estatuts vinculen a tots els membres de l’Associació, 
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar, excepte 
en l’aprovació dels projectes i aportacions extraordinàries. 
  
Article 19. La Presidència i les Vicepresidències.  
 
1. La Presidència, l’ha d’exercir un Ajuntament o una administració local d’entre els que estiguin 
associats.  
 
2. A l’efecte d’escollir les vicepresidències, s’estableixen 5 blocs de representació:  
 
 a) Ajuntaments i administracions públiques  
 b) Universitats i entitats de formació professional 
 c) Entitats de recerca i/o desenvolupament econòmic i/o tecnològic  
 d) Organitzacions socioeconòmiques   
 e) Empreses  
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3. Hi ha un màxim de 5 vicepresidències, 1 per cada àmbit, i un mínim de 3, podent quedar 
vacants temporalment fins a 2 de qualsevol dels blocs. Cap entitat podrà ocupar més d’una 
vicepresidència ni directament ni indirectament mitjançant entitats dependents. El Consell 
General nomenarà la presidència i les vicepresidències, que seran proposades pels respectius 
blocs de representació.  
 
4. La presidència i les vicepresidències s’exerceixen per un període de quatre anys 
prorrogables, com a màxim, per un segon període de quatre anys.  
 
5. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot esdevenir-
se per:  
 
a) Renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.  
b) Baixa com a membre de l’Associació.  
c) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix 
el Títol V dels presents estatuts.  
 
6. Les vacants que es produeixin en aquests òrgans s'han de cobrir en la primera reunió del 
Consell General que tingui lloc. Mentrestant, un membre del respectiu bloc de representació pot 
ser nomenat per la Comissió Executiva per cobrir la vacant provisionalment.  
 
7. Funcions de la Presidència del Consell General:  
 
a) Exercir l’alta direcció de l’Associació.  
 
b) Executar i vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell General.  
  
c) Elaborar, conjuntament amb la resta de membres de la Comissió Executiva, el pla d'actuació 
anual i la memòria d'actuació.  
 
d) Representar judicial i extrajudicialment l’Associació.  
 
e)  Signar en nom de l’Associació els contractes i convenis per a l’acompliment de les seves 
finalitats, acordats per la comissió executiva o el Consell General.  
 
f) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del Consell 
General i de la Comissió Executiva. 
  
g) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat  
 
h) Sol·licitar subvencions de les diferents Administracions públiques.  
 
i) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació.  
 
j) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General.  
 
8. Funcions de les Vicepresidències  
 
a) Són atribucions de les Vicepresidències les que la Presidència del Consell General li delegui 
i les que li siguin atribuïdes pel Consell General en execució dels seus acords. 
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b) Les Vicepresidències substitueixen la Presidència del Consell General en els casos de 
vacant, d’absència, impossibilitat i malaltia, per l’ordre que estableixi el Consell General o, si no  
n’hi ha, pel que disposi la Presidència del mateix.  
 
Article 20. La Comissió Executiva  
 
1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de caràcter permanent que administra i 
representa l’Associació, sense perjudici de les atribucions pròpies del Consell General com a 
òrgan suprem. 
  
2. La Comissió Executiva estarà formada per la Presidència, les Vicepresidències i la 
Secretaria de l'associació, escollits democràticament d'acord amb el disposa l’article 322-12 de 
la Llei 4/2008. 
 
3. La Secretaria, que tindrà veu i vot, l'exercirà el membre que ho sigui de l’Associació; si no 
pogués, qui designi la Presidència.  
 
4. Les persones inhabilitades d’acord amb la legislació concursal no poden ésser membres de 
l’òrgan de govern de les associacions que duen a terme una activitat econòmica mentre no hagi 
finit el període d’inhabilitació. 
 
5. Els membres de la Comissió Executiva entren en funcions un cop han acceptat el càrrec per 
al qual han estat escollits o nomenats. L’acceptació del càrrec per al qual han estat escollits o 
nomenats s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions. La durada del càrrec no pot excedir els 
quatre anys prorrogables, com a màxim, per un segon període de quatre anys. 
 
Article 21. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva  
 
1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure 
d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’Associació i de participar en les 
deliberacions i en l’adopció d’acords.  
 
2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon 
administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’Associació, 
actuant sempre en benefici d’aquesta. Així mateix, han de guardar secret de les informacions 
confidencials relatives a l’Associació, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.  
 
3. Els membres de la Comissió Executiva responen dels danys que causin a l’Associació per 
incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici de llurs 
funcions. 
  
4. Els membres de la Comissió Executiva han de portar una comptabilitat ordenada, diligent, 
que s’adeqüi a llur activitat, que la reflecteixi fidelment i que els permeti fer el seguiment 
cronològic de les operacions i elaborar els comptes anuals. Les anotacions s’han de fer d’acord 
amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas 
siguin aplicables.   
 
5. L’exercici de l’acció de responsabilitat ha d’ésser exercit d'acord amb el que disposa l’article 
322.17 de la Llei 4/2008. 
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6.  Els membres de la Comissió Executiva cessen en el càrrec per les causes següents: a)  
extinció de la persona jurídica, b) Venciment del càrrec, llevat de renovació, c) Renúncia 
notificada per escrit d) Separació acordada pel Consell General e) Qualsevol altra que 
estableixin la llei o els estatuts.  
 
Article 22. Competències de la Comissió Executiva  
 
Es competència de la Comissió Executiva:  
 
a) Dirigir el procés de promoció, desenvolupament i participació per potenciar la zona industrial 
i tecnològica que comprèn tot l'eix de la C17, i aprovar els documents que se’n derivin, d’acord 
amb les directrius aprovades pel Consell General.  
 
b) Dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei per tal de 
complir les finalitats de l’Associació; així mateix, complir les decisions preses pel Consell 
General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquest òrgan estableixi.  
 
c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes 
públics, per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents, sens 
perjudici de les competències atribuïdes a la Presidència.  
 
d) Crear i potenciar les Comissions Tècniques que s’escaiguin, donant-ne compte al Consell 
General per tal d’aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, nomenar 
la presidència i secretaria tècnica de cadascun d’aquests grups i autoritzar els actes que 
projectin dur a terme.  
 
e) Lliurar al Consell General els resultats dels debats i dels treballs que es vagin elaborant en el 
decurs de les diferents fases del desenvolupament de la finalitat i proposar-li l’aprovació 
d’aquells acords que estiguin dins la seva competència.  
 
f) Aprovar les propostes dels pressupostos, les liquidacions de comptes, els plans d’actuació i 
els programes anuals d’activitats abans de ser presentats al Consell General.  
 
g) Aprovar la contractació, inclosa la del personal, que pugui tenir l’Associació i la despesa en 
general, dins les previsions pressupostàries.  
 
h) Acceptar subvencions de les diferents Administracions públiques i donacions de qualsevol 
tipus.   
 
i) Acordar els convenis de col·laboració de l’Associació amb altres entitats amb ratificació 
preceptiva posterior del Consell General.  
 
j) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació, sens perjudici 
de les competències atribuïdes a la Presidència.  
 
k) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte  
en la primera reunió del Consell General.  
 
l) Proposar els acords per a la fixació de la forma i import/s de la contribució al sosteniment de 
l’Associació per a l’aprovació preceptiva posterior del Consell General.  
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m) Elaborar la proposta de pressupost i la liquidació dels comptes conjuntament amb la 
Secretaria de l'Associació.  
 
n) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General.  
 
Article 23. Funcionament de la Comissió Executiva  
 
1. Presideix la Comissió Executiva el president de l'Associació. 
  
2. Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació; si no pogués, l'exerciria el vicepresident 
que designi la Presidència.  
 
3. La Comissió Executiva requereix per constituir-se la majoria simple dels seus membres.  
 
4. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la 
Presidència, almenys dos cops l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada per 
la Presidència o a petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan. En tots els casos 
caldrà convocar als seus membres amb un mínim de cinc dies hàbils d’antelació. La 
convocatòria es farà per correu electrònic a la bústia que cada membre hagi notificat a la 
Secretaria a aquests efectes. Serà necessària la presència de la Presidència, de la Secretaria i 
d’una Vicepresidència per a la vàlida celebració de la reunió. 
 
5. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple  dels seus membres 
presents o representats. Els acords presos s’han de fer constar en el llibre d’actes i els ha de 
signar la Secretaria i Presidència de la Comissió Executiva. En iniciar-se cada reunió, s’ha 
d’aprovar o ratificar l’acta de la sessió anterior. A cada membre de Comissió Executiva li 
correspon un vot.  
 
6. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels socis davant el Consell 
General, sense perjudici de la seva immediata executivitat a tots els efectes. 
 
7. La Comissió Executiva es pot reunir mitjançant teleconferència, videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui presència física dels membres, si la 
convocatòria s’efectua amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de sessió no 
presencial. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la 
continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. 
La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals 
s’han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o 
videoconferència o hagin emès el vot per correu electrònic. La convocatòria de les reunions 
correspon a la Presidència i ha de contenir l’ordre del dia amb els punts a tractar.  
 
8. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a 
criteri de la Presidència, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, o correu 
electrònic, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de 
la recepció del vot i se’n garanteixi l’autenticitat. En aquests casos, caldrà el vot afirmatiu de la 
meitat més un dels membres amb dret a vot.  
 
Article 24. La Secretaria de l’Associació  
 
1. El Consell General ha de designar una membre per a la Secretaria de l’Associació, que 
s’encarrega d’estendre les actes de les reunions dels òrgans col·legiats i dels acords adoptats, 
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així com de custodiar la documentació, lliurar, quan calgui, certificacions dels acords i també de 
portar els llibres de registre dels membres i acords de l’Associació.  
 
2. La funció de Secretaria comporta la de Tresoreria. És funció de la Tresoreria complir els 
deures comptables previstos en aquests estatuts, custodiar els llibres, presentar el balanç i 
l’estat de comptes de cada exercici al Consell General perquè els aprovi, i confeccionar els 
pressupostos de l’exercici següent.  
 
3. El membre que ostenti la Secretaria podrà proposar a la Comissió Executiva la contractació 
d’una altra persona física o jurídica que no sigui membre de l’associació per donar suport a les 
funcions de la Secretaria.  
 
4. El càrrec de secretari o secretària té una durada de quatre anys, prorrogable per un segon 
mandat de quatre anys més.  
 
5. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot esdevenir-
se per:  
 
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.  
b) Baixa com a membre de l’Associació.  
c). Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix 
el Títol V dels presents estatuts.  
 
Article 25. Les Comissions Tècniques  
  
1. La Comissió Executiva pot constituir les Comissions Tècniques o Grups de Treball que 
consideri convenients, si bé n’haurà de donar compte al Consell General.  
 
2. Les Comissions Tècniques constituïdes presentaran almenys un cop a l’any el contingut dels 
seus treballs al Consell General.  
 
TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC  
 
Article 26. Patrimoni fundacional. 
  
1. L’Associació no disposa de Patrimoni en constituir-se.  
 
2. El Patrimoni futur de l'associació es regula d'acord amb el que disposa l’article 323-2 de la 
Llei 4/2008. 
 
Article 27. Recursos econòmics  
 
1. L’Associació comptarà amb els següents recursos econòmics:  
 
a) Quotes anuals dels membres fundadors i ordinaris.  
b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes.  
c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, si escau.  
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.  
 
2. El Consell General, quan aprovi el pressupost anual, ha de fixar les aportacions inicials i 
anuals dels socis. Aquestes poden ser en efectiu o en espècie. Les aportacions extraordinàries 
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o vinculades a projectes s’han d’aprovar en cada cas, i només vinculen als membres que hagin 
votat favorablement el projecte. 
 
Article 28. Pressupost i comptes anuals  
 
El pressupost anual de l’Associació l’elabora la Comissió Executiva i l’ha d’aprovar el Consell 
General. 
 
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el dia de l’acte  
de constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent.  
 
TÍTOL V. RÈGIM DISCIPLINARI  
 
Article 29. Procediment disciplinari  
 
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.  
 
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'Associació, segons el 
que estableixi el reglament intern.  
 
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Presidència nomena un instructor, que tramita 
l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 30 dies, amb audiència prèvia del 
presumpte infractor.  
 
El Consell General és l'òrgan competent per a resoldre els expedients disciplinaris. La resolució 
que adopti haurà de ser motivada, i caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels 
assistents.  
 
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades pel Consell General, les persones 
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, 
davant el primer consell general que tingui lloc.  
 
TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ  
 
Article 30. Dissolució de l'Associació  
 
1. L’Associació es dissol per acord del Consell General convocat de manera extraordinària 
amb aquesta finalitat, i adoptat amb els requisits de quòrum establerts a l'article 19.3 d'aquests 
estatuts. L’Associació també es pot dissoldre per qualsevol de les causes previstes a l'article 
324-4 de la Llei 4/2008. 
 
2. El procediment de dissolució seguirà el que disposa l'article 324-5 llei 4/2008. 
 
Article 31. Liquidació i destinació del patrimoni  
 
1. Un cop acordada la dissolució, el Consell General adoptarà les mesures adients, tant pel que 
fa a la destinació del béns i drets de l’Associació com a l’extinció i liquidació de qualsevol 
operació pendent.  
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2. En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l’Associació en el moment de la dissolució 
s’aplicarà a la realització d’activitats vinculades als objectius i finalitats de l’Associació, sense 
que es pugui distribuir entre el associats, i sempre segons allò que estableix l’article 314, 
apartats 4 a 8, de l’esmentada Llei 4/2008. “ 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la XARXA C-17.  
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bona tarda a tothom. Tot i que la idea és bona i la 
recolzo, hi ha una part tècnica que no m’acaba de quedar clar. En una part del 
reglament fa esmena a un annex, annex 1, que no venia annexat i que des de Secretari 
se m’ha contestat que no es farà fins que l’empresa estigui constituïda. A mi em 
resulta complicat aprovar uns estatus o un reglament on falta part de la documentació 
que ja es farà quan això estigui constituït. O ho tenim tot o és difícil jutjar en aquest 
cas. No sé si és pràctica habitual però clar.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, aquí és agafar tots els municipis que estem 
tocant a la C-17. Això ho lidera Granollers, ho lidera Vic i ho lidera Ripoll i 
Puigcerdà. I en bones paraules és coordinar objectius i interessos comuns de tots els 
municipis que estem allà. La idea és aquesta. Nosaltres, en principi, hem estat des de 
l’inici, ja les Franqueses hi ha estat i ara es vol constituir l’associació. Per tant, jo crec 
que hem de donar un vot de confiança als promotors, que no som nosaltres, eh? Que 
són ajuntaments importants de la xarxa C-17 i en principi, si aquests annexes veiem 
que hi ha alguna cosa que ens patina, proposem alguna esmena. Jo ara el què faria, en 
bones paraules, és expressar la voluntat d’estar-hi. No els he vist tampoc els annexes.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: això té coses bones, d’entrada, que és a banda de la 
finalitat, es diu expressament que tots els càrrecs d’aquesta associació seran sense 
retribució, cosa que ja començava a tocar. I té des del meu punt de vista alguna ombra, 
que és que hi ha  molta disparitat d’interessos a banda de la cosa comuna que puguem 
tots els municipis que estem aquí al voltant d’aquesta carretera. Com que suposo que 
la proposta sortirà, perquè si no hagués de sortir no l’hauríeu portat a Ple, jo voldria fer 
un prec, que és que a la primera oportunitat que hi hagi es demani que els ajuntaments 
d’aquesta C-17 i la resta d’integrants, perquè aquí es parla d’universitats, empreses, 
etc., es manifestin clarament al voltant de si estan d’acord o no en la posició que 
mantenim nosaltres de que el Quart Cinturó no es faci, i en la posició que mantenen 
d’altres municipis de la banda de més amunt, que estan ja tocant a Osona, de que la 
Orbital que estava projectada que passés per Centelles, tampoc es faci. Jo diria que 
això pot ser d’entrada un punt clau perquè les Franqueses decideixi si li mereix la pena 
ser o no ser dins d’aquesta associació. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: torno a repetir que la idea evidentment és bona 
perquè lo que fa és dinamitzar l’economia a través d’un eix tan important com és la C-
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17, però no m’agrada que hi hagi documentació que no estigui i que ja es decidirà més 
tard, i que ja veurem, i que no sé què. Que hagi documentació que s’aporti més tard, 
perquè realment no som un ajuntament tan potent com per poder negociar de tu a tu 
amb alguns altres, amb lo qual el vot de Les Franqueses Imagina serà abstenció. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo crec precisament que hi hem de ser-hi, senyor 
Profitós, per això que vostè diu. Crec que hi hem de ser-hi per defensar els interessos 
de les Franqueses i defensar els interessos del Quart Cinturó, perquè ningú millor que 
nosaltres defensarà aquests interessos. Llavors el què sí em comprometo, si hi sóc jo, o 
qui hi sigui, a que hem de defensar la postura unànime de l’Ajuntament que el Quart 
Cinturó no ha de passar per les Franqueses. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, CPF, ERC-AM i PxC, una abstenció del 
regidor del grup municipal LFI, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2014 

 
Atès que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar la liquidació dels 
Pressupostos Generals d'aquesta Corporació, que inclouen els de l’Ajuntament, el 
Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d’Esports, i les societats Les 
Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., 
corresponent a l'exercici de 2014. 
 
Atès allò que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist l'informe d'intervenció. 
 
ACORD: 
 
Primer.- APROVAR la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació 
corresponent a l'exercici de 2014, de conformitat amb els estats que s'adjunten i 
formen part de la present resolució. 
 
Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri.  

 
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: faré la defensa prèvia i després aquí les 
intervencions dels grups. Bé jo crec que si en algo ens hem caracteritzat aquest govern 
és per la gestió econòmica que hem fet durant aquests anys. Podem dir que a 31 de 
desembre de 2014 acomplim l’estabilitat pressupostària, acomplim el pla d’ajust, 
acomplim la regla de la despesa i també acomplim el tema del deute financer d’estar 
per sota del 110%. En aquests moments puc dir que vam agafar, després del Pla Rajoy, 
hi havia un endeutament de 15.800.000 euros, i que en aquests moments el tenim en 
13.295.000. Per tant, estem en el 78,52% dels recursos ordinaris, val? El grau 
d’endeutament en el 78%. I uns ingressos anuals ordinaris de 16.931.000. Pel que fa al 
pressupost de 2014, que ara posteriorment passarem a compte general, etc., diguem-ne 
que el pressupost es va fer efectiu d’una manera molt prudent pel que fa als ingressos 
perquè hem obtingut 692.000 euros més dels que havíem pressupostat. Per tant, hem 
executat el 104% dels ingressos i hem gastat el 98,99% per la despesa. Per tant, aquest 
pressupost del 2014 jo crec que l’hem fet molt acurat. I això dóna que tinguem un 
estalvi corrent, ingressos menys despeses, positiu de 2.495.348 euros. Pel que fa al 
romanent de tresoreria, podem dir que ha estat positiu en els següents imports. 
Ajuntament: 1.351.526; Patronat Municipal d’Esports: 108.829; Patronat de Cultura: 
636.790, que fan el total de romanent de tresoreria positiu 2.097.146. És obvi que molt 
d’aquest romanent el tenim compromès per incorporar a pressupost 2015. Està 
compromès perquè són despesa que tindrem compromesa. La resta, segons també el 
pla de pagament als proveïdors hauríem de fer-ho servir per disminuir l’endeutament. 
El què passa és que nosaltres també hem de garantir de poder pagar als proveïdors en 
termini. Per tant, aquest romanent positiu, donat que com ja els hi he dit moltes 
vegades i vostès m’han criticat, hem fet obra que ens ha de pagar la Generalitat i que 
no cobrarem dintre de ix temps. Per tant, aquest romanent positiu de tresoreria ens ha 
de servir per pagar els proveïdors dins de termini. I després lo que ja he comentat, això 
formarà part del compte general de 2014, que se us convocarà. Es convocarà la 
comissió especial de comptes perquè ho pugui debatre als comptes i exposició pública 
perquè tota la ciutadania els pugui consultar. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: és evident que hi ha un romanent positiu de 
tresoreria. Ara, hem d’explicar d’on surt una part d’aquest romanent positiu. Aquest 
part de romanent positiu no surt exclusivament de la bona administració que fa 
l’ajuntament, que sí que la fa, sobretot el primer any quan Esquerra Republicana agafa 
les rendes de l’economia o de la hisenda, sinó que també ve associat a un increment 
retributiu o d’impostos que vostès, durant el primer any augmenten un 14% l’IBI. 
Això si ho multipliquem per una mitjana de 8.000 famílies o 8.000 llars, multipliqui 
uns trenta i pico, quaranta, cinquanta euros cada llar, multipliqui lo que ens dóna i 
evidentment els hi dóna un romanent positiu, no durant el primer any, sinó durant els 3 
anys següents. Perquè clar, això ja fa caixa. Això ja fa caixa. Dit això, també li recordo 
que el seu antecessor, ara fa un any, el debat que vam tenir, es vanagloriava de que 
tenia 3 milions i mig a caixa. Se’n recorda? Això no va ser així ben bé. Vull dir que 
tothom sabem fer números, tothom saber col·locar lo que va a mig i a llarg plaç, fer 
veure que allò està en un altre moment. Tothom sabem fer aquestes coses perquè al 
final ens quedi romanent. Lo cert és que hi ha un romanent i que aquest romanent està 
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compromès pel 2015 com vostè diu i com acaba de reconèixer, precisament, perquè 
s’està posant en un pla de barris que serà de difícil  cobrament, com a mínim, durant 
aquest any. Per tant, l’equip de govern que entreu segurament no comptarà amb aquest 
milió nou-cents mil o quatre-cents mil, perquè vostès ja se l’han patejat abans d’anar-
se’n. I dic abans d’anar-se’n perquè espero que se’n vagin. Amb lo qual ja veurem qui 
entri quina visió es torna a donar de l’economia, tal i com vostès van fer quatre anys, 
que ens van donar una altra visió que ens donava en aquell moment el govern Ribalta.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: gràcies Rafa. L’equip anterior a l’anterior no 
només el romanent de tresoreria del què parlaven era el què era, sinó que havia més 
d’un milió d’euros en factures que estaven al calaix, vull dir pendents de tot. Pel que 
tenim aquí a sobre de la taula, jo només voldria fer notar una mica a tothom que ens 
estem bellugant en un poble on el pressupost està a la ratlla dels 14 o 15 milions 
d’euros, i tenim una actuació que surt també en l’informe que ha fet l’interventor al  
respecte, que és el Sector N, que tot sol belluga uns altres 14 milions d’euros. I en aquí 
ens trobem en què hi ha unes partides de despeses i unes partides d’ingressos. 
Normalment el què passa és que les despeses, això passa el mateix a casa nostra, les 
despeses que tenim comptades molt poques vegades estan per sota del què tenim 
previst. Vull dir, les despeses acostumen a complir-se de forma bastant escrupolosa. I 
els ingressos depenen d’una pila de coses. Llavors més que pel que fa als números que 
ens estan presentant, que també hi té una part important l’N, de cara al futur penso que 
és una cosa que tots els que estem ara ho puguem estar en el futur en aquesta taula, 
hem de tenir molt en compte. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Bernabé, del 2009 amb l’anterior govern, al 
2011, tots plegats, la situació no els hi vam deixar pujar els impostos. Per tant 
congelació 2009, 2010 i 2011. El 2012 els vam pujar, 2013 també; 2014, ja que teníem 
l’economia una mica sanejada vam baixar els impostos l’1 % i 2015 els hem congelat. 
Llavors pots fer-ho quan la situació econòmica t’ho permet. Havíem de pujar els 
impostos, i a més a més ho vam fer-ho que també havia Esquerra Republicana en el 
govern, perquè s’havia de fer, perquè havien 3 anys de congelació. I les Franqueses no 
s’ho podia permetre. I llavors lo que li he dit, els números no els faig jo, els fa 
l’interventor, i aquests són els números i no els puc maquillar. Jo crec, sincerament, 
que el govern també Esquerra Republicana en el seu moment, hem fet una bona gestió 
econòmica i sempre he ho dit, com si gestionessis el compte corrent de casa teva. I de 
fet tenim resultats positius perquè hem auditat tots els serveis que s’estaven prestant 
des de l’ajuntament. Hem rebaixat el seu cost, mantenint la qualitat del servei. Jo crec 
que en aquests moments de crisi, aquí podrem discrepar vostè i jo, però en aquests 
moments de crisi aquest govern ho ha fet. Jo crec que el ciutadà no ha notat una 
baixada del servei d’aquí les Franqueses. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: escolti, dir-nos que ha hagut una baixada del 
pressupost i que no ha afectat el servei, una de dos, o els treballadors han fet un 
sobreesforç per mantenir amb menys calers lo que es feia, o aquí hi ha algo que no em 
quadra. El primer any es va retallar el pressupost de l’escola de música al 50%, ho 
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porta una empresa privada. Si una empresa privada és capaç de rebaixar el 50% els 
ingressos i mantenir una de dos, o és que s’estava emportant d’aquí una quantitat de 
calers brutal, o com s’ho han hagut de fer? Jo li puc dir. Amb alumnes que fan de 
professor, i li puc dir, perquè és públic. Amb alumnes que se’ns han anat fins al punt 
de que l’últim Patronat Municipal de Cultura es va plantejar rebaixar una mica la 
quota perquè s’estaven anant a altres escoles de música. Clar, vostè pot dir: no, no, és 
que això no ha afectat el servei. Evidentment, ningú sortirà amb pancartes a queixar-se 
d’això, però sí que és cert que tenim serveis que s’haurien d’haver potenciat i que han 
de romandre com a mínim en standby. Tenim uns casals de joves, que jo vaig anar a 
comprovar-ho personalment, amb molt poca participació, i participació de 12 a 14 
anys, perquè per sobre de 14 anys només tenien 3 joves a Bellavista. Clar, i no és 
perquè la empresa que ho fa no ho gestioni bé, que ho està fent, però clar no hem 
apostat per cultura, que també dinamitza economia. Clar vostè em dirà “he pintat tots 
els carrers”; d’acord. “He asfaltat lo que he pogut”, d’acord. “He canviat totes les 
faroles”; d’acord. Però és que això és encara més, encara més. La comunitat educativa 
s’ha hagut d’autoplantejar altres sistemes de gestió perquè realment, entre lo que ha 
retallat la Generalitat i lo poc que pot donar l’ajuntament, s’han hagut d’inventar coses 
noves. A mi dir-me que s’han fet retallades i no s’ha notat, o una de dos, o els 
treballadors han fet un sobreesforç perquè no es noti, que també és possible, o a mi no 
em quadren les coses. No pots pagar menys i mantenir la mateixa qualitat del servei. A 
mi no em quadra.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo repeteixo, no hem baixat els serveis i el que sí 
hem pujat, i hem pujat molt per ajudar a la gent a afrontar la crisi, és serveis socials. 
L’ajuda directa (se senten intervencions que no queden recollides) – si us plau -  vam 
entrar a l’any 2011 amb la partida de serveis socials d’ajuda directa a la gent per 
menjar, per vestir, per l’electricitat i per l’habitatge, de 28.000 euros la partida, i 
senyor Bernabé, vostè sap que aquest any és de 110.000 euros. I hem posat una partida 
també de 50.000 euros més per ajuda i becar a la gent que no pot a anar als casals 
d’estiu, tan esportius com culturals. Jo crec que hem fet un esforç molt gran, senyor 
Bernabé, i vostè ho sap. I això vostè ho sap. Xocarem en altres diferències però vostè 
ho sap. I també he de dir i he d’agrair i vostè ho ha dit, al treball de la gent de 
l’ajuntament. Un treball que en època de misèries, perquè hem gestionat misèries, en 
època de congelació salarial dels funcionaris, han estat al peu del canó i han donat el 
callo. I això sí que se’ls hi ha d’agrair, i molt se’ls hi ha d’agrair. I per això no s’ha 
abaixat el servei. Esperem que quan s’obri l’espita una miqueta poder, almenys els 
treballadors de l’ajuntament de les Franqueses, recompensar-los i que recuperin una 
mica la pèrdua salarial que han tingut fins ara. I ho esperem. Però això no depèn de 
nosaltres, sinó que de depèn de l’estat que ens obri l’aixeta i que puguem pujar els 
sous dels funcionaris.   
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES 
IMAGINA EN RELACIÓ A LES MESURES NECESSÀRIES PER 
GARANTIR ELS CRITERIS CORRECTES SOBRE LA PACIFICACIÓ 
DE LA CARRETERA N-152a AL SEU PAS PER LLERONA 

 
ATÈS que la instal·lació a la carretera al seu pas per Llerona del sistema de control de 
velocitat (semàfors i control fotogràfic) durant les primeres setmanes s’ha fet sense 
calibrar correctament el programa. 
 
ATÈS que com és costum en aquest indret, tothom pensava que la mesura del límit de 
velocitat en 50 Quilòmetres per hora seria la sancionadora i durant més d’un mes els 
conductors s’han trobat que el semàfor canviava a vermell fos quina fos la velocitat en 
què circulaven, sense que l’ajuntament informés degudament del canvi de criteri. 
 
ATÈS que la regulació de temps de canvi d’ambarí a vermell dels semàfors és 
excessivament curta no donant temps als conductors a frenar. 
 
ATÈS que molts conductors, no només de les Franqueses del Vallès, han rebut diverses 
i nombroses notificacions de multes amb importants imports a pagar i pèrdua de punts 
en el carnet de conduir. 
 
ATÈS que la gestió del programa i la participació dels beneficis de l’import de les 
multes està en mans d’una empresa privada que ha rebut concessió de l’Ajuntament. 
 
ATÈS que en la darrera reunió del Consell del Poble de Llerona molts veïns varen 
queixar-se a la presidenta del Consell del dit mal funcionament dels aparells instal·lats. 
 
ATÈS que a molts ciutadans, no només de les Franqueses, els ha resultat arbitrari el 
funcionament a l’hora de fer efectives les sancions, donat la sensació que l’objectiu final 
de l’ajuntament era l’afany recaptatori i no les mesures de pacificació, amb la mala 
imatge generada institucionalment. 
 
El grup municipal de Les Franqueses Imagina – Entesa proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR al Govern municipal a que recuperi de l’empresa concessionària la 
gestió directa dels aparells de regulació de velocitat. 
 
Segon.- INSTAR al Govern municipal a que corregeixi de forma immediata els dits 
defectes de funcionament procedint a un calibratge correcte dels mesuradors de 
velocitat i al canvi dels sistema de llums dels semàfors (de verd a ambarí i vermell). 
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Tercer.- INSTAR al Govern municipal a publicar un anunci als mitjans de comunicació 
(premsa nacional i local, televisió comarcal) que informi que als conductors sancionats 
els dies de mal funcionament dels aparells reguladors de velocitat que podran veure 
anul·lades les sancions i retornat l’import, si és el cas que ja l’hagin pagat, i el 
procediment que hauran de seguir. Aquest anunci ha de tenir la suficient difusió per tal 
que tots els conductors afectats – no només els veïns de les Franqueses del Vallès – 
puguin tenir la informació necessària per a gaudir dels seus drets. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el Bernabé i diu: d’entrada estem d’acord en què hi ha llocs que s’ha 
de pacificar. Amb això estem d’acord. Es va demanar des del Consell de Poble de 
Llerona que es pacifiqués Llerona, i s’ha fet; es va demanar des del Consell de Poble 
de Corró d’Amunt que es pacifiqués Corró d’Amunt, i falten els semàfors, per 
exemple. Falten aquests famosos semàfors. Dit això, em sembla que la forma d’aplicar 
això, d’aquesta mesura, ha sigut precipitada, poc pensada, i amb alevosia, no sé si 
m’explico. Aquí podíem haver fet vàries coses. Podíem haver posat un semàfor amb 
els tres colors típics, verd, àmbar i vermell i que la gent, és claríssim. Però van 
començar a posar un semàfor que anava, un segon, un segon, un segon, un segon, tres 
segons i vermell, en un lloc que la gent, ja sigui perquè l’altre semàfor no funcionava i 
jo passo cada dia, pensava que el semàfor de límit de velocitat. I no és cert, es va 
aplicar el criteri que s’ha aplicat a tot arreu, que és estar en vermell i després passa a 
estar en àmbar. Aquí evidentment els primers van caure com a pardillos. Però és que 
podíem haver fet altres coses. Es podia haver senyalitzat amb un rètol lluminós el fet 
de que és un control fotogràfic. Anant de la Garriga cap a Llerona el tenim col·locat 
sobre un pilot que de nit ens enlluerna. És difícil veure-ho, si no estàs avisat és molt 
complicat veure-ho. O si la rotonda d’aquí, on tenim la mega-bandera, Can Mònic, se’t 
creua un camió i no veus el semàfor en vermell, te’l saltes, perquè tens un camió 
creuat que normalment tiren per la dreta. Llavors, comunicar-ho d’alguna forma més 
(...) es podia haver fet. Es podia haver fet una parella de policies durant una setmana, 
50 metres més endavant, connectada amb la càmera, que això es pot fer, i 
aleatòriament anar parant i anar comunicant que esteu multats. Lo que s’ha trobat la 
gent és que de cop i volta li han arribat 4, 5, 6 multes en un paquetet de 200 euros i 4 
punts, i la gent va desesperada. Li demana a familiars que acreditin que conduïa ell 
aquest dia perquè es queda sense carnet. I ho necessiten per treballar. I aquesta 
dimensió de la tragèdia ningú ho ha tingut en compte. Ens hem posat estrictes i hem 
dit: “qui es salti el semàfor en vermell que es foti, perquè ha de frenar en vermell”. Hi 
estem d’acord, és una pena greu. Però quan has acostumat a la gent a que pots passar-
te un semàfor en vermell durant 20 anys en un lloc i de la nit al dia canvies el sistema, 
evidentment hi ha cabreig. Hi ha cabreig. I és lo que està passant. Llavors, què demana 
aquesta moció? Primer, recuperar el servei, si és possible; avisar a la gent com 
funcionarà, que ja sembla que comença a estar ben clar, i tercer, si és possible, revisar 
el període aquell que vam tenir de mal calibratge del principi, a anul· lar aquelles 
multes. 
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: nosaltres dir que sigui el que sigui el redactat final 
d’aquesta moció votarem favorablement. Esperem que algo es toqui, però si es manté 
li votarem a favor. A part d’això dir que el nostre grup hagués actuat diferentment amb 
el tema del radar i de les multes. La primera premissa que posa la moció que és 
recuperar el contracte administratiu que es va fer amb aquesta empresa per deixar 
muntar el radar és fàcil. Només cal pagar la instal·lació que van fer i es liquida el 
contracte. Tenir en compte que això és un contracte que recupera la instal·lació al preu 
que es va pactar en virtut de les multes que es posen. Per tant que és molt fàcil pagar 
perquè són molt pocs diners el què deu costar aquesta instal·lació. I per lo tant, això, si 
hi ha voluntat, és molt fàcil. Que nosaltres també no haguéssim fet el contracte ni 
haguéssim posat les multes, també. Però a Llerona més concretament, que és lo que 
estem parlant, haguéssim canviat el tipus de llums que hi ha, és evidentment que lo 
que posa el punt segon, i haguéssim posat un semàfor normal. I si es vol pacificar més, 
apart de que tenim el dret del radar mòbil, que el podem tenir al municipi cada quant el 
demanem, normalment cada mes el podem demanar, una cosa és que no es demana o 
no ens el donen, un o l’altre, però tenim accés a aquest radar. Nosaltres lo que faríem 
seria canviar els llums i si es vol pacificar més és posar-lo fixe. Que realment el 
semàfor no funcioni per botó, sinó que funcioni per temps. Aquesta és una altra opció 
ben fàcil i que amb una petita remodelació de la instal·lació pot funcionar 
adequadament, i els cotxes pararan. I si algun se salta una senyal ja sap lo que li passa. 
Si se salta una direcció prohibida o lo que sigui, això és el seu problema, per això hi ha 
el codi de circulació. I a partir d’aquí nosaltres estem d’acord i no haguéssim fet lo que 
s’ha fet i ara lo difícil és tirar enrere, perquè recordem que se’ns ha convocat amb una 
reunió el dia 7 de maig per parlar d’aquest tema i a veure com es canvia o es modifica, 
cosa que entenem que anem forçats i això sí que no teníem que haver arribat a aquí. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no diré gran cosa, m’esperaré a la intervenció que 
hagi de dir en el segon torn. M’esperaré a la intervenció que hagi de dir en el segon 
torn. M’esperaré a sentir la intervenció dels grups de l’equip de govern per veure si 
ens expliquen una mica la gènesi d’això, com va anar ara fa pràcticament un any, 
perquè aquest acord és del maig de l’any passat, del 14, quan es decideix signar aquest 
conveni amb una empresa privada per a la instal·lació dels semàfors, etc., si ens diuen 
quin és el funcionament fins ara del tema. Aquí, quan vam fer els primers números en 
el pressupost de 2015, no sé si tots hi éreu, però a veure, jo vaig fer esment de que la 
recaptació de multes previstes en el pressupost de l’any 2015 eren de gairebé 500.000 
euros aproximadament, mentre que en l’any anterior, en el 2014, el què s’havia 
pressupostat no arribava als 300.000 i jo vaig comptar que entre tots els semàfors 
n’havien de posar unes 9 multes al dia, i si no m’equivoco de moment s’està superant 
en escreix la cosa, amb lo que vol dir que tot forma part del romanent de tresoreria de 
l’ajuntament i tot forma part dels bancs de l’ajuntament. Jo voldria això, m’esperaré al 
segon torn, a veure què és el què ens expliquen de com va anar la cosa, de que si pot 
ser quin és el percentatge que té aquesta empresa durant els anys en què s’ha fet el 
conveni i les modificacions que s’han fet a partir del mes de febrer, doncs si estan 
donant fruits o no, o si ens poden dir si realment les multes han baixat des de que s’ha 
tornat a posar el sistema nou.  
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: nosaltres, ja fa uns quants mesos que ja li vam dir 
que van posar aquestes càmeres, en aquests tres llocs, primer s’hauria d’haver fet un 
informe de la policia, cosa que no hi ha cap informe de la policia, ni cap informe de 
cap tècnic. Vostès van dir que sí, no hi ha els informes. Jo ho he estat mirant. 
Escolti’m, quan es posen càmeres a algun lloc és perquè han hagut accidents. Vostè, 
que ho sap o m’ho imagino, a mi ja m’han passat l’informe, amb els 3 llocs que vostè 
ha posat les càmeres no hi ha hagut cap accident, ni greu, ni sense greu. Cap, ni un. 
Inclús algun lloc que no ho entenc, encara hi dono voltes jo, o jo és que no en sé. 
Davant de l’estació, escolti’m, no ho entenc. Hi ha un semàfor amunt i avall i al final 
em farà pensar malament vostè. Què ha posat les càmeres per casa seva? Perquè vostè 
viu allà a la cruïlla. Vostè posa les càmeres i les càmeres estan molt ben enfocades. 
Entrada a casa seva, per dalt, per baix. Això no hi ha lògica, aquestes càmeres on estan 
posades. És més, de l’informe de la policia, no hi ha cap informe que el cap de policia 
digui: “s’ha de posar unes càmeres allà perquè travessen, es fan malbé els semàfors, es 
mata gent”. Escolti’m, a ningun dels tres puestos, inclús en la rotonda, que és lo que 
deia el sr. Bernabé, allà surten camions de la ronda quan tiren a la dret, és clar, el 
semàfor ja no es veu. El que ve passa i ja se l’ha passat en vermell. A Llerona,  vostè 
va dir que a Llerona el Consell del Poble ho havia demanat. Portem 10 o 15 anys, 
s’han arreglat els semàfors, s’han canviat, no hi ha hagut cap problema, cap ni un. No 
sé, m’agradaria que m’ho expliqués. En lo que quedo esparverat és que no hi ha 
informes i a més a més segons les últimes notícies, diàriament 50, 60 o 70 multes. No 
ho entenc. I els semàfors, no ho sé, em sembla que encara no funcionen gaire bé, i els 
de baix els de la rotonda i aquests d’aquí, es dispara quan està a sobre. Si freno de cop, 
el que ve darrere me’l menjo. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo faré una mica d’història jo aquí, i ho vull 
explicar perquè vostè, senyor Badia, evidentment aquí ha fet molta demagògia però ja 
el coneixem a vostè (se senten intervencions que no queden registrades). Si us plau, 
escolteu una cosa. Els plens aquí, en aquest ajuntament, es desenvolupen dintre de la 
cordialitat. Tindran temps vostès per parlar en el torn obert de paraules. Podran dir el 
què vulguin. Ara en aquests moments els plens es dirigeixen entre els regidors. Els hi 
demano si us plau que es comportin. Res més que això. Senyor Badia, primer, la 
moció parla de Llerona i parlarem de Llerona perquè la moció és de Llerona. Llerona 
tenia un problema i la gent del Consell de Poble es va queixar que els cotxes pel nucli 
urbà de Llerona passaven a tota velocitat, sense respectar els semàfors. I això és 
veritat. Per tant, la base de Llerona és el Consell de Poble que és l’òrgan de 
participació de la gent de Llerona. I així ho van demanar-ho. Els altres dos llocs els 
explicaré, és directriu de la Policia Local, per perill d’atropellament. La baixada que 
vostè diu de casa meva, la carretera de Cànoves, quan es posa en fase vermella es 
posava en fase verda els vianants que travessaven cap a l’estació. Hi ha hagut més 
d’un susto. I segons la policia, hi ha algun carret de la compra que ha volat. Hi ha, i 
està documentat, i aquest va ser la policia. I el de la Ronda també va ser la policia 
perquè el semàfor es posava vermell quan el vianant volia travessar i els cotxes s’ho 
saltaven. El primer, petició de Llerona; els altres dos, petició de la policia local. No 
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perquè aquest govern ha volgut. O sigui, que els tres estan documentats. S’ha fet un 
concurs públic, amb un plec de clàusules administratives públiques i es van presentar 6 
empreses. Per tant tot això que s’ha fet és públic. L’empresa no multa, no ho saben 
vostès que l’empresa no multa? No multa l’empresa. No multa. L’empresa no multa. 
Multa l’instructor de la policia local i és la policia local la que multa, per tant 
l’empresa no multa. Senyor Torné, si us plau, no li toca. L’empresa l’únic que fa és 
col·locar les càmeres; detectar les infraccions; passar-lo a la policia; la policia després 
fa un altre filtratge; la que no es veu molt clara no es multa, i llavors la policia és la 
que, l’instructor de la policia és el què multa. Què fa aquest ajuntament? Aquest 
ajuntament abans de la posada en funcionament dels semàfors envia una carta a cada 
casa dels ciutadans de les Franqueses. Una carta a cada casa dels ciutadans de les 
Franqueses avisant, i ho posa, a més a més, en el butlletí municipal. Centrem-nos en el 
semàfor de Llerona. El semàfor de Llerona passa per dues fases. Una fins el 19 de 
març, i l’altra a partir del 19 de març amb dos funcionaments diferents. Nosaltres, ja li 
dic, en aquesta moció li votarem que no, ara bé, els hem convocat a una reunió de 
junta de portaveus perquè personalment i el govern ha demanat dos informes, un al 
cap d’obres i serveis i l’altre a l’inspector de la policia local, per posar-los en 
consideració la junta de portaveus i si decidim, i hi ha fonaments – perquè jo no puc 
treure una multa, a mi em diran que prevarico. Ha d’haver-hi una justificació. Si a la 
junta de portaveus deduïm en base als informes que el semàfor ha funcionat malament 
o al primer període, o al segon, o als dos, no ens tremolarà el pols de treure les multes 
que s’hagin posat fins a la data. I, evidentment, demanar que retornin els punts perquè 
no volem multar. No volem multar. Volem prevenir i per això es va fer, i a petició del 
Consell del Poble de Llerona. Per tant, repeteixo, la moció no li podem aprovar, no 
podem demanar el rescat. També ho dic, l’empresa, i ho dic públicament, va guanyar 
el concurs. Ells fan la inversió, tenen una inversió molt important perquè aquestes 
càmeres són caríssimes i el retorn que tenen és el 20 per 100 de la multa cobrada. I ho 
dic públicament, el 20 per 100 de la multa cobrada. Per tant hem tardat 3 anys en 
recuperar tota la inversió, que és la previsió. Si us plau. Repeteixo i que quedi molt 
clar. Hem convocat junta de portaveus, veurem aquests dos informes el què ens diuen, 
i si veritablement aquests dos informes ens diuen que el semàfor de Llerona, el seu 
funcionament ha pogut provocar confusió amb unes certes parts, i això podia provocar 
algo més, prendrem la decisió d’anul·lar totes les multes fins a la data. Fins el 19 de 
març, o fins ara, depèn del que tot i que ara em diuen que el semàfor de Llerona 
funciona correctament. Passa un cotxe, si va a més de 50 es posa àmbar fix 3 segons i 
després vermell. Diuen que a partir del 19 de març el funcionament és absolutament 
correcte. Llavors a partir d’aquí us emplaço, tal i com hem dit, al dijous vindrà 
l’inspector, vindrà el cap d’obres i serveis i allà prenem la decisió. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: estaria dintre del meu primer torn. He fet defensa i 
ara entro al primer torn. Per a mi no hi ha res que m’indigni més que quan un polític 
s’amaga darrere d’informes tècnics. Aquesta decisió ha sigut política. Igual que si un 
ciutadà demana que li donen 400 euros per cada fill nascut, és polític, ningú li obliga a 
fer això  igual que ningú li ha obligat a posar els semàfors. I ara què vol? Que dos 
tècnics atestigüin una decisió política i que el conjunt dels regidors que no hem 
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participat en cap decisió el dimarts ens mullem i diguem si es pot o no treure multes? 
Això és lo que vol? Home, una mica de dignitat. Vostès han pres una decisió i vostès 
han d’acabar de prendre aquesta decisió. Evidentment serem el dia 7 i els aconsellarem 
i assessorarem, però aquesta decisió en cap moment s’ha consensuat amb l’oposició. I 
ara que tenen problemón, ara sí, ara tots plegats a veure com ho solucionem. Aquesta 
és la valentia. Aquí vostè ho pinta que el Consell de Poble ha demanat i que després el 
cap va decidir. D’acord. El Consell de Poble ho ha demanat igual que el de Corró 
d’Amunt i encara estem esperant les càmeres, d’acord? Perquè no hi ha diners per fer 
una inversió per posar dos semàfors. Val. Aquí resulta que ha sigut al revés. Ha hagut 
una pressió d’un grup de veïns de Llerona, jo ho entenc, vostès han volgut donar-li el 
gust i ja que estem col·loquem en una altra banda, i evidentment aquí han dit: “escolti 
senyor policia, on ho col·loco? Sí, li faig un parell d’informes on jo crec”. D’acord. 
però no ha sigut la policia la que ha entrat a dir-li que ens fa falta càmeres. Perquè a 
Bellavista haurien de posar a pràcticament a cada pas de cebra perquè se salten 
contínuament el pas de cebra. I el carrer Cardedeu amb el carrer Girona ha sigut 
històric d’accidents contínuament i de topades, contínuament, i qualsevol que visqui al 
barri ho sap. També allà col·locarem càmeres? Per tant, una decisió política seva, no 
camufli, no dissimuli, i ara la solució l’hem de buscar entre tots. La buscarem i 
intentarem que no perjudiqui més. Li he dit al principi. Això es podia haver fet de mil 
maneres, molt més visuals. Si vostè posa una parella i comença a parar un cotxe de 
cada 5, els que venen darrere diuen “ei, aquí passa algo”. I el què passa és que hi ha un 
semàfor allà. D’acord, els veïns de les Franqueses estaven avisats, i els de la Garriga? 
Vostè sap quanta gent de la Garriga es planteja no venir aquí a consumir a restaurants, 
perquè està aquest semàfor hi ha picat fotimer? Perquè no sabien res aquesta gent? 
Què fem amb aquests? Ara tothom tira pel polígon, i el dia que vostès posin allà el 
radar mòbil, aquell dia tela marinera. Però clar, no és la mateixa infracció. No és lo 
mateix 200 euros i 4 punts, que treguin 2 punts per velocitat i lo que sigui. No és la 
mateixa infracció. Clar, jo no dic que tingui afany recaptatori, però amb tot el respecte, 
s’ha fet amb els peus, no amb el cap. I aquí hi ha una indignació i vostè ho ha de 
comprendre. I no només una indignació, hi ha gent que es queda sense carnet 
literalment, o que deixa la família amb 3 punts 4 membres d’aquella família. I que no 
els hi passi res a ningú. I aquí nosaltres hem de donar una resposta, ja no ara que el 
mal està fet, d’aquí endavant què farem? Perquè això no ho planteja tampoc. Diu, com 
ho arreglem d’aquí enrere? I d’aquí endavant? Per tant, escolti, va ser una decisió 
política seva, foti lo que s’ha de fotre, i prengui una altra decisió política que arregli 
les coses. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: en principi, hem dit que nosaltres no haguéssim posat 
aquests radars, no haguéssim posat les multes, i resoldre-ho encara que hi hagi 
concurs. És fàcil. És pagar a aquesta empresa el cost que té el radar, la inversió, i no 
tenir de posar les multes que és a on cobren per pagar la inversió, pagant la inversió 
més els interessos, que tot això està en el concurs. Doncs escolti’m, es liquida a 
aquesta empresa i després l’ajuntament fa el que toqui perquè no tenim d’estar dient 
que no, que ho tenim de pagar. Paguem-ho i no posem més multes perquè realment les 
multes és un tema general i que com és el cas de Llerona, que és aquest, està molt clar 
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que és el nostre parer, el semàfor es tindria de variar, es tindria de canviar i canviar les 
llums, que hi hagi el verd, l’àmbar i el vermell, i que si es vol que sigui més pacífic, 
que realment sigui permanent, és a dir, no que sigui amb botó. Això és una cosa fàcil 
de solucionar perquè té poc cost. L’altre tema és que el Consell de Poble mai va dir 
que es posés un radar i que es posés allà. Això mai ho va dir. El seu acord va dir 
pacificar la carretera. Una altra cosa és la seva interpretació que és posar un semàfor, i 
posar multes. Això ho ha dit vostè. Però el consell del poble no ho va demanar  mai. 
Va demanar pacificar i resoldre els problemes de trànsit tant a la carretera més avall 
com al nucli urbà, com als carrers del voltant que se salten per un cantó i per l’altre. I 
això és lo que va dir el consell de poble. Mai va dir posar radars, posar multes. Això és 
una interpretació pròpia del govern, no pas de. I jo em penso que les accions a fer. I 
després una altra cosa ben evident: si el problema de les multes les te de fer la junta de 
portaveus, no té competència. Com no retiri les competències del regidor, que té les 
competències de les multes, i no les passa a la junta de govern per Decret, això no ho 
podem fer. I si ho fem per distreure el personal val, però que sàpiga que a nivell real 
l’únic que té competències en el tema multes és el regidor i els policies que van posar 
la multa. La junta de govern no, perquè la junta de govern no té competència que se’ls 
hi hagi traspassat la gestió de les multes. Per lo tant que tot això que s’està dient aquí, 
tampoc no és correcte, no és legal. Podem fer les reunions que vulguem, podem dir el 
què vulguem, que així distribuïm les culpes, però legalment no servei per res. Ho dic 
també perquè ho tinguin en compte.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: hem rebut avui la convocatòria, a veure, una mica 
perquè la gent ho sàpiga, avui ens han convocat als caps dels diferents grups en 
aquesta reunió que es farà el dijous que ve, i la convocatòria diu molt poca cosa. Diu 
per tractar aquest tema, ara veig que la intenció és repartir responsabilitats i carregar el 
mort a tothom. Jo tinc els meus dubtes de que si d’aquí un mes mal comptat no hi 
haguessin eleccions aquesta reunió s’hagués fet, per una banda. Per una altra banda, 
els que hem coneixeu sabeu que visc a Corró d’Amunt, i és veritat tot el que s’ha 
comentat. Corró d’Amunt també ha demanat coses en aquest sentit. De moment tenim 
uns badens amb llumetes que de vegades funcionen i de vegades no. Jo no sé si podria 
haver algun motiu en el fet de que aquesta empresa que cobra el 20%, com bé ha dit el 
senyor alcalde, el cobra en funció de les multes que recapta l’ajuntament, i perquè 
surtin els números un semàfor costa pràcticament el mateix, el posis allà on el posis. 
Corró d’Amunt hi passa menys gent que a Llerona. Llavors, a partir d’aquí aquesta 
inversió que ens rendibilitza pels números que no dic jo, que diu el senyor Colomé, en 
un termini de 3 anys, que segons com t’ho miris és un termini, però que no és res de 
l’altre món, vull dir, ja voldria tothom que munta una empresa o fa una inversió 
treure’n rendiment al cap de 3 anys. Llavors tindríem emprenedors que anirien a tir fet. 
Possiblement si en el semàfor de Corró la ràtio de rendibilitat seria més baixeta, 
perquè la gent que passa per aquella carretera és menys. Això per una banda. Suposo 
que no toca avui però per ordre de nuclis, darrera dels de Corró venen els de Marata 
que sense obrir la boca els ha tocat una rotonda, vull dir això va com va el tema de la 
pacificació. I només una última cosa per acabar. Votarem que sí, no sortirà però 
votarem que sí. Ja sé que és lleig dir-ho ara que falten 4 dies i que això està ple de gent 
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que els rebota i tal, tingueu en compte que el dia que tots els que estem passant, jo 
m’hi compto, per la via Europa i pel passeig del colesterol i tot això, ens trobem el 
radar mòbil, si anem més del que es pot anar lleparem. Jo crec que el fet de que hagi 
passat el què ha passat no treu que és obligació de tots els què estem aquí dalt i dels 
que esteu aquí baix complir les normes. I si per un lloc es pot passar 40, passar a 40, i 
si es pot passar a 50, passar a 50, encara que sigui de nit i no hi hagi ningú. Dit tot lo 
altre que he dit abans.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: en poques paraules, vostè reconeix. Recaptació per 
agafar diners aquest ajuntament, perquè vostè reconeix que no va demanar ni informes 
a la policia ni informes a cap puesto. Passa l’equip de govern que va decidir posar 
unes càmeres per recaptar diners. I s’ha acabat. I vostè ho té que reconèixer. I encara 
que digui que no. Escolti una cosa, quan vostè va començar a governar el 2011 o 2012, 
jo me’n recordo perquè vostè aquí es parla amb la gent. Ara m’ha vingut una cosa a la 
memòria que vostè, quan vostè li interessa, ara dirà que es demagògia com sempre, el 
poble fa una consulta participativa per fer el Falgar, consulta participativa. Per el 
Centre Cultural, consulta participativa. Escolti’m, podia haver fet una consulta 
participativa que posaria càmeres al municipi de les Franqueses. A lo millor la gent 
hagués dit: “val, val”. Doncs ja està. Jo li demano, escolti’m una cosa, que hi ha 
maneres d’arreglar la cosa. La moció li votaré a favor, però escolti’m, després estem 
parlant de Llerona. Vostè no sé si ha anat de nit, jo sí i moltes vegades. Escolti, la 
senyal que hi ha allà petitona que posa càmeres, ni es veu. Escolti, vostè vol arreglar, 
escolti, molt abans posi senyals, marqui-ho bé, que la gent ho vegi. Vostè vagi de nit 
allà al semàfor hi ha posada una rodona que ni es veu. És que no es veu. I li dic també, 
vagi amb el seu cotxe, perquè jo he passat amb el meu cotxe a 60 per hora i quan estic 
a sota és quan se’m posa vermell. No sé si m’hauran multat, però es posa de cop.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: la meva darrera, oi? Escolti’m, la decisió de posar 
no radars, foto-rojos, i tot lo que comporta, és de l’equip de govern. Això no en tingui 
cap dubte, no ens amaguem. Val? La part tècnica no és nostra, no en tenim ni puta 
idea. Però no només és el foto-rojo, era una tema de seguretat. Per què? Perquè a més 
a més la càmera que està gravant constantment està llegint matrícules i si passa un 
cotxe robat, automàticament en el moment la policia té un twitter de que en aquests 
moments està passant un cotxe amb matrícula robada. Automàticament. Crec que lo 
que he dit és molt fàcil. Salta una alarma a la prefectura, que sempre hi tenim gent, i 
en aquell moment està passant un cotxe robat per allà. És un tema de prevenció. Jo no 
sé què hi ha tingut a veure els grups de whatsapp de la gent de Llerona també, però els 
últims dos mesos a Llerona no més hi ha hagut un robatori en una casa en construcció 
que els hi van robar les eines de la construcció. En dos mesos. Els darrers 6 mesos n’hi 
van haver-hi 12 de robatoris. No sé si les càmeres hi tenen a veure o no, però jo crec 
que algo sí que hi tenen a veure. L’empresa a més a més ens ha de donar una 
alcoholímetre, ens ha de donar un detector de drogues i ens ha de donar un radar 
mòbil. I Corró d’Amunt els semàfors els posarem, perquè també és una petició del 
Consell del Poble. I els semàfors de Corró d’Amunt els posarem. Ja els hi dic, i els 
aviso, Corró d’Amunt, si veieu semàfors no us els passeu en vermell. No us els passeu 



Ple 30/04/2015 – pàg. 29 

en vermell. Semàfors de les Franqueses, no us els passeu en vermell. No ho feu. Ho 
dic públicament. No ho feu. I també ho dic, si el de Llerona, que és el que ens ha 
portat problemes, ho repeteixo i us ho dic a vosaltres, a la gent del públic, si els 
informes tècnics que ens faran diuen que podia provocar confusió, us dono la paraula 
de que anul·lem les multes. I us ho dic així mateix. Així mateix. No, les paraules són 
després. Així mateix. Ara, jo no puc anular multes, i això senyor Bernabé vostè ho ha 
d’entendre, no podem fer-ho si algú no ens diu algo. És evident, i per això hem 
demanat aquests informes. No m’escudo en els tècnics. La decisió és absolutament 
municipal, però per tot el conjunt, no només el semàfor, sinó les càmeres que llegeixen 
matrícules, la seguretat, ens han deixat aconsellar amb la situació per la policia local. 
És que només faltaria. Fixi’s que hi ha dos consells de poble que ho han demanat, eh? 
Corró d’Amunt i Llerona. Potser també, i també ho dic, hem comés un error pensant 
que enviant una carta a cada casa i en el butlletí municipal en tindríem prou. Potser 
l’hem comés, però no hi busqui mala fe aquí. No hi busqui mala fe. No li busqui.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bé, miri hi ha una altra... a veure, està clar que les 
càmeres que graven des de mossos o des d’on sigui incrementen la seguretat. En això 
en cap moment ni em fico ni em deixo de ficar. La moció no parla d’això. Tot i que 
també li he de dir que ens vam haver d’enterar que això era així els regidors d’aquest 
Ple, quan les col·locaven els col·locadors, perquè ningú ens va avisar que haurien dues 
càmeres més. Clar, jo li estic dient contínuament que ens ha faltat informació i ara ens 
fan partícips de la solució. S’ha intentat per activa i per passiva saber quantes multes 
han ficat. Això ha semblat un secret d’estat. Bueno, doncs aproximadament entre 100 i 
150 diàries, pel que he pogut saber. 100 o 150 diàries estem dient que aquesta empresa 
s’emporta de 2000 a 3000 euros si tothom paga ja, i de 3000 a 4500 si la meitat 
paguen ja i l’altra meitat no. Diaris. Ara digui’m que trigaran 3 anys en ... Torni-ho a 
dir. Si d’acord, però ara m’ho torna a dir. Home, jo crec que aquí, a més hem tingut 
experiències de pobles propers, com és Mollet, que també ha tingut molta polèmica. 
Inclús van haver de treure un semàfor que ben col·locat davant de l’entrada 
d’urgències de l’hospital, perquè allò ja va ser la repanotxa perquè la gent anava amb 
un malalt corrents i resulta que a sobre em multen, i clar, van haver de tirar enrere. 
Mataró, vostè també ho sap, ha sigut un desastre també la implantació al principi. 
Podíem haver aprés d’això i haver-ho fet millor, però no s’ha fet. Ara, un cop hem 
comés l’error, com solucionem això? Evidentment vostè no pot treure multes i si el 
cap de multes comença a treure multes indiscriminadament, prevarica també. Això és 
així. Però un cop fet, com podem millorar perquè això no vagi a més i com podem 
arreglar aquest primer mes que molta gent s’ha trobat enganxada sense saber de què 
anava. I això és lo que ve a dir la moció. Evidentment el punt 1 diu rescatar, perquè si 
no rescatem, l’empresa segurament dirà: “escolti, si comença a fer tonteries jo li 
demando, perquè jo aquí tenia previstos uns ingressos he fet una inversió i jo lo que no 
faré serà perdre calers”. D’acord? Com molt d’altres projectes que vostès fan o d’un 
particular que guanya la concessió, avança un fotimer de calers i quan aquesta 
concessió no funciona bé, què farem llavors? El mateix argumentari? Home, és que ha 
fotut un milió d’euros aquí per fer lo del pàrquing, no voldrà que li prenguem. Escolti, 
si no es fa bé, no es fa bé, i aquesta empresa ha tingut responsabilitat en el primer mes. 
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El dimecres encara havien tècnics pujats al semàfor. El dimecres passat, que passo 
cada dia. Això, encara que no sigui res, que sigui una comprovació rutinària dóna una 
mala imatge increïble perquè la gent diu “ostres, que això no funciona bé”. Bé, dit 
això, espero que trobem entre tots una solució i espero que sigui satisfactòria, no per 
nosaltres, sinó per a la gent que ha tingut les multes. Gràcies 
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels grups 
municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, vuit vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
 

5. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo faré dues preguntes. La primera és una mica 
extensa i demano una mica de paciència, no tardaré més de 5 minuts. Fa relativament 
poc, aquest regidor va rebre un avís de que havia un altre regidor que les activitats no 
les tenia ne regla. I com aquí s’ha fet altre cop com algun regidor ha tingut alguna cosa 
així, doncs en aquest Ple preguntarem. Concretament estem parlant de les dues 
empreses que Rosa Maria Pruna Esteve és sòcia, imagino, o gerent o administradora. 
Clar, aquestes dues empreses obren l’any 2001 i durant pràcticament 7 o 8 anys entren 
en una dinàmica que jo entenc que és d’ajuntament, perquè sí que jo entenc que vostè 
massa cosa a dir, de “demana informació, em passes informació, demana informació, 
em passes informació”. Però clar, com a mínim en 4 cops des del 2009 fins el 2013 se li 
demana a l’empresa que presentin el control inicial favorable en relació a l’activitat que 
desenvolupa. Per tant, no es tenia ni el control inicial favorable que dóna en un principi, 
la Generalitat dóna aquest vistiplau, i el condiciona a que  es presenti una sèrie de 
documents, entre ells aquest. Per tant, dit tot això, sapigueu que es pot dir que ho faig 
perquè queda poc per eleccions, i no és cert. Vaig fer lo mateix quan va tocar altres 
regidors. Faig dues preguntes. Una al senyor Marin. Senyor Marin, com és possible que 
una empresa que fa 14 anys no presenta la documentació se l’avisi 5 cops i encara 
continua amb la seva activitat sense presentar la documentació que s’està demanant? 
Altra cosa és que presenti papers, perquè papers pot presentar els que vulgui, tenint en 
compte que a més a més hem entrat en una dinàmica en aquest ajuntament, que jo em 
vaig queixar fa 3 o 4 plens, de rigidesa, que bueno, és un criteri que vostès tenen, amb 
les activitats de certes empreses i a moltes s’ha arxivat. Per tant, com és possible que 
durant aquests, ja sé que no és cosa seva exclusivament, són 14 anys i vostè no ha estat 
tants anys, com és possible? I senyora Pruna, com és possible que vostè no hagi aportat 
encara tota la documentació 14 anys més tard? És perquè no la pot aportar? O és per què 
vostè creu que des de l’ajuntament no s’ha fet bé la feina i no s’ha gestionat bé tot 
aquest assumpte? Jo li pregunto? I li pregunto des de no voler fer sang, sinó des de la 
franquesa màxima. La segona cosa que vull dir és ara suposo que participarà una 
persona del públic. Fa dos dies es va aturar en desnonament al carrer Cardedeu de 
Bellavista, i la gent que desnonava es va trobar amb la sorpresa de que un home i el seu 
fill dormien a les escales del bloc del cantó. Clar, hem parlat amb ell i diu que te cita 
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d’aquí a dos mesos i mig, la situació és la què és, de moment Caritas s’ha mogut perquè 
es pugui dutxar, pugui menjar i tingui roba, no ho sé ben bé, suposo que ja ho explicarà 
ell. Aquesta situació no sé si la té vostè en consideració o si no, sobretot li demano que 
la tracti amb tot el carinyo i tot el que pugui des de serveis socials, perquè és una 
situació realment dramàtica. I per últim, abans quan ens ha dit vostè que hi ha 50.000 
euros més per beques de casals d’estiu i tal, voldria recordar-li que aquest grup i d’altres 
han presentat contínuament que les beques eren insuficients en els casals d’estiu i en els 
menjadors escolars, i vostès ens tombaven les mocions dient que això era fals, que no hi 
havia ningú que es quedés sense menjar i ningú que es quedés sense activitats escolars. I 
aquest any augmenten 50.000 euros la partida. Què passa? Hem tingut un increment de 
població no contemplat? O és que al final sí que realment havia un gruix de població 
que quedava fora? 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: faré una pregunta perquè la plaça Espanya, recent feta, 
vull que m’escolti perquè clar, la plaça s’ha fet, funciona, però escolti’m, el carrer 
Aragó cada dia hi ha, no exagero, 40 o 50 bosses per allà tirades de bassura. S’ha tret el 
contenidor. Ja fa mesos que s’ha tret. Per què s’ha tret? I per què continuem cada dia la 
gent tirant les bosses allà al terra? No em digui el per què perquè ja li contesto jo abans. 
No em digui perquè el camió no pot entrar, perquè.... Miri, tota la vida el camió ha 
entrat marxa enrere i s’ha emportat el contenidor. Si ara vostès no volen fer-ho és 
perquè no ho volen fer-ho, però sempre hi ha hagut el contenidor. Ara, si vostès passen 
per allà veuran cada dia bosses de bassura per allà terra. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: molt bé, em feia la pregunta com és possible que una 
empresa pugui estar 14 anys sense gaudir de la llicència corresponent. Home, 
evidentment aquesta pregunta es contesta per sí mateixa, teòricament no pot estar 14 
anys sense. Jo lo que li puc dir és que aquest regidor, i a més a més em sembla que amb 
algun altre Ple ja  n’hem parlat d’aquest tema. Ens dèieu vosaltres que érem molt 
rigorosos. Ens vàreu dir que érem molt rigorosos i jo vaig dir que sí, és a dir, nosaltres, 
en el moment que vam agafar la responsabilitat d’aquesta àrea, vam començar a 
demanar a l’observar que havien empreses,  moltes empreses que tenien una situació, 
diguem-ho així, atípica, doncs lo primer que vam fer va ser començar a demanar més 
gent, i més gent vol dir, un altre advocat que en aquest cas el tenim d’un pla d’ocupació, 
per començar a posar ordre. I ordre vol dir, i vam començar des del 2001, 2002 i 
començar a tirar de la corda i començar a posar ordre. Us podria dir, que de fet ho 
estareu veient, la quantitat d’expedients que s’estan arxivant, perquè no estan presentant 
documentació i aquest és un dels fets. Per tant, aquesta àrea, des del primer moment va 
agafar com a responsabilitat posar ordre a l’àrea, que puc dir-ho, i vull dir-ho ben clar i 
ben alt, era un guirigall. I la situació anòmala, atípica i sabent que segurament ens dirien 
de tot, és igual. Les ordenances estan per complir-les, i a partir d’aquí vam començar a 
demanar la corresponent documentació a totes les empreses. I en aquest cas que vostè 
m’està dient, doncs hem fet el mateix. Hem estat demanant papers, papers, i en aquests 
moments jo li puc dir, no puc dir més coses, sinó que estem encara, perquè també vull 
dir una altra cosa, i és que el sistema és molt garantista. I tant és així que es demana una 
documentació i si aquella persona te la presenta però li falta un paper, doncs torna a 
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obrir un nou plaç; i llavors sempre hi ha un advertiment d’arxiu amb lo que pot. És a 
dir, es pot anar dilatant. Lamentablement segurament? Sí, estem d’acord. i que 
segurament això exigeix molt més rigor? També és veritat. Sobretot amb una cosa, que 
això sí que és una demanda i que nosaltres des del primer moment vam dir-ho: anem a 
posar capital humà dintre de lo que seria l’àrea, per poder fer les coses com toquen i en 
el moment que toquen, però lamentablement hi ha lo que hi ha. Per tant, contestant a la 
seva pregunta sí que li puc dir que és una situació que no és normal, però que en aquest 
cas concret que vostè m’ha comentat encara estem dintre de termini, pel sistema 
garantista que hi ha, i que estem pendents de rebre nova documentació. 
 
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bona nit. Sobre la pregunta que fa. Per començar, 
l’activitat de casa no fa 14 anys, en fa 40. I només li dic. Fa 40. Hi ha un gran 
desconeixement i tristament, al nostre ajuntament, de les activitats agràries i ramaderes. 
I jo li dic una cosa. El 2001 va sortir per primera vegada tenir el llibre de dejeccions 
ramaderes. Això no vol dir que l’activitat no estigui amb llicència d’activitat, eh? Que 
això vull que el públic ho sàpiga perquè és clar, de la manera que es diu sembla que 
siguem il·legals, i sortosament no ho som. Només us diré, quan la Comissió Europea ve 
a Catalunya a veure una explotació, la porten a casa. Li diré una cosa. El 2001 va sortir 
el llibre de dejeccions ramaderes, que era una demanda que es feia perquè la terra que 
tens, és a dir, has de tenir els animals per la terra que tu tens, perquè es va fer per zones 
vulnerables. Això passa a tot Catalunya i tota Espanya. Uns llocs es compleixen i uns 
altres llocs no es compleixen. Aquí s’ha fet complir moltíssim, no a les Franqueses, a 
Catalunya. Es va fer lo del llibre de dejeccions ramaderes però hi havia un problema a 
Catalunya, només hi havia dos llocs on es feia aquesta valoració. Per exemple, nosaltres 
ens ho va fer EGA VIC. Què va passar? El 2003 es va canviar el govern, es va canviar 
el conseller, es van començar a canviar normes i normatives, però és igual, el 2008 
l’EGA VIC, després de sol·licitar i nosaltres tenir el llibre de dejeccions ramaderes, que 
és obligatori que l’hem de tenir tothom, eh? Tots els que tenim ramaderia. Què va 
passar? Que van venir a fer la inspecció i aquesta inspecció amb l’informe que et donen 
tenim 2 de societats dintre dels vedells de casa, que una és el meu fill i l’altre som el 
pare i la mare, què passa? Que en una, per la terra que teníem, havíem de fer una 
reducció de 40 caps de bestiar. Nosaltres això ho vam portar a la conselleria 
d’Agricultura, tot va molt lent perquè hem de dir que la burocràcia allò de que anem 
molt ràpids, no hi va, però no nosaltres l’ajuntament de les Franqueses, ni la conselleria 
d’agricultura. Però la conselleria d’agricultura, el 8 de juliol de 2013 va fer un informe 
certificat en aquest ajuntament i a casa meva dient “ho teniu aprovat, ho teniu tot en 
regle, però heu de fer lo que ens va dir EGA VIC, baixar aquests 40 caps de bestiar”. 
Nosaltres ho hem fet, l’octubre es va presentar però l’ajuntament mai va contestar 
aquesta carta dels que va rebre el 8 de juliol, i ara fa un mes m’arriba una carta i em 
diuen: “escolti, vostè no ha d’aportar la carta”. Jo dic, perdoni, aquesta carta jo li porto 
la meva, aquesta està entrada a aquest ajuntament el 8 de juliol de 2013. La contesta del 
tècnic em va dir: “és que tinc molta feina i no ho he vist”. Ara entrem lo que ens 
demanen. Què passa? Que jo reconec que, no pateixi, que això se solventa ara en dos 
dies, per què? Nosaltres hem fet la rebaixa, agricultura és tot correcte, al departament 
d’agricultura i inclús m’han dit que si fa falta alguna cosa vindran aquí, ho tenim tot 
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correcte, però és clar, aquests 40 caps de bestiar, la contesta que m’han donat és: “el 
2013 portava una cosa i ara en porta una altra”. És clar, hi ha 40 caps de bestiar menys. 
Res més. Sortosament li explico lo que és. I us diré una altra cosa. El desembre d’aquest 
2015 ja no serà ni necessari el llibre de dejeccions ramaderes. Res més. 
 
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bona nit. Bernabé, respecte el tema del desnonament, 
jo no en tenia coneixement. Ha sigut molt recent, crec. Però no dubti que prendré nota i 
li traslladaré als tècnics perquè segurament ja està en el seu coneixement i posarem totes 
les mesures adequades per resoldre el cas particular d’aquesta família. En el cas, no sé si 
és la senyora.... bé, jo per la part que ha fet menció sobre el per què nosaltres hem 
incrementat una partida nova a 50.000 euros, no és perquè hàgim vist una cosa 
especialment greu en aquest tema, sinó senzillament perquè era un projecte que 
portàvem a terme fa un parell d’anys, i fins que no hem tingut a nivell tècnic un estudi 
previ entre cultura i esports per arribar a un acord i fer unes activitats molt més obertes 
al municipi que tots els nens poguessin tenir aquesta oportunitat, sigui a través 
d’aquesta normativa nova que hem creat. Això és la explicació. 
 
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: en referència a la pregunta o al prec que fa el sr. 
Badia, en el moment que comencen les obres de plaça Espanya es decideix treure el 
contenidor perquè el camió no podia accedir. A tots els veïns dels dos blocs que hi ha 
allà se’ls hi va informar de que els contenidors es posaven al cr. Provença i que durant 
els obres tenien que desplaçar-se fins allà a tirar les escombraries. A part, allà es va 
posar un cartell amb la nova ubicació. Mai, mai han llençat les escombraries al carrer 
Provença. Al final, els treballadors de Fomento, que és l’empresa que ens fa la recollida, 
tenia que retirar totes les bosses a mà perquè l’incivisme havia arribat fins a tal sentit 
que no podíem fer una altra cosa. Hem posat allà agents cívics, hem posat la policia i no 
ho han fet. Una vegada acabades les obres nosaltres, el parer que teníem és que allà tot i 
que sempre el camió havia reculat, havia entrat i havia sortit de cul, això no vol dir que 
estigui ben fet. No és una cosa que s’ha de fer. El camió havia de continuar. Vam 
decidir de que no podien continuar. A més a més, a Barcelona, farà un any, una persona 
que portava el camió, tirant enrere va atropellar el seu fill i el va matar. Arrel d’aquí 
nosaltres, per regidoria encapçalo, vam decidir de que no volíem passés aquí i que tot la 
vida s’estigués fent això no vol dir que estigués ben fet. Davant d’aquesta problemàtica 
i davant d’aquest incivisme que per activa i per passiva se’ls hi ha informat a la gent que 
això era un risc sanitari, que han tingut rates, que això és incivisme total, ells han fet cas 
omís, aquest equip de govern hem pres la decisió de si tornar a posar un altre cop allà el 
contenidor, retirar places d’aparcament perquè el nostre camió és molt més gran que el 
camió que passa per allà de Granollers, i no recular, i no tirar marxa enrere. Seguirem i 
esperem que no tinguem cap problema i que si hi ha alguna furgoneta o algo, puguem 
passar tranquil·lament. Ara de moment, s’ha donat l’ordre i suposo que la setmana que 
ve ja estarà un altre cop posat allà el contenidor de nou.  
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                               
 


