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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 30 de juliol de 2015 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:40 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, primer tinent d’alcalde 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, segona tinenta d’alcalde 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, tercer tinent d’alcalde 
MARINA GINESTÍ CRUSELLS, quarta tinenta d’alcalde 
MOISÉS TORRES ENRIQUE, cinquè tinent d’alcalde 
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
ELISABET PERICAS TAULATS, regidora 
GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, regidor 
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor  
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, regidor 
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
ERICA RECHE FERNÁNDEZ, regidora 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
FRANCESCA MASCLANS BADIA, regidora 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, regidor 
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari 
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar 
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: entenem que aquí s’aproven les dues actes no? La 
del 13 i la del 7, que encara no s’han aprovat. Entenem, perquè venen en l’expedient. 
 
El sr. President dóna la paraula al secretari. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: perdoni, pot repetir si us plau? 
 
Pregunta el sr. Bernabé: entenem que s’aproven les dues actes, la del dia 13 i la del dia 
7, perquè heu enviat les dues. 
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Respon el sr. Secretari dient que: aprovaríem les dues, el què passa que avui per un 
motiu de secretaria només en passaríem una firma. Com s’han enviat les dues i estan 
d’acord, passarem les dues, i la de la constitució la passaríem a signar el setembre. És 
per una qüestió de tràmit de secretaria, no per cap altra qüestió. Si hi ha alguna qüestió 
a les actes, llavors és el moment de comentar-ho. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: doncs llavors si avui s’aproven les dues, la de la 
constitució nosaltres votarem en contra ja que no recull íntegrament tot el què van dir 
els regidors. Hi ha alguns que no han portat res però inclús alguns que han aportat no 
diuen exactament tot. Entenem que l’ajuntament ha de tenir mesures diferenciades per 
no arribar a aquest punt. Entenem que les actes al final és una aprovació de tots els 
regidors i que per tant dóna igual si estan en un format o en un altre, però és poc serio. 
Aquí ja hem tingut problemes previs de gravació durant molt de temps i dos mesos 
abans vam haver de trucar corrents perquè no ens funcionava tampoc el sistema de 
gravació. No pot ser que arribem a un ple i resulta que no hi ha res gravat, i que 
cadascú aporta lo que creu dos mesos després, que és lo que s’ha de dir. No és 
contrastable de cap de les maneres. Per tant votarem en contra la del dia 13 i votarem a 
favor la del dia 7.  
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: bona tarda a tots i a totes. Nosaltres també estem 
totalment conforme amb el què diu el grup de Les Franqueses Imagina. Evidentment 
no podem votar a favor d’una acta que no recull la realitat del què es va dir, del què va 
succeir aquell dia, llavors esperem la rectificació. No votarem en contra perquè entenc 
que no es presenta. En tot cas això que ho aclareixi el senyor Secretari, però dir que 
esperarem fins que hagi la rectificació correcta i la tinguem i ja està. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: un moment, si s’aprova o no s’aprova l’acta. 
Entenc, fa de mal arreglar, ara aquí suposo qui ha fet, ha intentat reproduir el què va 
dir i veu que el què surt reflectit no és el què va dir, té dret a demanar modificions 
d’això. És el cas de lo que estàveu dient. És que... 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: és molt senzill, si vols votem l’acta. Va haver-hi un 
problema de no gravació i és potser la segona vegada que ha passat. Ha passat alguna 
altra vegada amb 48 sessions que s’han fet. Jo ja he donat ordre que a partir d’ara 
busquem una doble fórmula de gravació i jo us demano comprensió només amb l’acta 
de constitució. Res més que això. L’hauríem d’aprovar d’alguna manera. L’hauríem 
d’aprovar. Si més no us demano que us abstingueu.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo estaria d’acord si l’acta només recollís 
“prometo”, “juro”, i no recollís res més. Però quan algun regidor fa alguna aportació i 
aquestes aportacions són breus o no es corresponen a lo que es va dir, l’acta no és 
fiable. Per tant, una de dos: o anem a lo bàsic i posem només “prometo”, o “per 
imperatiu legal” o “juro”. Perquè jo entenc que els què han aportat i no se cenyeixen a 
lo què s’ha dit. 
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo proposo anar a lo bàsic també. No sé com ho 
veieu vosaltres. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sí, si recull la fórmula de jurament que emprar 
cadascú i els resultats de les votacions, ho tenim tot.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: doncs en principi jo proposa això. 
 
SOTMESA a votació l’aprovació de l’acta del Ple del dia 13 de juny de 2015, és 
aprovada per set vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU i PP i deu 
abstencions dels grups ILF-C, PSC, ERC-AM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
Es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 7 de 
juliol de 2015. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: en tot cas, senyor Alcalde, m’agradaria fer una 
puntualització. Segons la Llei Bàsica de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, l’acta és un 
resum succinte de les intervencions. Per tant, és suficient que reculli el què vostè ha 
comentat.   
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

2. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2015 DE L'AJUNTAMENT I PATRONATS 
MUNICIPALS, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 
635/204, DE 25 DE JULIOL 

 
En Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental de l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès, en referència al període mig de pagament en els termes establerts pel Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que 
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, corresponent al primer trimestre de 2015,  emet el següent  
 
 

INFORME 21/2015 



Ple 30/07/2015 – pàg. 4 

 

 
Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques 
dins del termini establert, el dia 30 de gener de 2015 i s’ha publicat al portat web de 
l’ajuntament tal i com s’estableix a l’apartat 2 de l’article 6 de l’esmentat Reial Decret 
635/2014. 
 

3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2015 
DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS 

 
Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent  
 
INFORME 23/2015 
 
LEGISLACIÓ: 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les 
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, 
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en 
els que s’estigui incomplint el termini. 
 
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple 
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans 

PRIMER TRIMESTRE 2015      

PERIODE MITJÀ DE 
PAGAMENT SEGONS RD 
635/2014 

RATI 
D'OPERACIONS 

PAGADES 

IMPORT 
PAGAMENTS 
REALITZATS 

RATI 
D'OPERACIONS 

PENDENTS 

IMPORT 
PAGAMENTS 

PENDENTS PMP 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès 8,81       269.386,47   2,68 892.809,42   4,10 

Patronat Municipal de Cultura 2,21 161.772,58   -7,86           89.426,99   -1,37 

Patronat Municipal d'Esports -9,91 91.708,11   -13,32 42.368,03   -10,99 

Entorn Verd, SA -0,68 966,16 0,00  -0,68 

PMP GLOBAL   523.833,32     1.024.604,44   0,85 
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competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia, 
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran 
igualment requerir la remissió dels citats informes.  
 
L'article 5.3  estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la 
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú 
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva 
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada, 
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit 
expedient. 
 
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda 
la funció de comptabilitat incorporarà a  l’informe trimestral al Ple regulat a l’article 
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals 
s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi 
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini 
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita 
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació. 
 
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 
30 dies l’exercici 2013. 
 
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley. 
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la 
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. 
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el 
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a 
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la 
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fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.» 
 
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes 
trimestrals segons models corresponents al primer  trimestre de l’exercici 2015, que 
aquest cop ha estat modificat per Ministeri, motiu pel qual han prorrogat el termini de 
presentació fins el dia 31 de maig, amb les dades següents: 
 
Primer.- Relació de pagaments efectuats en el trimestre 
 
Segon.- Interessos de demora pagats en el període 
 
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre. 
 
 
CONCLUSIÓ:  
 
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent: 
 
 Ajuntament 

 
1. El termini mig de pagament és de 75,01 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 51,45 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 1.470.553,79€ corresponents a 880 factures, dels quals 
118.263,31€, corresponents a 197 factures, s'han efectuat dins el termini legal i 
la resta fora d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del primer 
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 1.247.889,68€, i correspon 
a 645 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat  en 358 factures per un import de 536.066,93€. 

 
 
 
        Patronat municipal de cultura 
 

1. El termini mig de pagament és de 36,27 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 30,22 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 320.197,10€ corresponents a 273 factures, dels quals 90.660,34€, 
corresponents a 57 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora 
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
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3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del primer 
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 100.258,36€, i correspon a 
90 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat en 35 factures per un import de 37.805,13€. 

 
 
 Patronat municipal d’esports 
 

1. El termini mig de pagament és de 21 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 16,67 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 100.018,03€ corresponents a 106 factures, dels quals 75.897,75€, 
74 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini 
establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del primer 
trimestre de l'exercici 2015 importen la quantitat de 44.051,95€, i correspon a 
46 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat la data 2 factures per un import total de 131,50€. 

 
Entorn Verd, SA 

  
1. El termini mig de pagament és de 29,32 dies. No hi ha factures pendents de 
pagament. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 966,16€ corresponents a 3 factures, que han estat pagades dins del 
termini establert per la normativa sobre morositat.  
 
3. No hi ha  obligacions reconegudes pendents de pagament a final del primer 
trimestre de l'exercici 2015.  
 

           
 Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL 

 
1. El termini mig de pagament és de 11,72 dies. No hi ha factures pendents de 
pagament. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2015, 
han estat de 2.223,53€ corresponents a 3 factures que s’han liquidat  dins del 
termini legal establert per la normativa sobre morositat. 
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3. No hi ha  obligacions reconegudes pendents de pagament a final del primer  
trimestre de l'exercici 2015. 

 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE 
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2015 

 
Don Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental del Ayuntamiento de Les 
Franqueses del Vallès, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, y que desarrolla la 
Orden HAP 2105a / 2012, de 1 de octubre respecto a las obligaciones  de suministro de 
información previstas en la Ley, se procede a emitir el presente 
 
INFORME 20/2015 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 
 
1. ANTECEDENTES 
 
En fecha 27 de marzo de 2012, el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de ajuste al 
que se refiere el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales. 
 
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento ligada con el mecanismo de 
pago, con unos indicadores a lo largo del período de su vigencia positivos: remanente de 
tesorería, recursos generados netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera,  dando cumplimiento asimismo a los plazos 
previstos para el pago de las obligaciones de la entidad local. El plazo máximo de 
vigencia era de 10 años, hasta el ejercicio 2022. 
 
La  disposición adicional séptima del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
amplió en un año el plazo de amortización de la operación de endeudamiento con cargo 
al fondo de financiación de los pagos a proveedores concedido en los términos del Real 
decreto Ley 4/2012. 
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El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se creó el fondo 
para la financiación del pago a proveedores, se recogen las obligaciones de información 
de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que hayan formalizado 
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto Ley, deberán presentar 
trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas el 
informe del interventor sobre la ejecución del plan de ajuste contemplado en el artículo 
7 del Real Decreto Ley de 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al pleno de 
la corporación local. 
 
Para las entidades locales no incluidas en los artículos 111 y 115 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, caso en que se encuentra el Ayuntamiento 
de las Franqueses del Vallès, la remisión del primer informe trimestral (que incluirá los 
datos acumulados de todo el ejercicio), se realizará transcurrido un año desde la 
aprobación del plan de ajuste. 
 
La información a suministrar corresponde a unos formularios que se adjuntan al 
presente informe y que han de ser remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda y 
Administraciones Públicas por vía telemática  con el presente informe de seguimiento 
correspondiente al primer  trimestre del ejercicio 2015, y la fecha límite para ello es el 
día 30 de abril de 2015 a las 18:00 horas (hora peninsular). 
 
La entidad local ha cumplido con la obligación de remitir en el plazo previsto el informe 
trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 2/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad de operaciones.   
 
2. SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE - PREVISIÓN 31/03/2015 
 
MEDIDAS DE INGRESOS 
 
MEDIDA 1: AUMENTOS TRIBUTARIOS 
 

a) Incremento del IBI. 
 

En la confección del plan de ajuste se estimó un aumento de recaudación en 425.000 
euros anuales.  
 
En la confección de las ordenanzas fiscales para este ejercicio se ha reducido el tipo 
impositivo  y se sitúa en el 0,745% para compensar el incremento de valores catastrales 
del municipio para el 2015 (10%), que se producirá en aplicación de la actualización de 
valores por la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 para los municipios 
que aprobaron su última ponencia en 1999, caso en que se encuentra el ayuntamiento de 
les Franqueses del Vallès. 
 



Ple 30/07/2015 – pàg. 10 

El  padrón del ejercicio 2015 asciende a 4.878.130,76€. El aumento respecto al ejercicio 
anterior (unos 250.000€) es debido a la revisión catastral realizada y a la incorporación 
al padrón de las incidencias detectadas. El padrón correspondiente a 2014 fue de 
4.628.761,38€, el de 2013 fue de  4.609.521,75€ y el de 2012 fue de 4.426.832,98€.  
 
La recaudación neta correspondiente al ejercicio 2011 fue de 3.626.935,59€, la 2012 fue 
de 4.097.931,31€, la de  2013 fue de 4.237.202,84€ y la correspondiente a 2014 fue de 
4.410.917,20€.  
 
En el calendario fiscal del ayuntamiento se ha fraccionado su recaudación intentando 
potenciar  la domiciliación bancaria: 
 
 -Recibos domiciliados:  

1. la primera fracción: 1 de junio   
2. la segunda fracción:  2 de noviembre  

 
-Recibos no domiciliados: del 1 de abril al 4 de junio  

 
Se espera cumplir o incluso superar los 425.000 euros previstos.  
 

b) Revisión catastral 
 

En aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias para consolidación de las finanzas municipales, el Ayuntamiento de 
las Franqueses del Vallés se acogió durante el primer trimestre de 2013 a la 
actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos por aplicación 
de los coeficientes previstos, a estos efectos, en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado que entró  en vigor a partir del ejercicio 2014. 
 
Asimismo este Ayuntamiento fue incluido en el proceso de Regularización prevista para 
todos los municipios entre 2014-2015, para el primer semestre de 2014.  
 
Durante el ejercicio 2014 la empresa designada por la Dirección General del Catastro 
comunicó al Ayuntamiento la apertura de 566 incidencias por omisiones y/o 
regularizaciones en IBI. De este total de 566 incidencias, 190 no comportarán atrasos y 
serán incorporados al padrón de 2015. Las 376 restantes comportarán atrasos (2014-
2013-2012 y 2011) además de ser incorporadas al padrón de 2015. 
 
En estos momentos las incorporaciones al padrón suponen un aumento de unos 250.000 
euros. Las liquidaciones de los atrasos están previstas se para el segundo trimestre. 
 

c) Incremento medio de los impuestos 
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Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento 
lineal de un 3% (excepto IVTM y la tasa por recogida de residuos por la que se propuso 
un incremento del 5%) Para el resto de ejercicios se propuso un incremento del 2,5%. 
 
Para el ejercicio 2015 se aprobó una congelación general de las tarifas, potenciándose el 
aumento de recaudación en base a las inspecciones o infracciones.   
 
MEDIDA 3: POTENCIAR LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA PARA 
DESCUBRIR HECHOS IMPONIBLES NO GRABADOS 
 
a) Inspección tributaria licencias de actividad 
 
Durante el ejercicio 2012, se contrató un servicio externo para actualizar los datos 
referidos a empresas que operan en el municipio sin licencia de actividad o para 
verificar que la licencia se adecuaba a la actividad realizada. Se estimó un incremento 
de recaudación de 50.000 euros para el ejercicio 2012, que ayudaría a paliar la caída de 
ingresos por este concepto producida en los últimos ejercicios. 
 
El total liquidado por este concepto en el ejercicio 2012 fue de  23.630,70 euros, en 
2013 fue de 84.067,11 euros y en 2014 fue de 25.620,33 euros. 
 
Las liquidaciones efectuadas por este concepto durante el primer trimestre de 2015 
ascienden a 7.284,25 euros con lo que se prevé una recaudación anual de unos 30.000 
euros. 
  
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 
 
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos 
 
El incremento mínimo estimado en la confección del plan de ajuste para esta medida fue 
de 30.000 euros anuales.  
 
El incremento real producido durante el ejercicio 2012 fue de 10.634,74 euros, pasando 
de unas liquidaciones de 156.409,84€ durante el ejercicio 2011 a 167.044,58 euros. 
 
Durante el ejercicio 2013 el incremento producido respecto al 2011 fue de 34.150,99 
euros, el efectuarse liquidaciones por importe de 190.560,83€, con un aumento de 
4.150,99€ sobre los 30.000 euros previstos en el plan.  
 
La recaudación efectuada durante el ejercicio 2014 asciende a 169.302,77 euros, con lo 
que el aumento producido respecto al ejercicio 2011 es de 12.892,93 euros no 
cumpliendo con los 30.000 euros previstos en el plan de ajuste, produciéndose una 
diferencia de 17.107,07 euros. 
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Para el ejercicio 2015 se ha previsto una recaudación de 176.000 euros, lo que 
supondría un aumento de 20.000€ respecto a 2011, pero que suponen una reducción de 
10.000 euros anuales respecto a los 30.000 euros los previstos en el plan para este 
ejercicio. Durante este primer trimestre la recaudación asciende a 44.860,51€, por lo que 
la reducción trimestral producida es de 2.500€.  
 
b) Incremento de precios de otros servicios públicos 
 
En la confección del plan de ajuste se estimó un incremento anual de 10.000€.   
 
No se prevé incremento de recaudación por este concepto.  
 
Tasa de recogida y eliminación de RSU 
 
Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento 
lineal del 5%, para adecuar el coste del servicio al incremento del coste de la vida que 
no se había podido recuperar en ejercicios anteriores Para el resto de ejercicios se 
propuso un incremento del 2,5%.  
 
Para el ejercicio 2014 se propuso una disminución del 1% en la confección de las 
ordenanzas fiscales. Para el ejercicio 2015 se han mantenido tarifas 2014.   
 
El padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin tener en cuenta las liquidaciones, fue de 
1.340.929,71€. El de 2013  fue de 1.380.607,65€. El del 2014 fue de 1.367.074,54€. El 
de 2015 asciende a 1.378.531,08€. 
 
En el calendario fiscal aprobado por el ayuntamiento se establece que la tasa de 
recogida de residuos se pone al cobro el día 1 de abril para los recibos no domiciliados. 
Para los recibos domiciliados se conceden 2 fracciones: el 1 de junio y el 2 de 
noviembre. 
 
Se ha pasado de una recaudación de 1.159.037,78 euros en el ejercicio 2011 a 
1.305.926,62 euros en el ejercicio 2012,  a 1.306.398,19 euros en  el ejercicio 2013 y a 
1.300.523,51 euros en 2014. 
 
Se espera mantener la recaudación del ejercicio 2014.   
 
MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS 
 
a) Novación contrato SEAE. 
 
El Ayuntamiento presta el servicio de las instalaciones deportivas mediante gestión 
indirecta, a través de una concesión administrativa.  
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En la confección del plan de ajuste se estimó un aumento anual de 100.000 euros 
producto de la renegociación del contrato.  
 
Durante el ejercicio 2012 se aprobaron las liquidaciones correspondientes a los 
ejercicios 2010 y 2011 después de la auditoría interna efectuada. También se firmó un 
nuevo acuerdo de novación del contrato actual, que tendría efectos en la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2012. 
 
Se efectuaron  liquidaciones durante el ejercicio 2011 por importe  de 53.180,63€ 
(liquidación ejercicio 2009), en 2012 por 215.524,05 euros (liquidación ejercicios 2010 
y 2011), en 2013 por 124.488,84 euros (liquidación ejercicio 2012) y en 2014 por 
120.884,3€ (liquidación ejercicio 2013). 
 
La liquidación correspondiente al ejercicio 2014 está pendiente a fecha de hoy.  
 
b) Inicio cobro canon anual cesión uso terreno 
 
En fecha 9 de diciembre de 2003 el Ayuntamiento y la  empresa Gestió de Runes del 
Vallès Oriental (actualmente Tecnocatalana de Runes, SL) firmaron un contrato para la 
cesión de uso de un terreno para la instalación de una planta de gestión de residuos. El 
citado contrato preveía el anticipo de los 5 primeros años por parte de la empresa, una 
vez obtenidas todas las licencias preceptivas para desarrollar su actividad  y un pago de 
54.960 euros anuales a partir del quinto ejercicio con las licencias en vigor. Las obtuvo 
en 2009, obligando el pago del citado canon a partir del ejercicio 2015, por tanto el Plan 
de Ajuste tendrá sus efectos a partir del primer trimestre del ejercicio 2015. 
 
Durante el primer trimestre se ha realizado la liquidación del canon correspondiente al 
ejercicio 2015 por importe de 54.960 euros. 
 
c) Inicio cobro canon concesión uso privativo bien de dominio público 
 
El 9 de enero de 2007 el Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès y  la empresa 
Hotels Bisnet, SA (ahora Hotel Bisnet Cinco, SL) firmaron un contrato derivado de la 
adjudicación de la concesión del uso privativo de un bien de dominio público 
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de un hotel. El mismo 
contrato preveía el anticipo de los cánones de los cinco primeros años de concesión, 
período que finalizó el 2011. A partir del ejercicio 2012 la empresa concesionaria, 
deberá ingresar un canon previsto de 70.000 euros anuales con la actualización  prevista 
del índice de precios al consumo.  Se efectuaron liquidaciones durante el ejercicio 2012 
por un importe de 73.620,24 euros, durante el ejercicio 2013 por un importe de 
75.755,28€ y durante el ejercicio 2014 por importe de 75.755,28€.  
 
El primer trimestre de 2015, el importe liquidado ha  ascendido a 18.938,82 euros, 
siendo la estimación anual de 75.755,28€, lo que supone 5.755,26 euros anuales por 
encima de la previsión efectuada,  1.438,82€ trimestrales. 
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Durante el cuarto trimestre de 2013 se ha adjudicado a empresa TG INDUSTRIA I 
CONSTRUCCIÓ, SL la concesión del uso privativo de un bien de dominio público 
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de un área de 
estacionamiento de vehículos de transporte de mercancías. El canon anual asciende a 
20.000 euros, a liquidar con un año de carencia. A fecha de hoy no se ha producido la 
liquidación. 
 
Se trata de una medida de ingresos no prevista en el Plan de Ajuste inicial.  
 
MEDIDAS DE GASTO 
 
Como norma general se contempló un incremento medio en las partidas de gastos 
corrientes y transferencias corrientes (Capítulos II y IV) del 2% de media anual a lo 
largo del período de vigencia del Plan. Un incremento inferior al de los ingresos durante 
estos mismos años y que responden fundamentalmente a una previsión del incremento 
del coste de la vida. Sin embargo durante los tres primeros años esta tasa de crecimiento 
se ha situado en el 0% hecho que sumado a las medidas estructurales que se tomaron (y 
que serán vigentes durante todo el Plan de Ajuste) implican un decrecimiento de estos 
capítulos presupuestarios los próximos cuatro años respecto al presupuesto del 2011.  
 
Cabe destacar, pues, que los capítulos I, II y IV de gastos, según el plan de ajuste 
aprobado,  estarían congelados desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio de 2015. En 
este sentido, la cifra contenida en el capítulo II de 2012 arrojaba un valor de 5,4 
millones de euros, unos 117 mil euros superiores al 2011, pues en el primero de estos 
ejercicios se incluyeron las facturas pendientes de aplicación presupuestaria del 
ejercicio 2011 (116.773 euros).  El incremento del capítulo II en el ejercicio 2013 fue de  
29 miles de euros. Se  efectuó una contención del gasto en líneas generales que en 
algunos casos no fue posible debido principalmente a la previsión de las futuras 
revisiones de precios de los contratos y al incremento de los tipos impositivos del IVA.  
En el ejercicio 2014 el capítulo II se redujo en 105 mil euros respecto al ejercicio 2013. 
En el ejercicio 2015, la reducción del capítulo II respeto a 2014 ha sido de 495.000 
euros en el ayuntamiento. Ello es debido básicamente a una mejor distribución de los 
gastos que se han presupuestado en los patronatos municipales, a quien correspondían 
(el de cultura aumenta en 467 miles de euros y el de deportes en 72 miles de euros), 
siendo el aumento del capítulo II consolidado de 44 miles de euros. 
 
 
MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL 
 

a) Jubilaciones de 2012 a 2021 
 

Se  hizo un cálculo del ahorro para el período 2013-2022 producido por la no provisión 
de las plazas que quedaran vacantes por jubilación. Se inició el ejercicio 2013 con una 
previsión inicial de ahorro de 29.000 euros y finalizaba el ejercicio 2022 con un ahorro 
de 217.000 euros. En el primer ejercicio del período, 2013 se produjo una jubilación 
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pero que dada la especialidad del lugar de trabajo fue necesaria su cobertura por 
interinidad justificada por la prioridad y excepcionalidad del servicio. 
 
En el segundo trimestre de 2014, se mantiene una cobertura de vacante de 2013 más 
otra que se añade del ejercicio 2014, justificadas por la prioridad y excepcionalidad de 
los servicios. En consecuencia, no se produce ahorro. No se han dado des del tercer 
trimestre de 2014 ningún supuesto más de jubilación. 
 

b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral 
 

El convenio de los trabajadores de este Ayuntamiento establecía la jornada laboral de 35 
horas. Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2012, se adoptó la jornada a 37,5 horas. Se mantiene la previsión de ahorro de 
2013 en 22.000 y un incremento de ahorro anual de 2.500 euros.  
 

c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización 
 

En el plan de ajuste se había previsto un proceso de funcionarización de plazas laborales 
para obtener la reducción de los costes que conllevaría. Se inició en el primer trimestre 
de 2014 y finalizó en fecha 31 de diciembre de  2014. Se prevé un ahorro anual, por la 
funcionarización de 5 puestos de trabajo, de 10.285,46 euros. Se inicia el ahorro 
previsto, y en este primer trimestre de 2015 se obtiene un ahorro de 2.529,68.-€ en 
seguridad social (desempleo i FOGASA).   
 

d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por 
incapacidad transitoria 
 

El Ayuntamiento deja de complementar hasta el 100% del sueldo íntegro en casos de 
incapacidad laboral transitoria. Sólo se complementa por la cantidad y el tiempo que 
prevé la legislación vigente y aquellos casos que por acuerdo con los representantes 
sindicales se pactaron en fecha 11/10/2012. El ahorro producido por este concepto en 
este primer trimestre es de 2.622, 24.-€.  
 
 
MEDIDA 7: CONTRATOS EXTERNALIZADOS QUE CONSIDERANDO SU 
OBJETO PUEDAN SER PRESTADOS POR PERSONAL MUNICIPAL 
 
a) Reducción de gastos jurídicos 
 
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan 
de ajuste.  
 
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 es de 50.000 
euros, pasando de un crédito inicial de 110.000 euros en el ejercicio 2011 a un crédito 
inicial de 60.000 euros del ejercicio 2012. 
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Para el ejercicio 2013 se dotó crédito inicial de 60.000 euros. Se autorizó gasto por 
importe de 34.485,95€ y se reconocieron  obligaciones por importe de 30.189,93€. 
 
El ahorro anual producido fue de 75.514,05 euros (50.000€ corresponden a la reducción 
de la dotación presupuestaria y 25.514,05€ a la dotación presupuestaria no gastada).  
 
Para el ejercicio 2014, la dotación presupuestaria se redujo a 50.000 euros, 10.000 euros 
menos que el ejercicio anterior. Las obligaciones reconocidas ascendieron a  41.604,99 
euros, con lo que el ahorro respecto al ejercicio 2013 fue de 18.395,01€ (10.000€ por 
reducción de dotación presupuestaria y 8.395,01 euros por dotación presupuestaria no 
gastada). 
 
Para el ejercicio 2015, se ha reducido la dotación presupuestaria a 45.000 euros, 5.000 
euros menos que el ejercicio anterior. Durante el primer trimestre se ha reconocido 
obligaciones por importe de 606,47€, con lo que se espera mantener e incluso aumentar 
el ahorro producido el año anterior en 5.000 euros anuales, correspondiendo a este 
primer trimestre 1.250 euros. 
 
b) Reducción en estudios y proyectos externos 
 
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan 
de ajuste.  
 
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 fue de 14.000 
euros, pasando de unas obligaciones reconocidas de 59.000 euros en el ejercicio 2011 a 
45.000 euros en el ejercicio 2012. 
 
El crédito inicial previsto en el presupuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros, 
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.  
 
Durante el ejercicio 2013 se autorizaron gastos por importe de 26.351,08€ y 
reconocieron obligaciones por importe de 16.230,24, con lo que el ahorro anual fue de 
43.769,76€ (20.000€ producidos por la  reducción de la dotación presupuestaria y 
23.769,76€ por dotación presupuestaria sin reconocimiento de obligaciones).  
 
En la confección del presupuesto de 2014 se redujo la dotación a 30.000 euros 
estimándose una reducción anual de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior. A lo 
largo 2014 se tuvo que aumentar en 27.700 euros la dotación presupuestaria. Durante 
2014 se autorizaron gastos per importe de 56.619,64 euros, siendo el importe total de 
obligaciones reconocidas 43.509,44.€, con lo que se ha aumentado el gasto en 
14.509,44 euros en lugar de reducirlo en los 30.000 euros previstos inicialmente en el 
plan de ajuste. 
 
En la confección del presupuesto para el ejercicio 2015 el crédito dotado para este 
concepto ha sido de 40.000 euros, con lo que se espera reducir el gasto en 3.500 euros 
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respecto al ejercicio anterior, correspondiendo 875 euros a este primer trimestre, 
en que se han reconocido obligaciones por importe de 60.09 euros. 
 
MEDIDA 15: REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIPO 
NO OBLIGATORIO 
 
 
a) Novación del contrato de concesión de la Escuela Municipal de Música 
 
El Ayuntamiento presta este servicio público mediante gestión indirecta por concesión 
administrativa a la fundación Conservatorio del Liceo, con la que se negoció una  
reducción de la aportación municipal de 100.000 euros anuales. Se había previsto que la 
novación del contrato tendría efectos en curso 2011-2012. El ahorro real producido en el 
presupuesto de 2012 fue de 144.415,18€ (incluye el ahorro producido correspondiente 
al curso 2011-2012 y el correspondiente al curso 2012-2013).  
 
El ahorro producido el ejercicio 2013 fue de 115.025€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2012-2013 y el correspondiente al curso 2013-2014). 
 
El ahorro producido el ejercicio 2014 fue de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2013-2014 y el correspondiente al curso 2014-2015). 
 
El ahorro previsto para el ejercicio 2015 es de 116.300€ (incluye el ahorro producido 
correspondiente al curso 2014-2015 y el correspondiente al curso 2015-2016), 
correspondiendo a este primer trimestre 29.075 euros. 
 
b) Reducción gasto autobús urbano 
 
A lo largo del plan de ajustes se estimó una reducción de 50.000 euros anuales. 
 
Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria respecto 
a la dotación del ejercicio 2011 motivada por el acuerdo al que llegaron el 
Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del servicio de autobús, gracias al 
cual se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al servicio.  
 
Durante el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria  al servicio del transporte urbano 
aumentó a 119.000€ porque se incluyó en esta partida la aportación al ayuntamiento de 
Granollers para financiar el déficit (75.000€) que estaba contabilizado en otra partida en 
el ejercicio 2012 y también se incluyeron los gastos de los títulos sociales (30.000€), 
que también estaban contabilizados en otra partida, siendo el aumento real de dotación 
la presupuestaria para el 2013 de 14.000 euros respecto al ejercicio 2012, lo que supone 
una reducción de 41.000 euros respecto a 2011. 
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Una parte del servicio de autobús urbano de les Franqueses del Vallès, L1, L2 (20, 21 y 
22) y L3 está integrado en el área urbana de Granollers, La Roca del Vallès i 
Canovelles. Los gastos producidos durante el ejercicio 2013 por estas líneas ha sido de 
75.351,24€. Hay que tener en cuenta que durante el ejercicio 2013 se  produjo la 
liquidación de la participación en los gastos correspondientes al ejercicio 2012, que 
debido a una reducción de usuarios, significó para el ayuntamiento un gasto 
complementario de 8.373,66€, siendo el gasto total anual de estas líneas de 83.724,90€. 
 
La otra parte del servicio, L6 (L408) servicio de autobús municipal, tuvo un coste anual 
de 63.168,48€. En esta línea aumentó el número de usuarios en un 30% respeto al 
ejercicio 2012, pasando de los 16.000 usuarios a los 21.000, debido sobre todo la 
racionalización del servicio, con la implementación de un nuevo recorrido y la 
adecuación del horario.  
 
Por otra parte, se realizó un mayor control en los títulos bonificados, con el que se  
obtuvo un ahorro anual de unos 18.000 euros, pasando de un gasto de 30.000 euros 
durante el ejercicio 2012 a un gasto de unos 12.000 euros en 2013. 
 
El ahorro producido durante el ejercicio 2013 fue de 51.000€ anuales (41.000€ por la 
reducción de la dotación presupuestaria +18.000€ por control títulos bonificados -
8.000€ liquidación ejercicio 2012). 
 
Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios respecto al ejercicio 
anterior y tampoco se prevén para el ejercicio 2015. 
 
c) Nueva contratación concesión Can Font 
 
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del contrato que se efectuaría en 
el mes de septiembre de 2012 se obtendría un ahorro anual de 11.000 € (facturan 11 
meses-1.000 € mensuales). Para el ejercicio 2012 se estimó un ahorro de 3.000 euros. 
 
La prórroga del convenio se realizó en agosto de 2012, por 3 ejercicios, y de los 41.000 
euros anuales del ejercicio 2011 se pasó a un gasto máximo anual de 31.000 euros 
(6.000 € como  patrón jurídico y un máximo de 25.000€ en aportación a gastos). El 
ahorro efectuado en el ejercicio 2012 por este motivo fue de 5.000 euros, teniendo en 
cuenta que el gasto anual producido fue de unos 36.000 euros.  
 
El ahorro anual producido en  2013 fue de 13.913,09 euros, 2.913,09 euros superior al 
ahorro previsto en el plan (11.000€ anuales), siendo el gasto anual de 27.949,43 euros. 
 
El gasto producido durante el ejercicio 2014 asciendió a 23.985,62 euros, con lo que el 
ahorro anual producido durante 2014 respecto al ejercicio 2013 es de 3.963,81 euros. 
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Para el ejercicio 2015 se prevé mantener el ahorro producido durante el ejercicio 
anterior, unos 4.000€ correspondiendo a este primer trimestre 1.000 euros. Los gastos 
estimados producidos durante este primer trimestre ascienden a 7.851,21€. 
 
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO 
 
a) Renegociación contrato recogida de residuos 
 
Se había estimado una reducción del gasto en  el ejercicio 2012 de 50.000 € y de 
100.000 euros  para el resto del período debido a las negociaciones que se habían 
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de 
1.000.000 de euros anuales (1.300.000 euros con la actualización de las revisiones de 
precio a 2013), se produjo el ejercicio 2013. En este contrato se preveía una posible 
prórroga por 2  ejercicios más.  
 
Durante el ejercicio 2013 finalizó el periodo de amortización de los vehículos afectos al 
servicio, que a nivel anual representan un ahorro 115.000 euros aproximadamente. A 
nivel trimestral representa un ahorro de 28.750 euros.  
 
Por otra parte el mes de diciembre de 2013 se suprimió el servicio de recogida de papel 
y cartón, lo que supuso un ahorro anual de 25.000 euros, un ahorro trimestral de  6.250 
euros.  
 
El 25 de septiembre de 2014 el pleno del ayuntamiento aprobó el expediente de 
contratación para una nueva licitación del servicio con un precio de salida de 
1.567.487,59€. En esta nueva licitación se  incluyeron servicios realizados hasta ahora 
por el Consorci de Residuos del Vallès Oriental como la recogida selectiva y el coste  la 
transferencia a la planta de tratamiento de la fracción rechazo. Se pasará a disponer de 2 
vehículos en lugar del 1,5 que figuraban en el contracto actualmente en vigor. También 
incluye aumentar la frecuencia de algunos servicios. A fecha de emisión de este informe 
aunque se ha producido la adjudicación del contrato per 1.457.920,21 euros no se ha 
procedido la formalización del mismo. 
 
Por lo tanto el ahorro estimado anual, hasta la adjudicación definitiva, es de 
140.000 euros, correspondiendo a este primer  trimestre de 2015, 35.000 euros. 
 
b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales 
 
Se había previsto prorrogar el contacto durante el ejercicio 2012, y se estaba negociando 
una mejora con la empresa titular, que ofrecía un aumento del servicio al mismo costo 
(la limpieza de un centro escolar que hasta ahora no estaba incluida en el convenio y 
supondría un ahorro anual de 40.000 euros, que para el ejercicio 2012, teniendo en 
cuenta las fechas, estimaba un ahorro de 12.000 €). No se logró llegar a ningún acuerdo 
y finalmente el Ayuntamiento licitó el servicio que fue adjudicado durante el ejercicio 
2013 por importe de 500.968,62 € (414.023,65 € + IVA).  
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El coste del servicio de limpieza del anterior contrato, junto con la limpieza del centro 
escolar y la limpieza de las dependencias de la sociedad municipal Les Franqueses 
Entorn Verd, SL era de unos 500.000 euros. Aparentemente hubo ningún ahorro, pero 
hay que tener en cuenta la subida del IVA del 3%. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2013, el ayuntamiento tuvo que modificar el contrato 
suscrito con la empresa IDONIA-NATUR,SL en 49.634,35 euros anuales, para incluir 
nuevas necesidades de limpieza derivadas del incremento en la frecuencia de uso de 
diversos centros, del uso de espacios que no se utilizaban con anterioridad, del aumento 
de líneas en diversas escuelas y de la asunción de trabajos específicos de limpieza que 
hasta el momento no se realizaban, lo que supuso un gasto superior para este ejercicio 
2013 de 16.544,78€. 
 
Durante el ejercicio 2014 no hubo variación respecto al ejercicio 2013. 
 
Durante el ejercicio 2015 no se prevé  variación respecto al ejercicio 2014. 
 
c) Nuevo contrato de mantenimiento de edificios municipales 
 
Se había previsto la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento de los edificios 
municipales. Se esperaba una reducción del coste de un 25%, con lo que se esperaba 
una reducción de 25.000 euros anuales.  
 
Durante el ejercicio 2012 se efectuó  una mejor gestión del servicio, reduciendo las 
facturaciones fuera del convenio, pasando de unas obligaciones de 150.489,06 euros el 
ejercicio 2011 a 119.401,74 euros en el ejercicio 2012 y a 95.327,59 euros en el 
ejercicio 2013. Hasta 30 de septiembre de 2014 se ha reconocido obligaciones por 
importe de 60.339,16 euros. 
 
Durante el segundo trimestre de 2014 se adjudicó el nuevo contrato por 46.200 euros + 
IVA lo que supuso un ahorro de 47.500 euros anuales. El inicio del servicio por la 
nueva empresa entró en vigor desde el día 1 de julio de 2014, con lo que el ahorro 
producido en 2014 fue de 23.750 euros. 
 
Para el ejercicio 2015 se prevé un ahorro de 80.000 euros anuales, correspondiendo a 
este trimestre 20.000 euros. 
 
d) Adhesión al contrato de compra agregada de telefonía y datos 
 
La reducción prevista para el ejercicio 2012 era de 10.000 euros anuales y para el resto 
de ejercicios en los que estuviera vigente el plan de ajuste era de 20.000 euros anuales. 
 
El ayuntamiento tenía contratados los servicios de telefonía fija y móvil con varias 
compañías y nunca se había realizado un concurso público para licitar estos servicios. 
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 Se había iniciado, durante el ejercicio 2012, contactos con el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental (CCVO) para la adhesión del ayuntamiento al contrato de compra 
agregada que tenía suscrito este consejo pero no  prosperaron.  
 
Durante el ejercicio 2012 i 2013, fruto de negociaciones que se mantuvieron con la 
compañía suministradora  del servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI, puesto 
de trabajo de voz y ADSL, se obtuvo un descuento en la aplicación de las tarifas, 
pasando de un gasto anual de 81.802,19 euros durante el ejercicio 2011, a un gasto de 
72.181,43 euros durante el ejercicio 2012 y  a un gasto de 68.597,21 euros durante el 
ejercicio 2013. 
 
Por otra parte durante el ejercicio 2013 se implementaron otras mejoras, sobre todo por 
lo que respeta a los gastos de conexión a internet. Su resultado económico, estimado en 
un  ahorro anual de unos 5.000 euros, se produjo durante el ejercicio 2014. 
 
Respecto a la telefonía móvil no se había realizado ninguna acción, siendo el gasto 
anual durante el ejercicio 2011 de 24.047,63 euros, el correspondiente al ejercicio 2012 
de 24.004,10 euros y el de 2013 de 23.845,05 euros. 
 
Se optó finalmente por una licitación mediante subasta electrónica de la telefonía, fija y 
móvil, adjudicándose durante el primer trimestre de 2014 a la operadora VODAFONE 
ESPAÑA SAU por 41.079,20€ anuales. La portabilidad de las líneas entre los meses de 
mayo y junio de 2014.  
 
Durante el ejercicio 2013 el gasto en servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI, 
puesto de trabajo de voz y ADSL había sido de 68.597,21€ y el servicio de telefonía 
móvil había sido de 23.745,05 siendo el importe total 92.442,26 euros. 
 
Durante el ejercicio 2014 el gasto en servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI, 
puesto de trabajo de voz y ADSL fue de 37.685,05€ y el servicio de telefonía móvil de 
33.562,20 siendo el importe total 71.247,45 euros con un ahorro de 21.195,01 euros 
respecto al ejercicio anterior.  
 
Se prevé que en 2015 la reducción será de unos 20.000 euros más porque los efectos de 
la nueva contratación se extenderán  a todo el ejercicio económico, con lo que se prevé 
un ahorro anual de 40.000 euros correspondiendo a este primer trimestre 10.000 
euros. 
 
e) Reducción de gastos en prensa y representación 
 
Se  reestructuró y redimensionó el equipo de prensa, no renovando dos contratos 
laborales a su vencimiento, se  modificó el formato de boletín municipal y se  
racionalizó el gasto en las partidas de prensa, publicaciones y representación. El ahorro 
previsto era de 60.000 euros. 
 



Ple 30/07/2015 – pàg. 22 

La dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 se redujo a 140.200 euros que respecto 
a los 160.000 del ejercicio 2012 y a los 190.000 euros del ejercicio 2011, supuso una 
reducción total acumulada de 49.800 euros. 
 
Para el ejercicio 2014 la dotación presupuestaria asignada fue de 130.200 euros, lo que 
supone una reducción respeto a 2013 de 10.000 euros anuales. Durante este tercer 
trimestre se recibió una subvención que ha permitido aumentar el crédito 
presupuestario. Las obligaciones reconocidas ascienden a 162.478,13 euros, no 
produciéndose el ahorro inicialmente previsto, sino un aumento del gasto de 22.278,13 
euros. 
 
Para el ejercicio 2015 la dotación presupuestaria asignada ha sido de 136.200 euros, con 
lo que se espera ahorrar 26.000 euros respecto el ejercicio anterior, correspondiendo a 
este trimestre 6.500€. Las obligaciones reconocidas a 31 de marzo ascienden a 
69.751,96€. 
 
f) Medidas de ahorro energético en el alumbrado público y en los equipamientos 
municipales 
 
El Ayuntamiento está implementando un plan de racionalización del consumo 
energético del alumbrado público y equipamientos municipales. El ahorro anual 
previsto se estimó en 30.000 euros.  
 
A lo largo del plan se produjeron diferentes apagones selectivos de puntos de luz. El 
último apagón selectivo de puntos de luz efectuado en el municipio lo aprobó la Junta 
de Gobierno Local en la sesión celebrada en 28 de febrero de 2013. 
 
Durante el ejercicio 2012 el ahorro producido por reducción del consumo energético 
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 60.000 
euros. Se consumieron 1,6 millones de kW anuales.  También se produjo un ahorro 
importante en la facturación de los consumibles valorado en 160.000 euros. 
 
Durante el ejercicio 2013 el ahorro producido por reducción del consumo energético 
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 40.000 
euros anuales. Durante el ejercicio 2013 se consumieron 1,4 millones de kW anuales. 
Hay que tener en cuenta de todas maneras, el incremento de los tramos de potencias 
altas del segundo semestre de 2013, comportó que el ahorro en KW no comportase el 
proporcional ahorro económico. También se produjo un ahorro importante en la 
facturación de los consumibles respecto al ejercicio 2012 valorado en 73.000 euros. 
 
Para el ejercicio 2014 no se produjeron variaciones respecto a 2013, aunque se realizó 
un concurso para la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento de alumbrado 
público que se formalizó en diciembre de 2014.  
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Este contrato comportará la sustitución de la mayoría de las instalaciones de alumbrado 
por unas de menor consumo y menor potencia, renovación que debe hacerse según 
contrato, dentro de los 6 meses desde la formalización del mismo, y que según el 
informe técnico, comportará un ahorro mínimo del 30 por ciento de consumo, lo cual 
tendrá efectos a nivel presupuestario a partir del tercer trimestre de 2015.  
 
g) Reducción de determinadas partidas de gasto corriente (material de oficina, 
correos...) en un 15% 
 
La reducción media en las partidas de gasto corriente se estimó en un 15%.  
 
El ahorro previsto en la adquisición de material de oficina y en gastos de correos, por 
ejemplo, se  estimó en 20.000 euros anuales.  
 
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2011 era de 125.000 euros. En 2012 se 
redujo a 95.000 euros. En 2013 a 80.000 euros. En 2014 las obligaciones reconocidas 
fueron de 91.237,75 euros. 
 
Para el ejercicio 2015, la dotación en el presupuesto del ayuntamiento se redujo a 
68.000 euros. Hay que tener en cuenta que para una mejor distribución de costes 5.100 
euros se han previsto en los presupuestos de los patronatos municipales.  
 
El ahorro previsto anual es de unos 18.000 euros, correspondiendo a este primer 
trimestre de 2015 la cantidad de 4.500 euros. 
 
3. ANEXOS 
 
Se adjuntan diferentes anexos según modelo elaborado por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
 
Anexo 1: Informe trimestral de seguimiento de ingresos, donde se comparan las 
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2013, los datos previstos según el plan de 
ajuste con los de la previsión de la ejecución para cada trimestre del ejercicio 2015 con 
el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento. 
 
Anexo 2: Informe trimestral de seguimiento de gastos, donde se comparan las 
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2013, los datos previstos según el plan de 
ajuste con los de la previsión de la ejecución para cada trimestre del ejercicio 2015 con 
el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento. 
 
Anexo 3: Informe trimestral de los avales recibidos. 
 
Anexo 4: Informe operaciones o líneas de crédito contratada. Actualización CIR-Local. 
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Anexo 5: Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial. 
 
Anexo 6: Operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 
 
Anexo 7: Informe sobre finalización del plan de ajuste. 
 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a lo 
largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos generados 
netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el pago de las 
obligaciones de la entidad local. A final del ejercicio se cumple en términos generales 
con las medidas y se cumple con el objetivo básico del Plan de Ajuste, generar recursos 
suficientes para atender el préstamo concertado en su día.  
 
Las previsiones contemplan: 
 
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 

No se prevé que se incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se 
efectúe la liquidación del ejercicio 2015. 

 
2. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos para el ejercicio 

2015 se cuantificaron en 710 miles de euros. Durante el primer trimestre de 2015 se 
han producido 78,68 miles de euros por encima de lo previsto. 

 
3.  Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos para el ejercicio 

2015 se cuantificaron en 603 miles de euros. Durante el primer trimestre del 
ejercicio 2015 han sido de 41,29 miles de euros por encima de lo previsto.  

 
4.   No se ha recibido ningún aval público durante el cuarto trimestre del ejercicio 2014 
 
5. Por lo que respecta a las operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 

suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores se ha 
cumplido con la obligación de actualización de información de la CIR-Local. 

 
6. En el informe de seguimiento de la deuda comercial se declara que la entidad local 

ha cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral sobre cumplimiento 
de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones. 
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7. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna operación de derivados u otro pasivo 
contingente. 
 
8. Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: volem mostrar la nostra postura d’oposició a aquests 
plans d’ajust que es diuen d’austeritat però són d’austericidi, imposicions des d’una 
administració neoliberal que el què busca és destruir l’administració pública i on el 
què es busca és buidar els ajuntaments de capacitats i de intervenció. Sabem que no és 
un tema que podem decidir des de l’ajuntament, però crec que es té que manifestar que 
aquests plans d’ajust el què fan és destruir l’administració pública i els ajuntaments. I 
també fer un apunt, que és en les mesures que es parla d’increment d’ingressos sobta, i 
ja hem dit en altres plens quan cada tres mesos aquests informes passen pel Ple, que 
mesures com fer inspeccions i seguiment d’activitats perquè estiguin tots en regla i al 
dia, i paguin els impostos com tenen que pagar-se, trobem que no ha de ser una mesura 
d’emergència o d’ajust, ha de ser una mesura de normalitat. I jo entenc que quan tota 
aquesta situació excepcional tan debò passi, que tinguem no una persona contractada 
externa, sinó un funcionari o els què calguin de l’ajuntament, que s’encarreguin de que 
les activitats estiguin legalitzades i pagant els impostos corresponents, igual que el 
cadastre al dia, i regularitzat perquè no passi com ha passat ara, que de cop un cadastre 
que no estava regularitzat des de feia un munt d’anys, es regularitza de cop. La gent li 
arriba, ja sé que hem una compensació, però no és una forma de funcionar una 
administració pública. No podem a l’època de les vaques grasses funcionar com si 
aquí no passés res, sense inspeccionar activitats, i quan arriben els problemes, córrer 
que tenim que treure ingressos d’on sigui. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: gràcies Alcalde. Nosaltres volem que ens 
aclareixin un tema. El punt 4, l’apartat b) que parla de reducció d’estudis i projectes 
externs, parla de que hi ha una reducció, que el pressupost està de 40.000 euros i hi ha 
una reducció en comparació amb l’any anterior de 3.500 euros, i aquí ens arriba un 
dubte perquè al punt 6 hi ha una modificació de pressupost de crèdit i es parla de 
donar 15.000 euros a estudis i treballs tècnics. Llavors entenc que no serien 40.000, 
sinó que serien 55.000, llavors no tindríem un estalvi de 3.500, sinó que pujarien el 
cost real dels estudis i projectes que no tenien pressupostats. Vull saber si és correcte, 
si no, o que em comentin una mica el tema. El punt 4, apartat b), que diu “en la 
confección de presupuestos para el ejercicio 2015, el Crédito dotado para este 
concepto ha sido de 40.000 euros, con lo que se espera deduir el gasto en 3.500 euros 
respecto al ejercicio anterior”. Clar, llavors al punt 6 aprovem un increment per 
necessitats, de 15.000 euros, no tindríem cap mena de sentit, vull dir que augmentaria 
la partida, vull dir que aquesta dada seria incorrecta. Pregunto si és correcta o és un ... 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor interventor, els informes són d’intervenció, 
per tant el senyor interventor ens pot explicar aquest punt, si us plau. 
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Pren la paraula el sr. Interventor i diu: és que aquesta partida no és la de projectes 
d’urbanisme, és una que hi ha a Secretaria i Hisenda de consultoria externa.  
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: gràcies. És que aquí no queda clar que sigui això, 
llavors aquí és estudis i projectes, és un tema generalitat i en cap moment diu que sigui 
per un tema molt concret que és el què vostè m’està dient en aquest moment. Es podria 
especificar què és això? Si es podria modificar. 
 
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: té raó, no queda prou especificat, però em 
demanes l’aclariment, i l’aclariment és aquest. No es tracta de la partida de projectes 
urbanístics, que és de quantia superior i efectivament en el punt de modificació de 
pressupost avui s’augmenten 15.000 euros, sinó és una altra que hi ha la zero tres, qués 
és hisenda i règim intern i secretaria, que és per estudis externs però que no són 
urbanístics.   
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

5. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA 
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 31 DE MARÇ 
DE 2015, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2015/2012, D'1 
D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ 
TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 
D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 
FINANCERA 

 
En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) per 
mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu 
d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i  l’art. 191 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 de l’interventor accidental referit a  l’estat d’execució dels pressupostos a 
31 de març de  2015 en el que es posa de manifest que:  

 
 S'ha complert en termes generals el que estableix l'art. 92 i següents del Reial 

decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el Capítol primer 
del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora de las hisendes locals (TRLLRHL), en 
matèria de pressupostos, així com la nova Instrucció del model normal de 
Comptabilitat.  
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 La corporació local donarà compliment al requeriments de la Llei orgànica 
2/2012 d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa, tot i que en aquests 
moments de l’exercici no s’acompleix amb l’objectiu d’estabilitat perquè els 
principals ingressos tributaris es liquidaran durant el segon trimestre 

 
 Aquest informe de l’estat d’execució del pressupost a 31 de març de 2015 ha 

estat tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 6 de maig de 2015, 
donant compliment a les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que 
es desenvolupen les obligacions de subministrar  d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera 

 
 Cal donar compte al ple de la corporació de l’estat d’execució dels pressupostos 

corresponen al primer  trimestre de 2015 
 
Vista  la comunicació telemàtica efectuada al ministeri per cadascuna les entitats locals 
incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre, 
ajuntament i patronats municipals amb el seguen detall: 

 
 Resum classificació econòmica 
 Detall ingressos corrents 
 Detall ingressos de capital i financers 
 Detall despeses corrents 
 Detall despeses de capital i financers 
 Calendari, pressupost de tresoreria  
 Romanent de tresoreria 
 Deute viu i venciment mensual previst 
 Perfil venciment deute propers 10 exercicis 
 Dotació de plantilles i retribucions 

 
 
S’hi afegeixen els annexes següents: 
 

 Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC 
 Interessos i venciments meritats 
 Avals de l’entitat 
 Fluxos interns 
 Vendes d’accions i participacions 
 Adquisició d’accions i participacions 
 Operacions atípiques 
 Moviments compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 
 Mesures de racionalització 
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I la comunicació efectuada per la societat mercantil que inclou: 
 

 Balanç 
 Compte de resultats 
 Dotació de plantilles i retribucions 
 Calendari i pressupost de tresoreria 
 Deute viu i previsions de venciment 
 Capacitat/necessitat de finançament 

 
 
Primer.- DONAR COMPTE  al ple de l’ajuntament de l’estat de l’execució dels 
pressupostos a corresponents al primer trimestre de 2015, que inclouen els de 
l’ajuntament, el Patronat municipal de cultura, el Patronat municipal d’esports i la 
societat municipal Les Franqueses entorn verd, SA 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE 
PRESSUPOST NÚMERO 2 CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015 

 
ATÈS que per Decret d’Alcaldia de data de 19 de gener de 2015 es va  acordar entre 
d’altres,  
 

“Tercer.- APROVAR definitivament els pressupostos generals de la Corporació, 
formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, les societats de capital 
públic Les Franqueses Entorn Verd SA i Les Franqueses Dinamització 
Econòmica SL, per a l’exercici 2015.”    

 
ATÈS que en data de 26 de març de 2015 el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la condonació de la quota tributària, per aquest exercici 2015, que els 
ajuntaments han de pagar a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) per la gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. 
 
ATÈS que es considera necessari destinar l’estalvi a dotar la partida d’altres inversions i 
despeses corrents 
 
TENINT EN COMPTE que el present acord és objecte de transferències de crèdit que 
afecten a diferents grups de funció.  
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ATÈS que les transferències que es proposen no afecten ni a crèdits ampliables ni a 
crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici, no minoren crèdits que hagin estat 
incrementats amb suplements o transferències de crèdit i no incrementen crèdits que 
com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de minoració.  
 
ATÈS que la base 21 de les d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2015, de conformitat en allò previst a l’article 179 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, preveu que l’autorització de transferències de crèdit 
entre diferents grups de funció, correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de l’interventor accidental.  
 
D’acord amb allò que estableix l’article 179 del text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
a l’ajuntament en ple proposo l’adopció del següent  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació en el Pressupost vigent de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2015, següent: 

      Partida de despesa a minorar  
   03.9311.22708 Premi cobrança gestió ORGT  

 
133.000 

   
TOTAL CAPACITAT DE 
FINANÇAMENT      133.000 

                                                      
     Partides de despesa a incrementar 

   03.9201.21600 Manteniment i millora d’equip i sist.informàtics       5.000 
04.1511.22706 Estudis i treball tècnics     15.000 
05.1711.22101 Subministrament d’aigua de reg      2.500 

05.4501.22101 
Subministrament d’aigua equipaments 
municipals 7.500 

05.1601.21000 Manteniment clavegueram     9.000 
05.1530.21001 Subm. de materials manteniment brigada     10.000 
07.3401.41001 Aportació Patronat Municipal d’Esports     33.000 
11.4501.61017 Remodelació Teatre Corró d’Avall     51.000 
TOTAL NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT      133.000 
 
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el 
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qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si 
s’escau, al·legacions o reclamacions. 
 
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el 
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. López i diu: bona nit a tothom. En aquest punt, la nostra formació 
s’abstindrà perquè ja al seu dia vam votar en contra del pressupost, però sí que hi ha 
dues partides que ens criden l’atenció. La primera seria que dintre del conveni de 18 
de maig de 2015, per a la construcció del magatzem de la casa parroquial hi havia una 
quantitat establerta de 39.700 euros, i ara s’incrementa en 11.000 euros. I ens 
agradaria saber aquest increment a què es deu. I per altra banda, tenim una partida de 
regularització de personal de personal del Patronat d’Esports, de personal que presta 
serveis, i que ens agradaria que ens expliqui aquest procés de regularització de 
personal en què consisteix. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: nosaltres simplement dir que, com tindrem temps 
de comprovar l’expedient, no sabem si l’expedient hi ha una explicació clara dels 
conceptes de per què serà cada partida. Vull dir, tenint en compte el què ha comentat 
abans el senyor Interventor vinculat a la partida que no era d’estudis i projectes, volem 
saber si a l’expedient consta tots els punts on s’han destinat aquests diners. Què vull 
dir, manteniment del clavegueram: 9.000. Saber exactament quina zona, on, o sigui, a 
l’expedient està ben especificat aquests conceptes? 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: nosaltres votarem favorablement amb això, més 
per bona voluntat nostra i sobretot dels tècnics de la casa que gràcies a la feina que han 
fet els polítics del govern i m’explicaré una mica. Avui fa 8 dies, quan vam tenir la 
reunió en la què prèvia al ple, que tenim cada setmana, vam insistir molt especialment 
en què se’ns ajudés especificant una mica amb la línia del que ens deia aquí, on aniria 
a parar això. Agrair al regidor d’esports el fet de que lo seu estigui detallat i justificat. 
Jo els hi diré que per trobar el destí dels 51.000 euros del tema del centre cultural de 
Corró d’Avall espero que contestin al senyor López. Jo ja sé com han anat els tiros 
aquests, però realment no ens han ajudat gens. Jo he hagut de parlar amb l’interventor, 
amb l’arquitecte municipal, amb el secretari. Jo els hi demanaria si us plau que en un 
futur, ostres, tinguin-nos en compte. Si realment volen que les coses tirin endavant, si 
us plau, que la documentació que tenim dels nostres dossiers estigui complerta, etc. Ja 
dic, votarem a favor perquè hem arribat a esbrinar amb línies generals la finalitat de 
les coses, però la veritat és que no ens ho han posat gens fàcil.  
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: respecte a les partides de manteniment, estudis 
tècnics, subministrament d’aigua, aigua d’equipaments municipals, manteniment de 
clavegueram, material de manteniment de brigada i aportació al Patronat d’Esports, ja 
li han fet l’aclariment, però aquestes anteriors són previsions. Les àrees han previst 
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una possible manca de pressupost d’aquí a final d’any i ens demanen un 
aprovisionament per tancar l’exercici d’acord amb el pressupost que li concedim. Per 
tant, no podem detallar en aquest moment la despesa, sinó que s’anirà produint 
d’acord a les necessitats que es vagin succeint. En quant al tema de la remodelació del 
teatre de Corró d’Avall, el projecte, un cop definit i suposo que el sr. Profitós ho ha 
pogut comprovar, eren 46 mil i escaig euros, i s’ha programat un diferencial 
d’aproximadament uns 7000 euros per a qualsevol eventualitat que pugui passar. I 
aquesta eventualitat pot ser una part del cost de les cadires, d’acord? 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyor Jiménez, totalment d’acord, però 
comparteixi amb mi si us plau que no és lògic que un regidor hagi d’anar perseguint a 
l’arquitecte municipal per tenir el pressupost; que no és lògic que un regidor hagi 
d’anar a perseguir a l’interventor per tenir el compte major de les partides de la 
remodelació, etc. Insisteixo només, posi’ns-ho fàcil, si us plau. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure, la pregunta que s’ha fet abans és, com és 
possible que passem d’un pressupost inicial de 39.000 euros a  un final de 51.000? si 
ja sé que ho saps, però estic preguntant a l’equip de govern. Llavors, aquesta és la 
pregunta que fem, no si al final són 46 i tal. Aquí algú en el seu moment va 
pressupostar 39, i acabem posant al calaix 51 per si les mosques, i aquesta és la 
transmissió que nosaltres preguntem. També entenc que ara són uns calers que la 
Diputació ens dóna d’alguna manera i s’han de distribuir ràpidament entre algunes 
àrees, això també ho entenc. Però quan són projectes concrets, que suposo que és lo 
que està dient l’Àngel, les coses han d’estar molt més clares. Ens han de dir, van 
directament a aquest projecte, com sí que ha fet des de l’àrea d’esports el senyor 
regidor. Ens ha dit directament cap on van i no hem hagut de fer massa experiments.  
Gràcies  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: si bé. Abans de res, ens hauríem de felicitar pel 
premi que ens ha donat la Diputació. Ens ha donat 133.000 euros. Clar la pregunta que 
jo em faig, que ens fem nosaltres, és dir, ostres, aquests 133.000 que ràpidament li 
hem trobat ubicació, si no ens haguessin donat aquests 133.000, com ens ho haguéssim 
fet? D’on hauríem tret els calers? Una altra modificació? Per aquí? Per allà? Llavors a 
les hores, jo crec que potser sí que ens convida a tots a fer una reflexió en aquest 
sentit. 
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: sr. Profitós, apart dels tècnics, sap que estic a la 
seva disposició per a poder fer qualsevol aclariment. En aquest tema, hem parlat 
d’altres temes, però d’aquest no. Amb molt de gust sap que qualsevol altra ocasió ho 
pot fer-ho i podem veure detalladament partida per partida. Això ho faig extensiu a 
tothom, no solsament a vostè. Per tant, crec que ja està contestada la seva pregunta. 
Intentarem millorar la gestió i per tant la comunicació ha de ser més fluïda. És un 
compromís personal de l’equip de govern. Senyor Marin, respecte a lo què vostè ens 
diu, evidentment que no solsament tenim una partida per poder fer modificacions de 
crèdit, però aquesta, d’acord a lo que era més proper a poder modificar i donat la 
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quantia, és la que hem cregut que no havien de fer més trasbalsos, sinó que era una 
partida íntegra de 133.000 i que ens encaixava amb aquestes qüestions.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, com molt bé li ha explicat el regidor ho 
podríem fer de romanents d’altres partides. Llavors el què hem fet, ara que ens han 
vingut aquests 133.000 és poder-ho aplicar i llavors aquest romanent d’altres partides 
que ens puguin sobrar, perquè sempre hi ha una mica de superàvit a l’ajuntament, ho 
administrarem o per tenir superàvit o per altres partides. Llavors, el què heu dit 
vosaltres, evidentment ho intentarem millorar. (Se sent intervenir el sr. Bernabé, però 
no queda registrada la seva intervenció). 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: a veure, ho explico jo, que no serveixo de 
precedent. En aquí representa que inicialment treballàvem amb un pressupost de 
39.000 i pico d’euros, partint de la base. Aquest magatzem va en el lateral del que és el 
centre cultural. Partint de la base de que el petit muret de contenció on ara estan 
repenjades les tanques, podria aguantar les totxanes del damunt, es partia del 
pressupost de 39.000 i pico d’euros. Amb aquesta mateixa cosa, si us mireu l’informe 
de l’interventor que hi havia en aquest expedient, de les poques coses que hi havia, 
veureu que ell parla del voltant 51.000 euros, perquè hi havia una previsió de que en el 
cas de que els murets no resistissin s’hauria de fer una feina extra etc. El què es va fer, 
a mi em sembla que amb bon criteri, va ser per part de la gent de la brigada, abans de 
començar a posar-nos en feina, fer una cata. La cata va veure que aquest muret no té 
fonaments i a partir d’aquí es va refer el pressupost i el pressupost definitiu són els 
46.000 i escaig euros que tenim aquí. Previsiblement quan això surt a licitació no 
estarà per sobre d’això, sinó que estarà a la baixa, i l’explicació que m’han donat a mi 
és que la diferència entre els 51.000 que traspassem al centre cultural i aquests 46.000 
són per complementar el què costaran les cadires del teatre, que no sé si ho ha estat 
últimament, és d’aquesta setmana i realment està quedant molt bé, però no té cadires, i 
les cadires noves que ens han de portar ja, doncs representa que la previsió que ja té 
l’ajuntament en partida pot ser que faltin 4 o 5000 euros per acabar-ho de pagar.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Profitós, i aquesta explicació de les cadires 
ell no l’ha dit, però li he donat jo. Escolta’m, li ha contestat. L’explicació li he donat 
jo, això del tema de les cadires. Llavors, a partir d’aquí, senyor Bernabé, potser sí que 
hem de millorar amb l’explicació. És que no tenim res a amagar, al contrari, per tant 
insto al senyor interventor que en les explicacions de les partides almenys posar-ho 
una mica més clar en aquest aspecte.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC, ERC-AM i PP, un vot en contra del grup municipal CPF i 
quatre abstencions dels regidors del grup municipal ILF-C, i per tant, amb el quòrum 
legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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7. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL CATÀLEG DE CAMINS 
MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que en data 27 de novembre de 2013 el President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona va dictar Decret pel qual s’aprovava 
l’actuació anomenada “Elaboració d’un Catàleg de camins municipals de les Franqueses 
del Vallès”.  
 
VIST l’estudi anomenat “Catàleg de Camins Municipals de les Franqueses del Vallès” 
presentat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona el dia 12 
de març de 2015, amb RE 2015/1401, el qual ha estat redactat pel senyor Joan Magriñá 
Cañellas, previ encàrrec des de la pròpia Diputació.  
 
VIST l’informe emès per la cap de l’Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, el qual va ser emès en data 13 de juliol de 
2015, del qual es desprèn, entre d’altres, que el document recull totes les dades 
necessàries per a la inclusió en l’inventari de béns immobles de cadascun dels camins 
inclosos en el catàleg.  
 
VIST l’informe emès per la Secretaria Municipal.  
 
ATÈS que l’article 32 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques, 
33/2003 de 3 de novembre disposa que les administracions públiques estan obligades a 
inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni, fent constar, amb el suficient 
detall, les mencions necessàries per identificar i les que siguin necessàries per reflectir 
la seva situació jurídica i la destinació o ús a què estan sent dedicats. 
 
ATÈS que l’article 222 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que 
els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns 
de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. També assenyala 
que l’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la seva 
rectificació i comprovació. L’apartat 3) del precepte estableix que correspon al ple 
l’aprovació, rectificació i comprovació de l’inventari.  
 
VIST allò que disposa l’article 100 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Aquesta àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- APROVAR INICIALMENT el Catàleg de camins municipals de les Franqueses 
del Vallès, lliurat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona el 
dia 12 de març de 2015, RE 2015/1401. 
 
Segon.- SOTMETRE el document tècnic a exposició pública per un termini de 30 dies 
hàbils mitjançant anuncis en el BOPB, en el DOGC, en el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament i en el web municipal, amb el benentès que contra aquest acord es tracta 
d’un acte de tràmit i, per tant, no és susceptible de recurs. 
 
Tercer.- DISPOSAR que si no s’hi formular cap al·legació i/o reclamació durant el 
termini d’informació pública, el Catàleg de camins municipals que ara s’aprova 
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i 
S’INCORPORARÀ  el seu contingut a l’Inventari Municipal de Béns. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona i a les àrees d’Hisenda i Serveis Centrals, Obres i Serveis, 
Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: en primer lloc voldria fer una prèvia, més que res 
perquè constés en l’acta. Suposo que el senyor secretari es pensava que amb aquest 
nou consistori se’n sortiria més bé de preu que amb l’altre, que no se li farien 
al·lusions directes, però li voldria fer una pregunta. En el cas de que... és que és una 
cosa que ha portat controvèrsia mesos enrere. En el cas de que aquí en el Ple, quedant 
registrat en l’acta, un regidor formuli una petició de rectificació, de modificació, es 
considera que és una al·legació? O si a més a més hem de tornar-ho a escriure? No sé 
si m’explico. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: Entenc que es consideraria una al·legació. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: volem demanar que quan estigui aprovat el catàleg 
estigui penjat en el web municipal perquè es patrimoni de tots els ciutadans del poble. 
Marin: també celebrant que la Diputació posés al nostre servei aquest catàleg de 
camins que ens hem de felicitar tots, també però són camins transitables, per tant jo 
crec que podríem instar a la Diputació que tota aquesta riquesa que tenim en el nostre 
municipi en camins que no són transitables, també, com a mínim, es comencés a 
treballar amb la idea d’intentar de fer un catàleg en el mateix sentit. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: votarem a favor. Suposo que els altres també. Però 
així d’entrada voldríem ja fer unes quantes esmenes, rectificacions, digues-li com 
vulguis. Per exemple, començo a cantar: d’acord amb aquest catàleg... parlaré només 
de Corró d’Amunt, que és el què m’he mirat. El camí del cementiri i el camí que surt 
de darrere de la zona esportiva comença en el mateix punt. Llavors hi ha alguna cosa 
que no lliga. El camí del cementiri diu que comença en el km 5,6, que és un tenim el 
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poble, amb la qual cosa està malament. Segons aquest catàleg, el camí de Can Cot 
comença abans que el camí de can Viure. El camí de can Viure comença 4,13, que és 
correcte, i segons el catàleg, el camí de Can Cot comença en el km 3,07, quan d’acord 
amb això formaria part de Marata i tampoc  es tracta d’això. Del mateix camí de Can 
Cot diu que té una suau pendent ascendent una mica pronunciada al començament. Els 
primers 200 metres del camí de Can Cot i els que hi hem passat a peu o ho sabem, la 
pendent és del 10%. En els primers 200 metres la pendent és del 10%. Llavors, a 
veure, votarem a favor però perquè quedi aprovat inicialment. Presentem això perquè 
es corregeixi. Demanaria si us plau com a deures als regidors, cadascú del seu poble, 
que es miri amb carinyo els camins que l’afecten. Els de Llerona teniu feina, els de 
Corró d’Amunt tenim feina perquè em temo que hi haurà més errades d’aquest estil. I 
sobretot demanar a la gent que, encara que sigui mes d’agost, bé, potser aprofiteu, 
donem un cop d’ull perquè realment la feina és interessant; el catàleg és maco, no sé si 
el tenim per aquí, perquè es pugui veure, però sobretot, ja que tenim una feina, que 
quedi ben feta. Fem-hi tots, cadascú, no sé, repartim-nos els pobles, fem el què sigui, 
però assegurem-nos que quan s’aprova definitivament és correcte.  
 
Pren la paraula la senyora Pruna i diu: bona nit. Bé, jo penso que aquest catàleg de 
camins era una cosa que ens feia falta. No el teníem. És un bon catàleg, però tal i com 
ha dit el senyor Marin, que podria ser que es pogués ampliar, no dic pas que no. Però 
el primer que voldria dir, és que quan ha parlat el senyor Profitós de fer al·legacions, 
és per això que ara hem dit 30 dies però rectifiquem, i donem 3 mesos perquè crec que 
s’ho val, perquè en 30 dies estem en el mes d’agost, doncs això no quedaria bé. Per 
què? És una cosa que són de camins públics i aquí  poden haver gent privada que es 
pot haver posat algun camí que realment no és públic, sinó que és privat. S’ha mirat 
molt bé, però és lo que ha dit vostè, que hi ha pendents o baixades que no estan ben 
escrites, o moltes altres coses. Donem 3 mesos; a part de publicar-se en el web, es farà 
perquè tothom pugui veure aquest catàleg que, de veritat, és un molt bon catàleg de 
camins i ens feia, crec jo, per la població de les Franqueses, amb el territori que tenim, 
és un gran catàleg.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: queda recollit, senyor secretari, que farem 3 mesos 
d’exposició pública.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada pels disset membres assistents, sobre els 
disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES 
LOCALS PER A L'ANY 2016 
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ATÈS que en data 9 de juny de 2015 es va publicar al DOGC núm. 6888 l’Ordre 
EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals per a l’any 2016. 
 
ATÈS que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes 
locals seran fixades per Ordre del/de la Conseller/a de Treball, a PROPOSTA DELS 
MUNICIPIS RESPECTIUS.  
 
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica, proposa al Ple de la Corporació 
Municipal, l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2016: 
 
 Bellavista   6 de maig i 1 de juliol 
 Marata   6 de maig i 30 de juliol 
 Corró d’Amunt  6 de maig i 6 d'agost 
 Llerona   6 de maig i 8 de setembre 
 Corró d’Avall  6 de maig i 16 de setembre 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada pels disset membres assistents, sobre els 
disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
El sr. Secretari informa que “aquesta moció compta amb el suport del govern, i a la 
vegada dels grups de Imagina les Franqueses en Comú i Esquerra Republicana de 
Catalunya”. 
 
 

9. MOCIÓ DEMANANT LA RETIRADA DE TOTS ELS SÍMBOLS 
FRANQUISTES, DE QUALSEVOL TIPUS QUE ENCARA RESTEN A 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
 
ATÈS que fa 40 anys que es va acabar la darrera dictadura i, amb ella va acabar un dels 
episodis més negres de la història del nostre país. Tot just fa ara 37 anys que es va 
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aprovar una Constitució, que tot i tenir mancances importants, ens ha portat al període 
de democràcia més llarg del segle XX. Per tant, ens hem trobat immersos en un segle on 
el nostre país ha sofert dues dictadures; dues etapes basades en l’opressió i en la 
imposició, de les quals ja ens hem deslliurat, però encara resten elements que ens ho 
recorden. Es per això, que creiem, que no podem mantenir a la nostra ciutat un seguit de 
símbols que ens recordin aquest passat tan obscur. 
 
Atès que molts dels Ajuntaments de Catalunya han estat els pioners en la eradicació de 
símbols i vestigis del franquisme, les Franqueses del Vallès no pot mantenir en ple segle 
XXI tot allò que evoqui o exalti la dictadura i les seves “gestes” contra la democràcia, 
contra la llibertat, així com l’aniquilació de les institucions legítimes de Catalunya per 
acabar amb la identitat dels Països Catalans.  
 
Atès que la nostra ciutadania ha après que és possible una nova manera de governar; on 
els valors democràtics, els valors de la pau, de la justícia han estat els substituts 
d’aquelles imposicions. Per tant, si des del consistori es vol vetllar per la cultura de la 
pau i per defensar tots els elements que siguin propers a aquesta ideologia; és necessari 
mostrar un rebuig contundent per les diferents mostres de suport a períodes dictatorials, 
que s’han caracteritzat per l’ús injustificat de la imposició i opressió cap a persones i 
col·lectius contraris a la seva ideologia. 
 
Atès tot això i com que encara resten alguns rastres (amb elements que ens traslladen a 
aquells temps, que si bé són històrics, no són democràtics) que mantenen viva la 
memòria del franquisme. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- REALITZAR un inventari exhaustiu dels elements franquistes que encara 
perduren a la ciutat.  
 
Segon.- RETIRAR, previs els tràmits que corresponguin, tots els elements franquistes 
inventariats al municipi, en especial les plaques dels edificis del Instituto Nacional de 
la Vivienda. 
 
Tercer.- RESTITUIR la memòria de tota persona o entitat que va ser perseguida o 

il·legalitzada durant períodes dictatorials. 

 

Quart.- TRAMETRE a la conselleria competent l’acord de la retirada de totes les 
plaques amb l’emblema de la Falange de tots els habitatges de promoció pública. 
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Cinquè.- TRASLLADAR aquests acords a les entitats de la ciutat, als Grups 

Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 

 
El sr. President anuncia que a aquesta moció també s’hi ha afegit el grup municipal del 
PSC, que no l’ha anomenat i, per tant, que consti en acta que el PSC també s’hi ha 
afegit. A continuació demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor Vega i diu: el nostre grup felicita aquesta moció. Considerem 
que anem una mica tard perquè aquest tema ja havia passat per aquest Ple fa temps. Jo 
me’n recordo fa molts anys, quan estava Ribalta aquí assegut des del públic a veure si 
netejaven una mica el poble dels símbols feixistes. Ha passat molt de temps, millor 
tard que mai. I també volem demanar que ja que hi ha Llei a Catalunya i hi ha Llei a 
l’estat, que faciliten legalment poder actuar d’ofici amb aquest tema, i ja que ens 
posem a esborrar el feixisme dels nostres carrers, també agrair que esborrem les 
pintades feixistes actuals que estan apareixent en els nostres carrers. Alguns punts del 
nostre poble estan apareixent pintures de grups d’ultradreta que estaria molt bé que 
l’ajuntament es preocupés en fer neteja, perquè el feixisme no se’l pot ignorar: se l’ha 
de combatre i se l’ha d’esborrar. 
 
Pren la paraula la senyora Reche i diu: bona nit. Nosaltres volíem fer una esmena en 
aquesta moció perquè tot i que la Llei ja ho diu, volem que quedi reflectit que tant la 
retirada com la reparació, en cas que calgui, anirà a càrrec de l’ajuntament.  
 
El senyor Alcalde pregunta: hem de votar l’esmena? 
 
Respon el senyor Secretari: la voluntat de la moció ja era aquesta, però si volen que 
consti formalment, es pot. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: els grups que l’hem secundat, hi estem d’acord 
amb això? Molt bé, l’assumim. Entenem que la retirada d’aquests símbols 
l’ajuntament es farà càrrec de si es retira, pintar la façana el tros. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyor Colomé, això està entès, el què han 
intervingut dos grups dels sis que som.  
 
El sr. Alcalde dóna la paraula al sr. Profitós. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per descomptat, votarem a favor. No és el primer 
cop que es parla d’això a l’ajuntament. Tota manera jo voldria posar deures ja 
directament, i una pregunta. Els deures són que algú determini si el cementiri públic de 
Corró d’Avall, i com a tal públic, per entendre’ns, si les parcel·les del cementiri són un 
espai privat o si les parcel·les del cementiri formen part d’un espai públic i per tant 
serien susceptibles d’entrar dintre d’això. No, ja sé que és per nota, no és per a ara. 
Però en pla joc de pistes, vull dir que quan després en parlem ja trobaran a què m’estic 
referint dintre del cementiri de Corró d’Avall.  
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: aquesta pregunta no l’aprovo. Deixi’m-ho mirar. 
Sé que hi ha allà enterrada gent... deixi’m-ho mirar, no estic en condicions ara de 
contestar-li. Hi ha una part parroquial i la part vella és parroquial, que és on hi ha les 
foses comunes, i tot això, i és parroquial. Llavors hi ha la part pública, que és la nostra, 
el què passa és que la part parroquial fem el manteniment nosaltres. Sí, sí, és clar. Ja 
en parlarem. Com hem de fer un inventari, tindrem temps per parlar-ne suficientment.  
 
Per tant, el text de la moció quedaria de la següent manera:   

 
MOCIÓ DEMANANT LA RETIRADA DE TOTS ELS SÍMBOLS 
FRANQUISTES, DE QUALSEVOL TIPUS QUE ENCARA RESTEN A 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
 
ATÈS que fa 40 anys que es va acabar la darrera dictadura i, amb ella va acabar un dels 
episodis més negres de la història del nostre país. Tot just fa ara 37 anys que es va 
aprovar una Constitució, que tot i tenir mancances importants, ens ha portat al període 
de democràcia més llarg del segle XX. Per tant, ens hem trobat immersos en un segle on 
el nostre país ha sofert dues dictadures; dues etapes basades en l’opressió i en la 
imposició, de les quals ja ens hem deslliurat, però encara resten elements que ens ho 
recorden. Es per això, que creiem, que no podem mantenir a la nostra ciutat un seguit de 
símbols que ens recordin aquest passat tan obscur. 
 
Atès que molts dels Ajuntaments de Catalunya han estat els pioners en la eradicació de 
símbols i vestigis del franquisme, les Franqueses del Vallès no pot mantenir en ple segle 
XXI tot allò que evoqui o exalti la dictadura i les seves “gestes” contra la democràcia, 
contra la llibertat, així com l’aniquilació de les institucions legítimes de Catalunya per 
acabar amb la identitat dels Països Catalans.  
 
Atès que la nostra ciutadania ha après que és possible una nova manera de governar; on 
els valors democràtics, els valors de la pau, de la justícia han estat els substituts 
d’aquelles imposicions. Per tant, si des del consistori es vol vetllar per la cultura de la 
pau i per defensar tots els elements que siguin propers a aquesta ideologia; és necessari 
mostrar un rebuig contundent per les diferents mostres de suport a períodes dictatorials, 
que s’han caracteritzat per l’ús injustificat de la imposició i opressió cap a persones i 
col·lectius contraris a la seva ideologia. 
 
Atès tot això i com que encara resten alguns rastres (amb elements que ens traslladen a 
aquells temps, que si bé són històrics, no són democràtics) que mantenen viva la 
memòria del franquisme. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- REALITZAR un inventari exhaustiu dels elements franquistes que encara 
perduren a la ciutat.  
 
Segon.- RETIRAR, previs els tràmits que corresponguin, tots els elements franquistes 
inventariats al municipi, en especial les plaques dels edificis del Instituto Nacional de 
la Vivienda. El cost de la retirada i reparació aniarà a càrrec de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès.  
 
Tercer.- Restituir la memòria de tota persona o entitat que va ser perseguida o 
il·legalitzada durant períodes dictatorials. 
 
Quart.- TRAMETRE a la conselleria competent l’acord de la retirada de totes les 
plaques amb l’emblema de la Falange de tots els habitatges de promoció pública. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a les entitats de la ciutat, als Grups Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada pels disset membres assistents, sobre els 
disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ A LA RETIRADA DELS 
RADARS FIXOS DEL MUNICIPI 

 
 
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va adjudicar a una empresa la 
instal·lació de radars a Llerona i a Corró d’Avall, a la cruïlla de la  ctra. de Cànoves amb la 
ctra. de Ribes, i al carrer del Pont amb la rotonda de Can Mònic, instal·lació que es pagaria 
amb la imposició de multes als infractors en aquests semàfors. 

 
Atès que les mesures que les entitats van demanar emprendre, en la zona de Llerona i de 
Corró d’Amunt, van ser per pacificar el trànsit a la zona en qüestió i no pas per imposar 
sancions econòmiques i administratives als vehicles que presumptament infringissin les 
normes de trànsit. 

 
Atès que la mesura emprada per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha estat molt 
controvertida entre els ciutadans i usuaris dels vehicles que transiten per aquests indrets i 
que hi ha mesures fixes per pacificar el trànsit en els trams de carretera que són conflictius 
sense una constant imposició de multes a les persones que transiten pels esmentats indrets. 

 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS: 

 
Primer.- Instar el govern municipal a rescindir el contracte d’instal·lació de radars fixos a 
diferents indrets del municipi, amb el pagament de l’import que manca per completar el 
total de la instal·lació que es va fer en el seu dia en els semàfors. 

 
Segon.- Instar el govern municipal a desconnectar els radars per tal d’evitar la 
imposició de multes i la retirada de punts del carnet de conduir, i a col·locar mesures 
fixes de pacificació del trànsit en els indrets conflictius, que no sancionin amb multes els 
conductors. 

 
Tercer.- Trametre aquest acord a les àrees de l’organització municipal que estiguin 
implicades amb els radars o les multes en aquestes cruïlles. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé, és evident que aquesta instal·lació no ha sortit 
com el govern pensava, i per lo tant es te de repensar el què fa amb aquestes 
instal·lacions i en quina manera s’han fet. Tinguem en compte que la cessió 
administrativa d’aquesta explotació tampoc no ha sigut gaire correcte, bàsicament pel 
resultats que ens dóna, els pagaments que teòricament es tenen de fer a aquest 
contractista que va guanyar l’adjudicació i que realment és en escreix lo que consta 
aquesta instal·lació. Tampoc no té l’equivalència d’aquesta instal·lació a pacificar el 
trànsit, bàsicament perquè hi ha mesures que no tenen cost per als ciutadans que hi 
passen i que hi transiten per pacificar el trànsit, i que els consells de poble de Llerona i 
de Corró d’Amunt, que són els què van manifestar, no van demanar semàfors sinó la 
pacificació del trànsit en segons quins trams de la carretera. Què volia dir? Que havien 
altres mesures alternatives per portar a terme que no fossin semàfors amb multes i 
retirada de punts, i a més, també, en benefici amb escreix per un instal·lador que 
realment es podia haver pagat com es paguen totes les instal·lacions amb inversió. Per 
tant, que nosaltres presentem, primer, la rescissió, que és lo normal, que és lo que ha 
fet Santa Eulàlia, de les instal·lacions en qüestió perquè no es paguin amb escreix, i 
després la desconnexió d’aquests aparells o el control policial que pertoqui, allò que va 
dir vostè per si passen lladres o alguna cosa d’aquestes, que això està molt bé, i 
després que es posin mesures addicionals en aquests trams, tant a Corró d’Amunt com 
a Llerona, que són els què realment hi ha problemes i que es van manifestar, que 
realment no comportin posar sancions, ni multes, ni comporti un escreix en aquesta 
dificultat del trànsit. Per lo tant que sí que hi ha mesures que poden ser des d’obres, 
poden ser amb ressalts, sí que pot ser amb pintura, amb senyalitzacions, que pot fer el 
mateix efecte o major que el què s’ha posat, que és l’únic que és sancionable, i que 
realment considerem que es pot canviar, bàsicament per donar compliment a la petició 
dels veïns, que aquí sempre s’ha dit que els veïns havien demanat semàfors. I els veïns 
mai ho havien demanat. Que quedi clar, perquè aquest consistori treu de lloc quan li 
interessa justificar perquè ho havia demanat el consell de poble i ja es pot fer. No, ells 
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havien demanat pacificar el trànsit en segons quins trams de les carreteres. I això és 
evident que es pot fer sense cost addicional pels què hi transiten.  
 
Pren la paraula el sr. López i diu: en aquest punt de l’ordre del dia nosaltres sí que 
estem d’acord amb la finalitat de la moció, perquè entenem sobretot que les mesures 
es van implantar més per afany recaptatori que no per seguretat. Però sí que és cert que 
creiem el següent punt, que tractarem el mateix, està més consensuada amb les 
associacions i amb altres grups de l’oposició, i per això ens abstindrem. També 
entenem que per mig hi ha un contracte, que entenem que també haurien 
penalitzacions si es retiren les càmeres sense mirar bé el contracte. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: nosaltres, per coherència, votarem en contra. 
Independentment que puguin haver una sèrie de circumstàncies doncs que han de ser 
millorables i que amb la moció següent ho explicarem entre tots els signants, però 
pensem que el motiu no era un altre que pacificar un tram en el què la inseguretat era 
molt notable. Vull remarcar i des de la responsabilitat que en cap moment hi havia 
afany recaptatori. En cap moment.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: (després de sentir-se aplaudiments i intervencions 
des del públic que no queden gravades) Si us plau, perdoneu, si us plau, després, al 
final del Ple, podeu intervenir, no hi ha problema. Deixeu que la gent s’expressi, 
llavors a partir d’aquí... són punts de vista diferents als vostres. Senyor Marin, pot 
seguir? Si us plau, si us plau, gràcies 
 
Continua el sr. Marin dient: aquesta era la voluntat tal com estava comentant. Intentar 
pacificar un entorn que havia sigut reclamat pels veïns i veïnes de Llerona i que, sota 
recomanació de la policia local, es va portar a terme aquesta actuació.  
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: és veritat que hi ha aquesta moció i a continuació 
hi ha una altra amb contingut similar, però no obstant faré una introducció tant amb 
aquesta com per també la propera. En primer lloc, vaig invitar a tots els grups 
municipals a assistir a una sessió informativa sobre el funcionament d’aquest sistema. 
Van assistir evidentment els què van tenir voluntat de fer-ho. Crec que els què van 
assistir van poder comprovar en primer lloc el funcionament del sistema. En segon lloc 
com es produeixen les infraccions. I també les ventatges que té aquesta instal·lació 
tant a la pacificació, la seguretat tan civil com viària, la vigilància que entra dintre de 
la seguretat. S’ha aconseguit un dels temes prioritaris, que és la reducció de velocitat 
amb els diferents trams i  també s’ha de dir una qüestió, que únicament són multats els 
què cometen una infracció. (Se senten intervencions des del públic) Jo respecto que les 
persones que han sigut sancionats, evidentment no els hi agradi, però jo els hi dic, jo 
seré respectuós amb tots vostès i accepto els criteris (se senten intervencions des del 
públic) 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: demano ordre, si us plau. Escolta’m que us pugueu 
expressar, entenc que pugueu cridar en un moment donat però deixeu acabar. Només 
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us demano això. Després, ja us dic, al final del Ple, el públic pot fer les preguntes que 
cregui adients. Senyor Jiménez, pot seguir? 
 
Continua el sr. Jiménez i diu: hi ha moltes de les persones que estan aquí presents que 
han pogut verificar com s’ha produït el seu procediment, el pas per aquests semàfors. 
Jo no més vull apel·lar, i si us plau els hi demano respecto, només els vull apel·lar que 
en consciència valorin internament si l’acte que van fer era correcte o no. El què no  
podem permetre (se senten intervencions des del públic).... perdó, senyors... El què no 
podem permetre és que no complim amb les normatives (es torna a sentir 
intervencions del públic). No sé si els regidors, perquè jo m’estic dirigint als regidors, 
no sé si els regidors, en aquest moment, després en tot cas si algun em demana algun 
aclariment ho faré amb el públic amb molt de gust, però en aquest moment estic 
parlant amb el Ple de l’ajuntament. Si algú dels regidors té alguna cosa a qüestionar-
me el què sigui, o si estic dient alguna cosa que no és correcta en quant a lo que he dit 
o he manifestat, que m’ho faci saber. Però també el què hem de fer és de què  parlem 
quan tenim tota la informació. I quan s’ha obtingut la informació per la via correcta i 
la via administrativa. Senzillament només volia dir això. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: ja ho hem dit, estem a favor de la seva moció però 
com que no ve acompanyat de l’impacte econòmic que pot tenir. Nosaltres calculem 
que pot estar sobre els 300 o 400 i pico mil euros, aquest impacte l’acabaria pagant els 
ciutadans de les Franqueses. Nosaltres ja vam presentar una moció al Ple d’abril on 
demanàvem que senyalitzés, que fossin semàfors verds, ambres i vermells, que són 
molt més clars, i una sèrie de mesures que aquí (se sent interrupcions des del públic) li 
justifico l’abstenció, perquè en aquest cas perquè no tenim clar l’impacte econòmic 
que pot tenir, que al final acabarem pagant tots els ciutadans d’aquest municipi. Dit 
això, senyor Jiménez, vostè és un provocador nato. (Se sent interrupcions des del 
públic). Es poden dir les coses de moltes formes, i segurament té raó amb moltes coses 
que diu, però quan es culpabilitzar al què està davant d’una situació no és la millor 
forma de diàleg, això és bàsic. Qualsevol persona que vol interactuar amb una altra no 
pot entrar dient-li “tu tens la culpa d’entrada”, perquè llavors no anem en lloc. Per tant, 
dit això, jo com a president de consell de poble de Corró d’Amunt històricament, 
també vaig demanar una sèrie de mesures de l’estil, estil dels Gorchs, Llerona s’ha 
millorat molt. A Corró d’Amunt encara s’està esperant. I vaig haver de sentir dels 
llavis de l’alcalde l’últim cop que vam parlar, que ja parlaríem de nou amb el consell 
de poble de Corró d’Amunt perquè no estava clar que allà s’implantessin semàfors. 
Com ara s’ha anat el què hi era i el què està és de la mateixa corda, a lo millor allà no 
es col·loquen semàfors. Però es van demanar els dos consells de poble; a un se li fa cas 
i a l’altre no. Un any abans d’implantar tot això nosaltres ja vam dir aquí en aquest Ple 
que s’havia de fer molt bé, perquè havien exemples a patades, Mollet, Mataró, etc., de 
què no s’havien implantat bé i que a més era la mateixa empresa, i ja han havien hagut 
moltes queixes. Mataró va haver de tirar enrere moltes coses, i era un ajuntament 
Convergent també en aquell moment. I li vam dir, cuidado com fan aquesta forma de 
regular el trànsit, i ens van dir: “no, no, tranquils que ho farem”. Doncs bé, aquí els 
què ens vam trobar és que a part d’una nota dintre del butlletí municipal, que això el 
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que s’ho miri de franquesins s’haurà enterat, i la gent que passa de l’Ametlla, de 
Granollers, de la Garriga, no es va enterar. Per tant, nosaltres en aquell Ple vam dir: 
“això s’ha fet amb nocturnitat i alevosia. Per què? Perquè la gent, quan s’ha volgut 
enterar ja tenia 8 multes posades, perquè les reben per paquets. Per tant, senyor 
Jiménez, no ens digui que s’han fet bé les coses quan nosaltres ja avisàvem que 
s’havien de fer bé, les coses no s’han fet bé, vosaltres ho vàreu reconèixer amb un 
Decret d’Alcaldia, ara no ho recordo, on vàreu acceptar que havien una sèrie de multes 
mal posades i que havien una sèrie de coses que no estaven bé, i per tant, aquí lo que 
no podem dir és que el fi pot justificar com s’ha fet tot fins ara. S’ha de reconèixer per 
part de l’administració que no s’han fet bé les coses i ser didàctic amb els veïns per 
explicar per què necessitem aquests semàfors. I ja està. Des del meu punt de vista.  
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: per esmentar dues coses. Primer, que aquesta moció 
és política, no és tècnica. Per lo tant tota l’explicació tècnica del govern no val, perquè 
és una política d’aquí endavant, d’acord? El què vostè s’hagi trobat o hagin fet no té 
res que veure. Lo que sí que he esmentat i que mantinc, és que l’empresa adjudicatària 
dels semàfors està previst que si segueix aquest ritme cobra bastantes més de lo que 
val la instal·lació, de lo que realment l’ajuntament li te de pagar. Per lo tant que això 
és lo que he esmentat per tirar enrere el contracte, pagar-ho, liquidar-ho i fer lo que 
l’ajuntament vulgui de les instal·lacions que té muntades, que sens dubte es tenen de 
pagar i rescindir el contracte com ho farà Santa Eulàlia i altres municipis que també es 
troben amb aquest (...) Això és una qüestió que li he esmentat de liquidar el contracte. 
I el funcionament ningú l’ha demanat que els semàfors es posin radars permanents i 
fixos i que pagui les instal·lacions siguin els ciutadans que hi passin, perquè en 
definitiva això és una manera de pagar una nova taxa del que realment pagaran 
aquestes instal·lacions són els que passin per aquests llocs. L’ajuntament més aviat 
cobrarà. A partir d’aquí la perversió és això, liquidació aquesta situació, que és un 
contracte, es liquida, es paga el què es deu i ja no es paga dues o tres vegades més de 
lo que val aquesta instal·lació, perquè acabarem pagant això amb els anys que s’ha fet 
el contracte, que realment es prengui la decisió ara o quan es cregui convenient, però 
ara és un bon moment, i que realment es prenguin altres mesures per pacificar el 
trànsit, que ja existeixen, i que els tècnics poden fer-ho i que els veïns que ho han 
demanat quedaran contents. Que en definitiva es pot fer de la mateixa manera el 
resultat final sense haver que els que passen per allà paguin el pato de les 
instal·lacions i tot allò que realment, que moltes vegades ningú d’aquí ha pres la 
decisió excepte l’equip de govern.   
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: bona tarda a tothom. Nosaltres comprenem el 
malestar de la gent perquè realment ha estat una instal·lació amb errors, potser amb un 
període curt de prova, amb retard en les notificacions, amb un seguit de coses que ha 
provocat, jo crec, un malestar que es pot comprendre. Entenem que la petició dels veïns 
de LLerona de pacificar el trànsit del seu poble havia de tenir una resposta. I no em 
sembla que no sigui correcta la instal·lació de semàfors amb càmeres fotogràfiques com 
a sistema de pacificació. Ara, era i és absolutament imprescindible que tinguin 
funcionament impecable, sense cap ombra de dubte, amb un període de proves suficient 
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generós, com ha succeït. Per això nosaltres hem presentat la següent moció que ara 
parlarem detalladament, i no votarem a favor d’aquesta. Però penso que el govern 
hauria de reconèixer els errors que hi hagut aquí. I a la vegada, ens oferim, nosaltres, a 
acompanyar a totes les persones que ho vulguin, a revisar el seu expedient a la policia 
local i a ajudar en tot el que puguem.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, per finalitzar, crec que em toca comentar-ho. De 
fet vam fer un decret rectificant certes coses. Primer, perquè no volem que una persona 
tingui 12 multes, ara si té 12 multes té un problema també. També té un problema. Una, 
dues, tres, puc entendre. Dotze ja no ho entenc. I  espero que vosaltres estigueu amb mi. 
Dotze ja no ho entenc. Si no esteu amb mi amb una persona que ha fet dotze, a partir 
d’aquí, els punts de vista són molt diferents. Esperis, esperis que estic acabant. Llavors, 
hi havie dubtes del seu funcionament fins el 18 de març, tot i que l’inspector de policia 
ens va dir que funcionava perfectament. Espereu, espereu... Perquè no s’ha d’intentar 
entendre ... si us plau, deixeu-me explicar, després quan acabi feu el què creieu o 
almenys sabreu la perspectiva nostra, perquè jo no sóc tècnic, jo sóc l’alcalde. I els què 
hi ha aquí són regidors i ens basem en qüestions tècniques, i seguretat ciutadana, que era 
l’inspector de policia i el seu estaf, ens va dir que no s’ha d’intentar entendre el semàfor, 
sinó que quan es ambra fix i després vermell s’ha de respectar. És l’explicació que ens 
va donar. Què va passar fins el 18 de març? Que el semàfor sempre estava en vermell i 
quan t’acostaves a una velocitat correcta es posava àmbar intermitent. Llavors, nosaltres 
vam entendre degut a tot l’enrenou que possiblement aquest sistema podria causar 
confusió, i vam rectificar i vam fer una resolució treient prop 1.300 multes fins el 18 de 
març. A partir del 18 de març el sistema funciona de la següent manera: tu vas amb el 
vehicle. Si vas a més de 50, hi ha una mica de marge més amunt, i tenim un marge 
superior, es posa àmbar fix 3-4 segons i després vermell. No volíem retirar carnets a 
ningú. És a dir, la gent que ha tingut 2, 3, 4, 5, 12 multes del mateix semàfor i que li han 
vingut totes de cop, li han quedat per 1. I això ho hem fet, i si algú de vosaltres no s’ha 
fet, que vagi a veure al regidor i el regidor mirarà el vostre cas. Escolteu? Aneu-hi 
perquè el meu decret va ser això. Va ser: fins que no te n’assabentes, totes les que has 
tinguts, només n’has de pagar una i els punts d’una. I els punts d’una. Llavors, a partir 
d’aquí, i també ho he de dir, estem pacificant el trànsit a Llerona. I s’està pacificant. 
Tres minuts i acabo, tranquils. Al mes hi passen, en els dos sentits, 208.917 vehicles. En 
el darrer mes, a menys de 50 o menys han passat 161.123. És a dir, el 77%. Entre 50 i 
60 n’han passat 43.493, és a dir el 20,28%. És a dir, en aquests moments per Llerona, a 
menys de 60, que ho podem trobar raonable, estem quasi bé al 97 i pico per cent de 
vehicles que passen a una ... això no vol dir que es multin o no es multin, perquè és 
passar-se el semàfor en vermell, però el radar de velocitat ha detectat aquestes 
velocitats. Llavors, entre 60 i 70 km/h en passen 3.410; a més de 70, 676; a més 80, 
171; a més de 90, 39; i  a més de 100, 5. Llavors, encara es queda feina per fer, encara 
ens queda feina per pacificar perquè en aquests moments hi ha 4.301 vehicles que 
passen per Llerona tram urbà a més de 60 km/h. I això no ho podem permetre. Ara bé, 
també us he d’explicar que la corba de les multes està baixant, perquè la gent està 
complint les normes. Escolteu-me, no hi ha paraules, és després. Llavors, analitzant les 
últimes 4 setmanes del total de multes, a Can Mònich s’han disminuït un 2,9%; a la 
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carretera de Ribes un 16,44% i al carrer Catalunya a Llerona un 31%, per tant encara 
ens queda molt per millorar. Feta explicació perquè almenys consti en acta, passaríem a 
votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup 
municipal CPF, dotze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC, 
ERC-AM i PP, quatre abstencions dels regidors del grup municipal ILF-C, i per tant, 
amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i informa que aquesta moció compta també amb el 
suport del grup del Partit Popular i del grup de Convergència i Unió. 
 

11. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM 
LES FRANQUESES EN COMÚ, PARTIT SOCIALISTES DE 
CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
PERQUÈ L'AJUNTAMENT PRENGUI LES MESURES NECESSÀRIES 
PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT ADEQUAT DEL SISTEMA 
DE SEMÀFORS I CÀMERE INSTAL·LADES RECENTMENT, I QUE 
D'EXISTIR SANCIONS IMPROCEDENTS, SIGUIN ANU·LADES 
D'OFICI 

 
ATÈS que la instal·lació al municipi del sistema de control fotogràfic als semàfors de 
diferents indrets del municipi, ha generat seriosos dubtes del seu funcionament i, en 
conseqüència, un malestar entre la ciutadania de Les Franqueses del Vallès i de 
municipis veïns. 
 
ATÈS que la regulació del sistema ha estat incorrecta al seu inici, com ho demostren el 
Decret d’Alcaldia i l’Acord de la Junta de Govern Local, del 7 de maig de 2015, que 
estableixen condicions de retirada de sancions. 
 
ATÈS que aquest fet anteriorment expressat ha generat més desconfiança a la ciutadania 
sobre el correcte funcionament del sistema. 
 
ATESA l’elevada quantia de la sanció econòmica i l’efecte que suposa la retirada de 
punts dels carnet de conduir. 
 
ATÈS que la gestió i la participació dels beneficis de l’import de les multes és en mans 
d’una empresa privada que ha rebut la concessió de l’Ajuntament. 
 
ATÈS que l'Ajuntament ha de vetllar pel correcte funcionament del sistema i garantir els 
drets de la ciutadania. 
 
Els grups municipals de l'encapçalat de la moció proposen al Ple de l’Ajuntament 
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l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR al Govern municipal a realitzar una correcta senyalització del sistema 
de control fotogràfic dels semàfors del municipi, amb una especial cura a evitar que 
objectes impedeixin la visualització així com garantir la mateixa en totes les franges 
horàries, condicions de llum i atmosfèriques. 
 
Segon.- INSTAR al Govern municipal a realitzar un estudi independent sobre el 
funcionament integral del sistema semafòric recentment implantat, mitjançant una 
empresa d’inspecció, assajos i certificació, externa, independent, imparcial i 
especialitzada. 
 
Tercer.- INSTAR al Govern municipal a fer públics els resultats de l’estudi del punt 
segon. 
 
Quart.- INSTAR al Govern municipal, segons els resultats de l’estudi del punt segon i en 
cas de detectar errors, que aturi temporalment el sistema i corregeixi de forma 
immediata els possibles defectes de funcionament, procedint als calibratges i canvis 
necessaris. 
 
Cinquè.- INSTAR al Govern municipal, segons els resultats de l’estudi del punt segon i 
en cas de detectar errors, a anul·lar d’ofici totes les sancions realitzades durant el 
període de mal funcionament del sistema i a comunicar-ho a la ciutadania afectada i al 
Servei Català de Trànsit. 
 
Sisè.- INSTAR al Govern municipal, segons els resultats de l’estudi del punt segon i en 
cas de detectar errors, a comunicar directament la situació a la ciutadania a afectada i 
a fer noticia pública als mitjans de comunicació  municipals (Butlletí, web i xarxes 
socials.)  i en un diari d’extensió comarcal. 
 
Setè.- INSTAR al Govern municipal, segons els resultats de l’estudi del punt segon i en 
cas de detectar errors, a demanar responsabilitats a l’empresa gestora del servei. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: com bé ha dit el company Rafa prèviament, la 
implantació d’aquest sistema, i ja ho vam advertir des del començament, ha sigut 
caòtica. Ha comportat els problemes que estem veient i això es podia haver solucionat. 
De fet celebrem que us adheriu a la moció, perquè de fet aquesta moció el què dóna és 
seguretat a la ciutadania de si està funcionant bé o no el sistema. Però és que la pròpia 
moció hi ha temes, el primer punt és de calaix. Com pot ser que hem instal·lat un 
sistema que sanciona i després, posteriorment, hem anat a comptagotes ficant 
senyalitzacions diferents, en dies diferents, en plaços diferents, fins arribar a l’últim 
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que és el cartell lluminós de velocitat a Llerona, que ha sigut la última que s’ha 
implantat. També hem de dir una cosa. Hem preguntat això per instància al govern. No 
ens heu contestat. Esteu superant el plaç de temps de resposta a l’oposició. Estaria bé 
que si voleu, tant com presumiu de transparència i donar informació, ens la doneu. No 
he vingut a la sessió, tens raó. Ja vaig anar jo a veure el sistema prèviament, a 
informar-me. He vist multes que tenien raó. No m’han deixat veure-les totes. 
M’agradaria veure-les totes, una per una. Serien moltes hores, les puc dedicar. També 
m’han dit que les que són irregulars es treuen, val. Com ho comprovem això? Amb un 
certificat independent d’una empresa independent que pugui comprovar com funciona 
el sistema. I si funciona malament, demanem responsabilitats a l’empresa que ha 
instal·lat això i retirem les sancions. Perquè el què ha passat amb aquest sistema, amb 
el decret que vàreu fer, és crear més inseguretat a la ciutadania. Perquè tot això, com 
es podia haver solucionat? Si haguéssiu agafat una implantació de 3 mesos sense 
sancionar, enviant a cada persona que li faria una multa, una carta informativa, tots els 
problemes que hem detectat estarien solucionats. La gent estaria informada d’on estan; 
haurien tingut temps de senyalitzar, detectar els errors, poder actuar, havent anat sobre 
el problema, buscant solucions sobre el problema i fent que la gent s’anés enfadant 
més perquè veien que anaven com a pals de cec, amb la situació. En aquest tema 
trobem que no te lògica la forma d’implantació. No entenem com podem fer un 
sistema sense certificar que funciona bé. No té sentit. I aquest certificat, si surt, us 
donarà seguretat a l’ajuntament i a la ciutadania. Però si surt que està mal implantat, 
teniu que aplicar-lo. Després un tema: us heu adonat en l’informe que heu fet sobre la 
quantitat de multes que hi ha, que són 9.546 fins el juny, que poden ser correctes o no 
poden ser correctes, no ho sé, per això demanem aquest informe. Hi ha dos punts que 
destaquen sobre un punt, és molt estrany. Potser aquests dos punts que tenen una 
quantitat elevadíssima de multes hem fet alguna cosa malament, perquè no és normal 
que hi hagi un punt, que és una cruïlla amb semàfors, que hagin multes però siguin un 
nombre més reduït i hagin altres punts que tenen una bestialitat de multes. Ara s’ha 
estabilitzat. Normal, amb el temps la gent ha anat veient, han ficat senyalitzacions, el 
tema s’ha conegut, però potser això, amb una mica de previsió, amb temps, com ho 
vam advertir fa temps, perquè de fet això quan va arribar que encara no s’havia tret ni 
a concurs, el consell de poble de Corró d’Amunt ho vam dir que això comportava 
problemes si s’implantava malament, i està en actes. Però vàreu tirar pel dret i heu 
generat un problema, per això demanem que amb aquesta rectificació intentem 
solucionar aquest problema. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, bé, nosaltres ens hem sumat, com no pot ser d’una 
altra manera, doncs a aquesta moció. Pensem que davant dels dubtes que s’han produït 
pensem que és molt prudent que una empresa homologada faci una valoració, i en tot 
cas, si aquesta valoració ens diu que no han estat ben col·locats aquests semàfors i 
pateixen de qualsevol situació anòmala, com hem dit a la moció, demanarem sigui via 
moció, sigui el camí que sigui, la retirada total de totes les infraccions que han hagut 
aquí. 
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Pren la paraula la sra. Masclans i diu: nosaltres també celebrem que Convergència i 
Unió s’afegeixi a aquesta moció. És en cert manera reconèixer els errors que ha hagut, 
els problemes que han hagut en aquest sistema, que a mi em sembla que són 
incontestables. Només llegint el decret del senyor Alcalde és bastant fort veure com la 
primera setmana la policia local, ja ho sabeu tots els que esteu aquí, però ho dic ràpid, 
la policia local constata que els semàfors del carrer Catalunya poden posar en risc la 
seguretat del trànsit. Després, que poden provocar un accident, tal qual ho diu el 
decret. Al cap d’un mes i mig, encara l’empresa ACISA canvia el sistema un mes i 
mig més tard, del seu funcionament ja de les sancions, canvia el sistema de regulació 
de les 3 fases del semàfor de Llerona. Després encara un informe del cap de policia 
que podia generar confusió en els conductors i induir involuntàriament a infringir la 
normativa del trànsit. Realment jo comprenc l’estat de la gent, tot i que us demano 
respecte a les persones quan parlen, perquè em sembla que si no, deixem de ser 
persones. Però es pot comprendre amb el seguit d’errors que hi ha hagut. Per això em 
sembla que la moció que estem presentant i que sortosament sortirà crec que és un bon 
remei.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres evidentment el què volem és claredat. 
L’empresa té tots els certificats que ha de tenir però si veritablement necessitem una 
empresa externa, una ECA, una empresa que ens vingui de la Generalitat i que ens 
certifiqui que tot està correcte, evidentment, nosaltres no podem dir que no. 
L’explicació del decret ja l’he fet abans. El sistema semafòric podia causar confusió. I 
de fet el causava. Ara no. Ara no. Ara hi ha un sistema, que els agradarà més o els 
agradarà menys, però és molt clar aquest sistema. Llavors a partir d’aquí nosaltres, 
com no pot ser d’una altra manera, tot i que és instar al govern, ens instem a nosaltres 
mateixos, a nosaltres instarem tècnicament que evidentment aquestes comprovacions 
es facin, només faltaria. Però és que ara va bé, fa quatre mesos que va bé. Fa quatre 
mesos que va bé, i jo els emplaço a que qui tingui una multa vagi a veure el senyor 
regidor i comprovin el vídeo. Si no ho volen fer... 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, PSC, ERC-AM i PP, una abstenció del grup municipal 
CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i informa que aquesta moció compta també amb el 
suport del grup Imaginem les Franqueses en comú. 
 
 

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SOBIRANIA 
FISCAL DE CATALUNYA 

 
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la 
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politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que 
fa a les inversions com a la gestió ordinària.  

El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar 
donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei 
suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al normal desenvolupament 
de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el nostre govern, som 
un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.  

El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta crisi econòmica global i impedeix 
que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el coneixement, la 
industria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres empreses i la dotació de 
recursos de tota mena suficients als nostres ciutadans són garantia per assegurar el camí 
que ens ha de treure d’aquest pou. 

L’Associació de Municipis per la Independència, va aprovar una moció on es mostrava 
el compromís amb la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on es 
demanava el ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part de totes els membres 
de l’Associació.  

En aquest sentit, i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya, es proposa 
al ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Manifestar la voluntat del municipi de les Franqueses del Vallès d’exercir la 
seva sobirania fiscal.  

Segon.- Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost 
sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos i en 
qualsevol cas dins de l’any en curs.  

Tercer.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència, i posar-lo en coneixement dels veïns del municipi. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per defensar i presentar la moció. Molt breument 
perquè la nit sembla que serà llarga. Aquesta moció està entrada bastants dies abans de 
que aquesta setmana tornés a sortir el tema després de les declaracions del president. 
Quina és la finalitat? La finalitat és exactament la mateixa que quan la vam presentar a 
la legislatura anterior. En aquells moments no va sortir. Si ho haguéssim acceptat 
llavors, haguéssim estat un dels ajuntaments capdavanters del principat en aquest tema. 
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És una cosa que s’ha provat, hi ha experiència, el què estem fent és donar-li una mica de 
múscul a l’Agència Catalana a efectes de funcionament. Els diners acaben anant 
igualment a l’Agència Tributària Espanyola, però ens sembla que si no ens hi 
comencem a posar ara, no ens hi posarem mai i esperem que ara sí que sigui el moment 
en què aquesta actitud de l’ajuntament pugui tirar endavant. Sabem que no és una cosa 
que hagi de comportar cap perjudici ni a les persones ni a la institució, i per això 
demanem que ens adherim als cada cop més ajuntaments del nostre país que estan 
procedint d’aquesta manera. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el grup municipal de Convergència i Unió, aquesta 
vegada, ens hi afegirem. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, ERC-AM i CPF, un vot en contra del grup municipal del 
PP, i tres abstencions del grup municipal PSC, i per tant, amb el quòrum legal. 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: en tot cas recollirà la matisació que m’ha formulat 
el regidor sr. Vega respecta de la qual estan tots els grups d’acord, m’ha comentat. És 
una qüestió de matís d’un concepte. 
 

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ CONTRA LA LLEI 4/2015, DE 30 DE 
MARÇ, DE PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Més de vint anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Seguretat ciutadana 1/92, 
també denominada “Llei Corcuera”, que va tombar en gran part del seu articulat el 
Tribunal Constitucional, el Govern del PP ha sancionat, en la seva tònica de grans 
reformes regressives, una nova Llei, que ve a substituir la ja criticable llei del 92, que va 
costar el càrrec al llavors Ministre de l'Interior socialista. 
 
Un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de marcat caràcter 
restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de les infraccions 
penals tipificades com a faltes, que amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana passarien a 
considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o lleu. 
 
La discrecionalitat que atorga a l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada 
quantia de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus podrien arribar als 
600.000€ i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes, 
defineixen a aquesta Llei com la “Llei de la por” o la “Llei Mordassa”. S'habilita, per 
tant, un procediment administratiu que legalitza la criminalització i persecució de les 
mobilitzacions i crea un instrument governamental, per impossibilitar drets democràtics 
bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació que recull la nostra carta magna 
com a drets fonamentals. 
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La norma tipifica noves figures sancionables, considerant tals els escarnis (a diferència 
de l'opinió del president del Suprem, Gonzalo Moliner, que va declarar que "no és 
possible dir a priori si un escarni és o no legal"), les concentracions davant el Congrés i 
el Senat o l'escalada en façanes oficials (com va ocórrer amb el Palau de les Corts). 
Sanciona l'ús de caputxes en manifestacions, faculta a la policia a establir “zones de 
seguretat” en perímetres urbans, i habilita a les forces i cossos de seguretat a retirar de 
forma expeditiva vehicles que taponen una via pública, en cas que els concentrats 
desobeeixin l'ordre dels antiavalots de buidar la zona. No se citen expressament, però tot 
indica que apunta a impedir tractorades, marxes de taxistes o de camioners. 
 
Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei, ens 
indica que aquesta “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat ciutadana en l'òrbita del 
vell concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica i constitucional 
de la seguretat. 
I no únicament té aquesta opinió ILFC i altres forces polítiques, sinó que és el propi 
Consell d'Europa, institució encarregada de vetllar pel respecte als drets humans en el 
continent, qui ja va qualificar el projecte de llei de "altament problemàtica" la proposta 
de llei. Nils Muiznieks, el seu responsable de drets humans, dubte que "aquestes 
restriccions siguin necessàries en una societat democràtica" i creu que s'hauria de vetllar 
per la seguretat "sense interferir massa en la llibertat de reunió" i de manifestació. 
 
Una altra llei més, per tant, que suposa una clara reculada social, un anacronisme 
constitucional, un concepte d'ordre públic passat de moda i un clar atemptat contra drets 
i llibertats democràtics, que són encotillats en procediments sancionadors que pretenen 
impedir la protesta, la crítica i la demostració cívica de desacord polític. 
 
La democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats públiques, no 
retallades de les mateixes. El delicte es combat de forma integral: amb educació, amb la 
promoció d’una vida digna, amb la eliminació de les diferències socials, amb bones 
polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la prevenció, no en el 
càstig. 
 
En conclusió, aquesta Llei, reiterativa a regular conductes que ja tipificava el codi penal, 
i creadora d'un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és 
inadmissible en un entorn europeu democràtic. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat, la retirada immediata de la Llei Orgànica 4/2015, 
de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 
 
Segon.- Sol·licitem un debat consensuat entre totes les forces polítiques, per a 
l'elaboració d'un text que reguli la matèria de seguretat ciutadana, incloent, al debat 
així mateix, la Reforma de la Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de 
Seguretat de l'Estat, superada i obsoleta en molts dels seus aspectes, així com la Llei 
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Orgànica general penitenciària. Tot això, amb l'objectiu, de reformar amb caràcter 
integral, tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat, que haurà de conformar un 
ampli debat social, enfocat no únicament des dels tradicionals aspectes reactius sinó i 
fonamentalment, preventius, enfocant l'anàlisi del delicte i la seva contenció, com un 
problema social que abasta variables socioeconòmiques i que requereix un ampli 
treball de caràcter transversal. 
 
Tercer.- Exigim la dimissió del Ministre de l'Interior, impulsor de la present Llei, els 
postulats de la qual són clarament preconstitucionals, i són inconcebibles en una 
democràcia, així com, per la seva reiterada disposició de conculcar els drets humans, a 
tenor de la disposició de legalització de les “devolucions en calent” a la frontera de 
Ceuta i Melilla, contraris a la normativa internacional i que tracten de manera 
immoral i inhumana a nombrosos éssers humans a les nostres fronteres, que solament 
desitgen una vida millor. 
 
Quart.- Donar trasllat de l'acord al Govern de l'estat i a tots els Grups Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats. 
 
Cinquè.- Fer públic als mitjans de comunicació del ajuntament l'aprovació de la 
present moció i el resultat de la votació de la mateixa. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el primer aclariment que crec que al final no va arribar 
el correu, és que es modifica “el govern de la nació espanyola” pel “govern de l’estat 
espanyol”. Esteu d’acord? Si? Hi ha un error en el redactat. La defensa de la moció per 
ficar una mica en situació, estem parlant de l’anomenada, pels mitjans de comunicació i 
popularment, la “Llei mordassa”, aprovada pel govern de l’estat del PP, que bàsicament 
trobem que més que una llei de seguretat és una llei de repressió, pura i dura. Que s’ha 
creat en un context de crisi de mobilització social i de contestació del poble als carrers, i 
en reacció contra les mobilitzacions populars i manifestacions i vagues i altres activitats 
socials als carrers, s’ha fet una llei a mesura per reprimir tota activitat de protesta contra 
el sistema. Podem trobar que hi ha mesures tan clares com si a la PAH s’ocupaven 
bancs per protestar contra els desnonaments, ara es penalitza amb multes molt 
quantioses i doloroses per a la ciutadania, ocupar entitats bancàries. I així tot un seguit 
de sistemes de protestes que es venien duent a terme pels moviments socials que es 
criminalitzen d’una forma tremenda. Una mobilització tan perillosa, tan agressiva i tan 
violenta com pot ser GREENPEACE, que es penjava d’edificis que consideraven 
perillosos com una central nuclear, una mesura perillosa per al medi ambient, això ara 
passa a ser un fet molt greu i penat amb multes molt considerables. Considerem que la 
problemàtica social i la mobilització social no pot ser resposta amb violència i repressió 
per part de l’estat. Considerem que la mobilització ha de ser resposta amb negociació i 
diàleg per part de l’administració pública. Agraïm el suport de la resta de forces 
d’esquerres a aquesta moció. Considerem que a nivell supramunicipal l’estem defensant 
també una postura molt comuna contra aquesta espiral repressiva del govern, i crec que 
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qualsevol persona que es consideri mitjanament democràtica té que considerar que 
reprimir la mobilització social no és de calaix en un estat democràtic. Gràcies.  
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: gràcies Alcalde. Rajoy amb l’aprovació d’aquesta 
Llei està demostrant ser el president més retrògrad de la democràcia. Està legislant per 
la dret més extrema i està aprovant retallades en drets i llibertats. És evident que el 
govern té por de contestació social i molesta i converteix la ciutadania que protesta en 
ciutadans i ciutadanes sota sospita permanent. El govern del PP li molesta li persones al 
carrer. És evident que amb l’excusa de la crisi el PP ha retallat els drets socials. Ara 
amb l’excusa de la seguretat busca retallar les llibertats polítiques i civils. És una nova 
retallada als drets, que suma ja a les perpetrades aquests 3 anys amb educació, amb 
sanitat, amb drets laborals i amb en justícia. Els socialistes seguirem treballant per 
preservar la cohesió social, la llibertat i la igualtat dels drets de tota la ciutadania, 
impulsant des dels municipis les prestacions necessàries dels serveis socials i promovent 
la reinserció social de les persones amb més vulnerabilitat. Mesures de prevenció que 
des de les entitats locals, podem assegurar, el desitjable benestar dels nostres veïns i 
veïnes, a l’assegurament dels seus drets i llibertats. Per totes aquestes raons votarem un 
sí amb majúscules a aquesta moció.  
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: nosaltres serem coherents amb el què es va aprovar 
en el Parlament, votarem afirmativament amb aquesta proposta. 
 
Pren la paraula la sra. Masclas i diu: i tant que nosaltres votarem en contra d’aquesta 
Llei, a favor de la moció, en contra de la Llei perquè va en contra de les llibertats 
individuals i col·lectives més bàsiques. Ho ha expressat perfectament l’Àlex i tu Joan, o 
sigui, està claríssim. Una Llei que no permet fotografiar cap policia, ni tan sols si és per 
denunciar una actitud sospitosa d’una agent. Qualsevol presentació d’una prova gràfica 
així pot ser multada amb 30.000 euros, per exemple. Tot i que l’article 21 de la 
Constitució Espanyola especifica que es reconeix el dret de reunió pacífica i sense i que 
per aquest exercici d’aquest dret no cal autorització prèvia. Aquesta llei pretén anul·lar 
una cosa tan bàsica com aquesta. I la llei “mordassa” obliga les persones per tal que 
facin una reunió al carrer, demanar permís, i si no, unes sancions econòmiques molt 
importants. I encara va més lluny i criminalitza tota persona que gosi, per exemple, 
cridar en un desnonament o en un abús d’autoritat policial o que es manifesti, 
simplement, davant del Congrés o del Senat espanyols. El feixisme no és només el 
resultat d’alguns episodis foscos, fosquíssims, que tenim, sinó d’una ideologia que es fa 
present en estructures de poder d’estats que els manca cultura democràtica, com és 
l’estat espanyol. D’aquí surt aquesta llei mordassa. Una llei que estem absolutament en 
contra.   
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, PSC, ERC-AM i CPF, un vot en contra del grup 
municipal del PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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Pren la paraula el sr. Secretari i diu: aquesta moció compta també amb el suport 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdó, perdó, i el grup de Convergència i Unió ens 
hi afegim també.  
 
 

14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ EN RELACIÓ A LA MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE VIDA DE DETERMINATS COL·LECTIUS DE 
PERSONES MIGRADES AL NOSTRE PAÍS I LA NOSTRA CIUTAT 

 
Any rere any el mar Mediterrani es converteix en una fossa comuna de persones que 
fugen de la misèria i la guerra que pateixen als seus països d’origen. Aquest fenomen 
comença als espais fronterers europeus, però continua als pobles i ciutats del nostre país 
amb les persones que han aconseguit evitar els controls policials fronterers i s’han 
d’enfrontar a una vida en la més absoluta marginació social. Persones que abandonen el 
seu país d’origen i es veuen desposseïdes de la ciutadania al país de destí, on  es troben 
amb una realitat que els aboca a viure en uns llimbs legals que les condueixen a 
l’explotació laboral i l’exclusió social. Moltes de les persones acaben en circuits 
il· legals, assentaments en espais insalubres o, encara pitjor, retingudes en Centres 
d’Internament per a Estrangers (CIE), per finalment ser deportades o tornades de nou a 
la situació anterior. 
 
Totes aquestes persones, quan intenten regularitzar la seva situació a casa nostra, es 
troben amb l'exigència de tenir un contracte de treball d'almenys un any de durada a 
jornada completa, la qual cosa és difícil d'aconseguir,  per no dir impossible, en el 
context actual de crisi econòmica i amb una taxa d'atur que volta el 25%. Això suposa  
també, per a moltes persones, la impossibilitat de renovar els permisos de treball i 
residència, quan és el cas. 
 
El Reglament (BOE-A-2011-7703) de la llei d'estrangeria permet la regularització 
administrativa amb un  informe d’arrelament a les persones considerades vulnerables 
per la seva situació irregular o bé amb un informe d'esforç d'integració. Aquests 
informes els ha d'emetre la Generalitat a partir d’una proposta positiva elevada per 
l’ajuntament. És evident que el simple fet de viure en un lloc  sense tenir permís de 
residència, per si mateix ja suposa una situació de vulnerabilitat. 
 
D'altra banda, tota persona que viu a casa nostra té el dret i l'obligació d'estar 
empadronada a la població on resideix,  tingui o no una residència fixa, ja que el padró 
és l'eina de les administracions per conèixer el nombre de persones que viuen en cada 
localitat i així preveure les necessitats de tot tipus. És per això que cap ajuntament 
hauria de negar l'empadronament de les persones que viuen al seu poble, vila o ciutat, 
sigui quina sigui la seva situació legal, laboral o habitacional. 
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Considerem imprescindible cercar els mecanismes i mesures polítiques que ajudin a la 
nostra ciutat a poder gestionar millor la cohesió, la qualitat de vida de tots els seus 
ciutadans i ciutadanes, i el respecte escrupolós de la dignitat del conjunt de les persones, 
-independentment de la seva situació administrativa- mitjançant les mesures oportunes 
tant legals com econòmiques per poder fer front a un fenomen que afecta la convivència 
i per tal d’intentar fer front a la precarietat i vulnerabilitat que moltes persones pateixen 
per tal d’inserir-se en el món laboral i facilitar el seu procés d’arrelament a la nostra 
ciutat. 
 
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès:  
 
ACORDA: 

 
Primer. - Sol·licitar a les administracions competents que, en l'actual context de crisi i 
atur, flexibilitzin les condicions per a la concessió i renovació deis permisos de 
residencia i treball de les persones estrangeres.  
 
Segon.- Proposar l'arrelament favorable a les persones migrades sense regularitzar 
que no disposin d'un contracte de treball i que estiguin en major situació de 
vulnerabilitat, i instar a les administracions competents a emetre certificats d’esforç 
d’integració i l'informe positiu d'arrelament social per a aquelles persones que estiguin 
en major situació de vulnerabilitat. 
 
Tercer.-  Demanar al Govern Espanyol que atorgui el permís de residència a totes les 
persones que aportin aquest certificat d’esforç d’integració i a la Generalitat de 
Catalunya que els continuï renovant sense impediment. 
 
Quart.-  Establir un mecanisme per tal d'incloure al padró municipal totes les persones 
que resideixen a la ciutat. 
 
Cinquè.-  Sol·licitar, a les institucions que tinguin contemplada la seva aplicació, la 
supressió de les taxes per la realització de tràmits d’estrangeria que afectin a persones 
amb vulnerabilitat  en totes les institucions. 
 
Sisè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat i al Govern de la 
Generalitat. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a petició d’un dels grups que recolza aquesta moció, 
retirarem el punt quart, que és establir un mecanisme per tal d’incloure al padró, que 
resideixen a la ciutat. A veure, a mi m’han dit retirar tot el punt, no? Quedaria així: 
“Establir un mecanisme per tal d'incloure al padró municipal totes les persones que 



Ple 30/07/2015 – pàg. 57 

resideixen a la ciutat”. D’acord. Bé, aquesta moció és una moció que la presentem entre 
tots. És una moció que surt d’una plataforma que existeix, que és aquella gent que al 
perdre el contracte de treball pràcticament queda en una situació d’indefensió i queda 
invisible davant de l’administració, d’alguna manera. No tenen dret a fer servir la sanitat 
pública, no tenen dret a demanar un certificat, d’un padró, perquè segurament estan en 
pisos patera, etc. Què volem fer? Per un cantó, ens basem en una normativa que 
existeix, europea, on es diu que si hi ha un arrelament considerable i creïbles, les 
administracions podem dir, aquesta persona està arrelada en aquest municipi des de fa ix 
anys, o d’un esforç d’integració. Aquesta persona s’ha integrat de tal forma que pertany  
a les entitats culturals ix, o pertany, etc... No estem dient, aquelles persones que estan de 
pas, que a lo millor avui estan aquí i demà a Mollet i demà a no sé què, sinó estem 
parlant d’aquelles persones que ja porten una sèrie de temps al territori, d’alguna 
manera contrastable i creïble i que pensem que tenen dret a tots els elements bàsics que 
tenim la resta de ciutadans. Per tant, la moció va per aquí, va a intentar donar veu a 
aquells que no tenen veu per una normativa molt rígida. 
 
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: només volia dir que dins de l’ajuntament de les 
Franqueses hi ha un programa, que és “empadrona’t”, que es va activar el 2014 i que 
segueix en actiu. Que  en el cas d’aquestes persones hi ha unes certes condicions a 
presentar. Si voleu després us ensenyo la informació. Hi entren tots els grups 
d’immigració, tant de la Unió Europea com de fora de la Unió Europea. I aquest 
programa actualment segueix en actiu. 
 
Pren la paraula la sra. Reche i diu: nosaltres vam enviar per correu que ens adheríem i 
no ens has dit, primer de tot, secretari. Si poguessis... 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si ho dius, queda constat en acta. 
 
Continua la sra. Reche i diu: val. Evidentment estem a favor, perquè el PSC sempre ha 
estat a favor de la igualtat, la dignitat i l’equitat entre les persones, siguin de la raça que 
siguin, vinguin del país del què vinguin, i creiem que amb aquesta moció se’ls hi pot 
facilitat molt els tràmits. Però perquè aquests tràmits siguin fàcils, l’ajuntament els ha 
de fer fàcils. No es poden trobar que per empadronar-se, si no en saben, tinguin que 
recórrer a una associació perquè a serveis socials no els hi donen hora perquè no estan 
empadronats. Hauríem de trobar la manera de poder ajudar-los, perquè són ciutadans 
com nosaltres d’aquí de les Franqueses. 
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: sí, per a nosaltres aquest és un tema de 
consciència. Tres-centes cinquanta persones, entre les Franqueses i Canovelles, és 
difícil fer un cens, però aproximadament 350 entre aquests dos municipis estan aquí 
amb una màxima vulnerabilitat. Són aquí, passegen pels nostres carrers, per les nostres 
places; els empadronem o no els empadronem, estan aquí. I em sembla que és un tema 
de consciència d’obrir-los una llum, un camí i jo també dono les gràcies als amics 
socialistes que voten a favor, però que hem tret això “d’inclosos els casos de persones 
que no disposen d’un domicili fix”. Jo penso que ho hauríem de considerar en un futur 
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perquè crec que el què demanen és un suport actiu dels ajuntaments, que obrim el camí. 
Que aquest camí tan difícil que és per a ells de regularitzar la seva situació. Estudiant 
cas a cas, a través de les entitats que els representen, com per exemple papers per a 
tothom; un curs de formació; un carnet de la biblioteca; tot això pot servir per demostrar 
l’arrelament d’una persona i per tant poder-li donar el seu empadronament sense tenir 
un domicili fix. S’ha donat el cas que aquesta crisi terrible que hem viscut tots, 
imaginem com l’han viscut ells. Sumat a la llei d’estrangeria, ha fet un còctel explosiu. 
Han caducat els permisos de residència que no han pogut renovar per no tenir contracte 
laboral de 8 hores setmanals. Potser podríem preguntar quanta gent d’aquí té un 
contracte laboral de 8 hores setmanals. Per tant es tracta proposar aquest arrelament 
favorable a persones migrades, encara que no estiguin regularitzades. I crec que no 
empadronar algú és deixar-lo absolutament al marge de tota possibilitat d’integració. 
Pregunto regidora que aquest programa d’empadrona’t si s’empadrona també a persones 
sense domicili fix. Pregunto. Dels requisits que demaneu no sé quins són. Sí, crec que és 
interessant dir-los, penso. D’acord. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: és la primera, perquè la primera intervenció era la 
defensa, aquesta és la primera intervenció. Bé, i agraïm que us sumeu a la moció. Ens 
sembla molt bon gest. Entenem que caldran mesures per buscar la gent que està en una 
situació complicada, perquè entenem que la gent que no té un domicili fix no és perquè 
visqui... potser ens podem trobar amb gent amb situació molt extrema que visqui al 
carrer. Esperem que no sigui la situació. Però també hi ha gent que com està en una 
situació irregular, il· legal, no té com fer un contracte legal o com empadronar-se 
legalment en un domicili. Viu una situació d’inestabilitat i de incertesa que no li permet 
tindre aquests documents legals. Pensem que la situació de tenir la gent exclosa és crear 
marginalitat, és crear conflictivitat, és crear exclosos. I és la pitjor situació que pot 
tindre la societat. Pensem aquell vell dit que havia  a Catalunya que aquí és català qui hi 
viu, que treballi i s’estima aquesta terra. El problema és que molta gent nascuda aquí, o 
no, per culpa de la maleïda situació que tenim, no té treball. I aquesta gent que venia 
aquí a buscar un futur digne, que no ha marxat de casa perquè li agradés marxar-se de 
casa, sinó que ha marxat d’una situació molt complexa, està aquí buscant un futur i es 
troben atrapats, en el limbo legal perquè no són ningú. Davant de l’administració no 
existeixen. I jo crec que tenim que fer un gest per humanitarisme, perquè són ciutadans, 
cap a ells. Gràcies. 
 
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: faré esment de la documentació dins del programa 
empadrona’t en cas d’obtenir la residència en el municipi. La documentació a presentar, 
o la manera de presentar-la, són 4 opcions, una de les 4 ja valdria. L’escriptura de la 
propietat de l’habitatge o del contracte de lloguer, que en cas no entraria la gent que no 
té habitatge; l’últim rebut de qualsevol subministrament (aigua, gas, electricitat), on 
consti el nom i el domicili de la persona que sol·licita l’empadronament; una 
autorització signada de la persona titular de l’habitatge i una fotocòpia del DNI, 
passaport o document personal identificatiu; i com a últim, una declaració responsable 
efectuada davant el secretari de l’ajuntament. Llavors en aquest últim punt, amb la 
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presentació del passaport i una declaració responsable podries obtenir el padró de 
l’ajuntament de les Franqueses. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: som molt flexibles.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: segon torn. A veure, tots els que estem asseguts aquí 
dalt hem dit alguna vegada que els ajuntaments són a la primera línia de defensa dels 
drets dels ciutadans, etc, que som l’administració més propera al ciutadà. I normalment 
ho diem quan s’acosten eleccions. Em penso que aquí tenim un fantàstic instrument per 
demostrar-ho i també voldria remarcar que molt probablement ens trobarem força sols. 
No nosaltres com a ajuntament de les Franqueses: nosaltres i molts ajuntaments que 
estan fent i que faran el mateix que estem fent nosaltres. Aquest matí hi hagut, per 
desgràcia, tant a les ràdios com als diaris la notícia d’un immigrant que va morir 
intentant travessar el canal de la Mànega. I la reacció ha estat exactament la mateixa que 
va tenir la gent espanyola a Ceuta i Melilla. Vull dir, les declaracions que he sentit jo o 
el que jo he pogut llegir parla de fer més metres de tanca, parla d’incrementar les 
mesures de seguretat, parlen bàsicament de posar barreres, de posar traves. Llavors, a 
veure, me n’alegro molt de que això ho tirem endavant i prediquem amb l’exemple. 
Vull dir, fem cert allò que diem sempre de que som la primera línia de defensa dels 
ciutadans.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: com he dit abans, aquí som bastant flexibles. Ens 
agradaria arribar als 20.000, a més a més.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada pels disset membres assistents, sobre els 
disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

15. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM 
LES FRANQUESES EN COMÚ, PARTIT SOCIALISTES DE 
CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN 
RELACIÓ AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTANDA A 
LA INTERSECCIÓ DEL CAMÍ VELL DE MARATA I CARRETERA 
BV-5151 

 
Els regidors i regidores Elisabet Pericas Taulats, Juan Antonio Corchado Ponce i 
Francesca Masclans Badia representants dels grups municipals d’aquest ajuntament: 
Imaginem Les Franqueses en Comú (ILFC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 
 
EXPOSEM: 
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ATÈS que el projecte de construcció d’una rotonda a la intersecció del Camí Vell de 
Marata i la carretera BV-5151 es vol executar ben aviat. 
 
ATÈS que la solució decidida per resoldre un problema de seguretat en el trànsit a la 
cruïlla de la carretera BV-5151 i el camí vell de Marata, ha generat el neguit entre el 
veïnat, pel què suposaria d’afectació al territori i a les persones que hi viuen. 
 
ATÈS que aquest neguit no vol dir que s’estigui en contra o no es vulgui trobar una 
solució, per resoldre el problema de seguretat viaria existent.  
 
ATÈS que el problema més greu de seguretat viària és l’excés de velocitat al llarg de 
tota la carretera BV-5151 i no solament en la intersecció on es vol fer la rotonda. 
 
Atès que el camí vell de Marata, camí veïnal, ja absorbeix en l’actualitat un trànsit de 
vehicles molt elevat i la rotonda projectada no contribueix a la seva pacificació. 
 
ATÈS que la demanda de pacificació del camí es una reivindicació històrica dels veïns 
de Marata. 
ATÈS que l’actuació de fets consumats i de negar la possibilitat a qualsevol alternativa 
ha fet que el malestar entre els veïns hagi anat en augment. 
 
ATÈS que el projecte actual no s’ha consensuat, ni amb els grups municipals de 
l’oposició, ni de l’anterior legislatura ni de l’actual, com tampoc no s’ha consensuat 
amb la ciutadania, especialment els veïns i veïnes i usuaris i usuàries de les vies. 
 
ATÈS que considerem que no s’han tingut en compte altres alternatives a la rotonda 
projectada, ja que manca un estudi acurat. 
 
ATÈS que a dia d'avui, l’adjudicació de l’obra “Contractació el Projecte constructiu 
d’una rotonda a la intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata 
TM de les Franqueses del Vallès” no ha estat publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, com és preceptiu i per tant el contracte no està signat. 
 
ATÈS que com encara som a temps i com els nostres veïns, considerem que aquesta 
rotonda es desproporcionada en tots els sentits: territorial, paisatgística, social i 
econòmicament i no resoldrà els problemes reals de seguretat viaria de la zona. 
 
DEMANEM: 
 
En relació als antecedents exposats, els regidors i regidores sota signants proposem 
al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Sobre la rotonda projectada a la cruïlla de la BV-5151 i el camí vell de 
Marata 
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INSTAR al senyor alcalde a realitzar, amb caràcter d’urgència, totes les accions 
necessàries perquè la Diputació de Barcelona aturi, temporalment, tots els 
procediments endegats i per endegar, al voltant del projecte i la possible execució de 
les obres de la rotonda a la intersecció del Camí Vell de Marata i la carretera BV-
5151, especialment l’aturada de tots els procediments de l’expedient 2014/4746 
anomenat “Contractació de les obres del Projecte constructiu de rotonda a la 
intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata TM de les 
Franqueses del Vallès” i, de forma concreta, a que dicti la corresponent resolució 
administrativa per la que: 
 

 Suspengui el procediment expropiatori iniciat, i deixi sense efecte la 
convocatòria d’actes prèvies fixades pel dia 23 de setembre de 2015, fent-ho 
públic a través del BOP i notificant-ho individualment a l’Ajuntament i 
afectats. 

 Suspengui el procediment per l’adjudicació i execució de les obres d’aquest 
projecte, fent-ho públic a través del BOP i notificant-ho individualment a 
l’Ajuntament i afectats. 

INSTAR al senyor alcalde a mantenir informats, setmanalment, als regidors i 
regidores del consistori de les accions i converses mantingudes amb la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- Sobre la pacificació del camí vell de Marata 
 
CREAR amb caràcter d’urgència, la “Comissió per la pacificació del camí vell de 
Marata” que portarà el seguiment, i valorarà les diverses opcions possibles i 
proposarà al Ple, el debat i si s’escau l’aprovació, de la solució o solucions 
acordades per la comissió, per pacificar el camí vell de Marata en tot el seu 
recorregut, amb especial atenció a la intersecció amb la carretera BV-5151. 
 

 Aquesta comissió estarà formada per un representant de cada grup 

municipal, quatre veïns designats pel Centre Cultural de Marata, un 

representant de cadascuna de les organitzacions pageses amb representació 

al Consell de la Pagesia, el cap de la policia local, la cap d’àrea de Pagesia i 
l’arquitecte municipal, així com qualsevol tècnic o persona que sigui 
requerida. Mantindrà informats els Consells de Poble de Corró d’Amunt i de 
Llerona. 

 
INSTAR al senyor alcalde a donar les directrius necessàries, per tal que els tècnics 
municipals prossegueixin amb la realització de l’avantprojecte posant-lo a disposició 
de la comissió per pacificar el camí vell de Marata, al llarg de tot el seu recorregut 
(des de Llerona fins a la ctra. de Cardedeu C-251) amb especial atenció a la 
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intersecció, a la reducció de trànsit i a una bona convivència entre vianants, bicicletes 
i vehicles. 
 
INSTAR al senyor alcalde a donar les directrius necessàries i urgents, per realitzar el 
projecte tècnic i executar les obres necessàries per pacificar el camí de Marata, 
d’acord amb les conclusions obtingudes en la “Comissió per la pacificació del camí 
vell de Marata” i posteriorment aprovades pel Ple. 
 
Tercer.- Sobre la millora de la seguretat viària a la carretera BV-5151 

 
CREAR amb caràcter d’urgència, la “Comissió per la millora de la seguretat viaria a 
la carretera BV-5151” que portarà el seguiment, i valorarà les diverses opcions 
possibles i proposarà al Ple, el debat i si s’escau l’aprovació, de la solució o 
solucions acordades. 
 

 Aquesta comissió estarà formada per un representant de cada grup 

municipal, quatre veïns, dos designat pel Consell Poble de Corró d’Amunt, 
dos designats pel centre cultural de Marata, un representant de cadascuna 

de les organitzacions pageses amb representació al Consell de la Pagesia, 

el cap de la policia local, la cap d’àrea de Pagesia i l’arquitecte 
municipal, així com qualsevol tècnic o persona que sigui requerida.  

 
INSTAR al senyor alcalde a donar les directrius necessàries per que els tècnics 
municipals realitzin una proposta de mesures per reduir el màxim possible el risc 
d’accidents de trànsit en la carretera BV-5151 i especialment en la cruïlla del Camí 
Vell de Marata. 
 
INSTAR al senyor alcalde a demanar a la Diputació que de manera urgent implementi 
i executi les mesures necessàries per reduir el risc d’accidents de trànsit a la 
carretera BV-5151 i especialment a la cruïlla del Camí Vell de Marata, d’acord amb 
les conclusions obtingudes en la “Comissió per la millora de la seguretat viaria a la 
carretera BV-5151” i posteriorment aprovades pel Ple. 
 
Quart.- Sobre la coordinació de les dues comissions. 

 
Les dues comissions treballaran coordinadament especialment per solucionar el punt 
de la intersecció entre el Camí Vell de Marata i la carretera BV-5151. 
 
Cinquè.- Sobre les mesures provisionals envers la seguretat viaria a la carretera BV-
5151 
 
INSTAR al senyor alcalde a demanar a la Diputació que de manera urgent 
implementi, amb caràcter provisional, les mesures necessàries per reduir la 



Ple 30/07/2015 – pàg. 63 

sinistralitat i evitar més accidents en la cruïlla i a tota la carretera BV-5151, mentre 
no s’executa la solució definitiva. 
  
INSATAR al senyor alcalde que posi les mesures necessàries provisionals i efectives 
per reduir la sinistralitat en al Camí Vell de Marata, que és de titularitat municipal. 
 
Sisè.- Sobre la comunicació d’aquests acords a la ciutadania 

 
INSTAR al senyor alcalde a donar les directrius necessàries als serveis de 
comunicació municipal perquè informin periòdicament als veïns i veïnes de les 
Franqueses del Vallès de la resolució d’aquesta moció i de l’estat de tot el procés 
mitjançant els mitjans de comunicació públics (butlletí, taulells informatius, VOTV) i 
els perfils municipals en les xarxes socials. 
 
NOTIFICAR aquest acord al Centre Cultural de Marata, al Consell del Poble de 
Corró d’Amunt, al Consell del Poble de Llerona, a Unió de Pagesos de Catalunya a la 
Comarca del Vallès Oriental i a la Diputació de Barcelona. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: aquest punt, tal i com està a l’expedient no es pot 
votar. Jo aviso al consistori perquè sigui conscient. Si es vota, podem caure en la 
nul·litat de ple dret, perquè no té ni el format correcte ni tampoc té els avals jurídics 
pertinents. Jo aviso. Bàsicament perquè el consistori, ja que tenim una inseguretat 
jurídica que no està informat, que sàpiguen que això és una proposa, que està fet com 
una proposta, no com una moció, i si això té de resoldre el que no es faci un ple 
extraordinari, això es pot anular immediatament i serà o no serà una estratègia de 
govern, no ho sé. Però jo aviso perquè en siguin conscients les persones signatàries o les 
persones que el poden avalar, no fer-ne cas de la seva votació o del seu contingut. 
Bàsicament per això, perquè el seu redactat és una proposta, no és una moció. No hi ha 
cap informe jurídic que digui que això és així i que l’avala jurídicament l’ajuntament i 
després que realment el poder-se tombar és molt fàcil, per qualsevol organisme superior. 
Per lo tant, encara que es voti, no vol dir que sigui bo. És nul de ple dret i jo aviso 
perquè si realment això va a canvi de no fer el ple extraordinari, que s’ha demanat, que 
és d’igual redactat, aquí hi ha un perill que realment després això no sigui o no es 
tradueix en la legalitat pertinent. Per lo tant aviso abans de votar. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor secretari, té format de moció? 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: en la meva opinió no hi ha cap problema jurídic en 
quant a la seva aprovació.  
 
Pren la paraula la senyora Pericas i diu: doncs passo a fer una mica la defensa. Des del 
grup municipal les Franqueses Imagina, en l’anterior legislatura, ja vam criticar en 
múltiples ocasions, tant al ple com en sessions informatives o altres comissions, que la 
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solució adoptada per la problemàtica d’aquesta intersecció no era l’adequada. Per a 
nosaltres, la seguretat d’aquesta carretera és un dels punts fonamentals, però creiem que 
la solució ha estat desmesurada i cal consensuar-la primer amb tot el veïnat i també amb 
tots els grups polítics de l’ajuntament. No és una novetat que en aquest inici de 
legislatura, amb el nou grup constituït d’Imaginem les Franqueses en Comú seguim en 
la mateixa línia. A més a més, com podem veure, aquesta moció no la presentem en 
solitari, sinó que s’hi sumen els companys del PSC i les companyes també d’Esquerra, 
que tot i discrepar obertament la conveniència o no de fer la rotonda perquè ja veureu 
que dintre dels tres partits que presentem la moció no estem totalment d’acord en aquest 
aspecte. Hem aconseguit, això sí, posar-nos d’acord en el sentit que aquesta rotonda no 
va seguir un procés realment de transparència i de suposada participació dels veïns i 
veïnes. Per què la presentem ara? Doncs perquè ara es dóna la circumstància que tenim 
prou suport dins l’ajuntament i també a fora, i ens trobem en un moment del procés en 
el qual el projecte es vol executar ben aviat, tot i que a dia d’avui l’adjudicació de l’obra 
no ha estat publicat ni el contracte ha estat signat, pel que això no suposa cap tipus de 
despesa econòmica pel nostre ajuntament. Des d’Imaginem som molt conscients que cal 
resoldre el problema de seguretat en el trànsit, tant a la cruïlla com al llarg de tota 
aquesta carretera, perquè entenem que un dels punts negres pot ser la cruïlla, però no és 
un dels més greus d’aquesta carretera. Llavors en els últims darrers 4 anys també en el 
consell de poble també s’han anat demanant a Corró d’Amunt, diguéssim, s’ha anat 
demanant actuacions al petit nucli urbà per controlar aquestes velocitats que ja et venien 
de tota la carretera. Per altra banda, sabem que aquest projecte ha generat un neguit i un 
malestar entre el veïnat pel que suposaria a més a més afectació al territori a les 
persones que hi viuen. Com pot ser que en una zona de protecció agrària es vulgui 
plantificar una rotonda de les característiques que es projecta, tan gran? S’han tingut en 
compte els impactes a nivell de paisatge i també a nivell socio-econòmic de la zona 
rural, per exemple, de Marata? S’ha tingut en compte que possiblement afavorirà més el 
pas de vehicles que facilitarà i que el camí de Marata, tot i ser un camí veïnal, ja 
absorbeix un trànsit molt elevat per les característiques que té? Aquesta rotonda, per 
tant, no contribueix a la pacificació del camí, que és una reivindicació històrica. Cal 
posar mesures al camí vell de Marata, i llavors segurament, en baixar el trànsit per 
aquest camí, valorarem si realment cal una rotonda tan gran, cal una rotonda petita o 
calen unes senyalitzacions que siguin diferents. Tal i com podem llegir en la moció, 
aquest neguit no vol dir, i això ho tornaré a repetir perquè nosaltres ho tenim molt clar, 
no vol dir que s’estigui en contra o no es vulgui trobar una solució per resoldre aquest 
problema viari existent. En som molt conscient, i per això, en la moció mateixa 
demanem que s’implementin mesures de seguretat de caràcter d’urgència provisionals, 
per reduir la sinistralitat, mentre es va fent tot el procés, cosa que per exemple des del 
2003, que em sembla que es va començar a parlar, hi ha hagut no sé quants anys si 
restem que s’haurien pogut fer ja coses, i no s’hi ha fet mai res, i ara correm-hi tots. 
D’acord, hi hem de córrer, però també hem de veure que durant molts anys no s’hi ha 
fet res. Tenint en compte doncs tot això, i davant una política de fets consumats de 
negar qualsevol possibilitat d’alternativa, o simplement a la no participació dels veïns, 
ens veiem en l’obligació d’aturar el projecte i tornar-lo a començar. Per això, una mica 
demanem els acords del ple en el sentit que entenem que aquesta cruïlla ha d’anar 
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vinculada a una reformulació del camí de Marata. Comprenem que la millora de la 
seguretat viària és en general a la carretera, i no només en aquest punt concret. Per tant, 
proposem, com ha llegit la moció que potser jo no estic explicant massa bé, però crec 
que a la moció està molt clara, la constitució d’unes comissions conformades per 
representants polítics, tant de govern com d’oposició, representants veïnals dels consells 
del poble i del centre cultural de Marata, i persones o tècnics que creguem que facin 
falta per aportar informació i que aquestes comissions puguin arribar a acords i donar 
propostes que el Ple, llavors, pugui votar i validar. En tots aquests aspectes 
administratius instem a l’alcalde, primer de tot, a realitzar urgentment totes les accions 
necessàries perquè la Diputació de Barcelona aturi els procediments endegats i els que 
té  per endegar. Que també doni les directrius necessàries perquè els tècnics municipals 
puguin adequar la feina feta que s’ha fet fins ara en el projecte del camí vell de Marata, 
que la pugui traslladar a les noves comissions i que aquestes comissions puguin 
començar a treballar a partir ja, una feina ben feta. I finalment que també demanem a la 
Diputació que de moment, de manera urgent, implementi i executi les mesures 
necessàries per reduir el risc d’accidents, i que després s’adeqüi  a l’acord que surti 
d’aquestes dues comissions al respecte de la solució aprovada que s’acabarà aprovant en 
el Ple. Crec que ja estic. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: gràcies Alcalde. Per començar, dir que avui és un 
dia important. Avui donem un pas de gegant amb la presentació d’aquesta moció. El 
PSC va apostar per fer aquesta rotonda i la pacificació de Marata. He de dir que encara 
apostem per fer-la. Creiem que la rotonda és la millor solució pels temes de seguretat de 
la cruïlla i la pacificació per fer que disminueixi de forma clara els vehicles que fan 
servir aquest camí veïnal. Però també creiem que les coses no es van fer bé. Avui alguns 
diran que canviem d’opinió, però els hi diré que s’equivoquen. En el nostre programa 
vam adquirir el compromís per crear comissions veïnals de seguiment de l’obra pública 
des del seu planejament, com un mitjà de participació ciutadana. I avui, entre d’altres 
coses, farem això. És més, en alguns en aquest plenari parlen de participació i 
transparència i el PSC els hi diu que ho practiquin més, i que si no es deixin de fer 
servir determinades paraules perquè sonen bé. Nosaltres ho demostrem amb fets i no 
amb paraules. Amb aquesta nova etapa els socialistes proposem actuar a l’obra pública 
del nostre municipi sobre la base d’un pacte amb la ciutadania. Entenem que les 
actuacions que han de donar lloc a la transformació i millora del component del paisatge 
s’ha de fer de forma concertada. Només així s’aconseguirà una actitud positiva envers 
un paisatge que tot i de titularitat priva o pública, potser aprofitat, utilitzat i gaudir-ne 
col·lectivament. Creiem que és necessari que es generi un espai pel diàleg, amb 
l’objectiu  de promoure la participació de la societat civil i també del sector privat. Tant 
en la responsabilitat del manteniment com en la directa recuperació del paisatge i de la 
promoció dels valors que conté. Aquest espai participatiu s’ha de tenir la vocació de 
constituir-se com un mecanisme de participació plural i obert, on hi tinguin cabuda els 
ventalls més amplis de persones. Avui les Franqueses, avui aquest Ple, aprovarà una 
moció amb un clar objectiu, que és la de protegir, mantenir i millorar els valors 
paisatgístics que conforma la imatge dels nostres pobles, en especial, amb aquesta 
moció, a Marata i a Corró d’Amunt. Avui aquest ple rep l’encàrrec d’endegar una 
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experiència inèdita al nostre poble, com és la promoció de la participació dels ciutadans 
com a element de col·laboració públic i institucional en la millora integral del nostre 
territori. I està clar que votarem que sí a la moció, evidentment. I a la vegada demanem 
al govern que la faci costat, i si no vol fer-li costat, que com a mínim no voti en contra, 
perquè aquesta moció el què demana és diàleg, suma i consens amb els nostres veïns i 
veïnes. Gràcies 
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: us torno a agrair el vostre posicionament que 
parleu d’aquesta nova etapa perquè en reunions que hem tingut amb els pagesos, el 
mateix Juan Antonio Marin, que era regidor d’urbanisme llavors, doncs ha fet una auto 
crítica parlant de falta de diàleg i de comunicació. Espero jo també ser amb mi mateixa 
autocrítica com ho has estat ut ara, no? Jo us ho agraeixo. És un tema central per a 
Marata, central. Només falta passejar-se per allà veure com de preocupats i neguitosos 
estan amb aquest tema. Per tant requeria de consens i de diàleg que crec que no ha estat 
així. Se senten humiliats i se senten que el tema ha tirat endavant sense comptar amb 
ells. Marata no ha negat mai la perillositat de la cruïlla i diu que no és un no per un no, 
que volen solucionar aquest tema i han insistit en totes les reunions que hem assistit, 
insistit en mesures provisionals contra la perillositat de la cruïlla. Crec que és important 
que quedi clar. Volen dialogar o volem dialogar per tirar endavant. La rotonda, potser 
algú pot pensar que té sentit quan posen 2500 cotxes pel camí vell de Marata i 2800 per 
la carretera de Cànoves, pot ser. Però volem mirar el projecte en tota la globalitat, amb 
juntament amb la pacificació del camí veïnal perquè aquest és el nostre model 
sostenible i ecològic. Penso que des d’un inici s’havia d’haver contemplat aquest 
projecte com una unió: la cruïlla i la pacificació. Ha estat molt també un problema de 
forma, sense consens.  
 
Pren la paraula el sr. Ganduxé i diu: sí bé, bona nit. El nostre vot serà l’abstenció. Ja els 
hi dic jo abans. Aquesta moció vostès la tenen guanyada però deixeu-me que els hi 
digui una cosa. Aquest expedient es va aprovar inicialment el 12 de juny de 2014. Ja 
portem temps amb això. Si no hagués sigut per les eleccions això ja podria estar 
pràcticament amb les obres començades. Evidentment, però és així això. El nostre grup 
creu que la responsabilitat passa perquè la rotonda s’hi faci ja. I una cosa que hem de 
tenir molt en compte: la propietat de la carretera és la Diputació. O sigui, aquí 
l’ajuntament “ni pinxa ni corta”. Pot dir el què vulgui, però el responsable de si hi ha 
accidents és la Diputació. Llavors, creiem que vostès democràticament i molt 
democràticament, només faltaria, han fet aquesta moció. Jo la puc entendre, però no la 
comparteixo. Us ho dic de veritat, no la comparteixo. Creiem que fem un favor 
abstenint-se. Creiem que fem un favor amb l’abstenció, però torno a repetir, estic veient 
aquí a la moció seva que vostès estan instant al senyor Alcalde a demanar a la Diputació 
que de manera urgent implementi, amb caràcter provisional, mesures necessàries per 
reduir la sinistralitat. Home, una rotonda jo crec que, no sóc tècnic, però si la Diputació 
diu que és l’única manera de poder-ho solucionar, potser ens l’hauríem de creure, 
perquè al final a mi em dóna tota la sensació de que això s’acabarà amb la rotonda, em 
dóna tota la sensació. I torno a repetir, 12 de juny de 2014, aprovació inicial. Ha passat 
més d’un any i encara estem igual. I ara volem què? Endarrerir-ho. Ens sembla que la 
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veritat, és impopular lo que farem ara però ens abstindrem i vostès guanyaran la moció, 
evidentment.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: em sap greu, crec que no han entès res de què va 
aquesta moció. No ho han entès. No ens fan un favor abstenint-se, a mi no em calen 
aquests favors. Nosaltres vam presentar una moció en el seu moment, i la vam perdre 
amb la dignitat de dos vots. Punt. No ens calien més hi crèiem. Si vostès no hi creuen. 
Recolzaria la seva abstenció si rere anés una reflexió de l’estil “a lo millor no hem fet bé 
les coses", com sí que ha fet el Partit Socialista. Aquí lo que està demanant és que 
vostès han tirat cap endavant com una apisonadora sense tenir en compte els veïns ni els 
recursos econòmics del territori. És lo que s’està dient. I lo que s’està dient, i li dic, 
reconec públicament que jo sóc contrari a la rotonda però per arribar a aquest consens 
nosaltres hem cedit a aquesta contrarietat perquè a lo millor s’acabi fent la rotonda a 
canvi de que els que viuen al territori, tant els de Corró d’Amunt com els pagesos, 
puguin dir la seva, que fins ara no han pogut dir res. S’han trobat amb una administració 
que aplica. Igual que amb els semàfors, és el mateix exemple. No s’ha tingut en compte 
la intervenció de les persones afectades. Això no passa a la majoria de municipis, 
sobretot si hi ha sectors econòmics pel mig. Que sí que n’hi ha sectors econòmics pel 
mig. Per tant, a mi m’apena que no hagi entès de què va la moció. No es tracta de parar 
la rotonda, no, no, això no ho diu la moció. La moció sentem-nos, parlem amb la gent 
que viu allà, arribem a acords i després implementem aquests acords. No diu res més. 
Només diu això. I jo podia no haver-la signat perquè sóc contrari, però hem entès que 
per arribar, és més li diré, l’única reunió que he tingut amb el senyor alcalde, li vaig, 
senyor alcalde, suposo que ho corroborarà, “podem començar la legislatura amb un altre 
tarannà, podem començar la legislatura treballant aquest punt amb junta de portaveus, 
veient fins on podem arribar i a lo millor es troba amb la sorpresa de que té 15 o 16 vots 
a favor de que això tiri cap endavant”. I em va dir “no es preocupi que demà el trucarà 
el senyor Ganduxé i el posarà al dia”. Jo encara estic esperant la trucada. Aquestes 
mocions no arriben perquè no vulguem diàleg, arriben quan no hi ha diàleg. I això és lo 
primer que aquest equip de govern, i més en minoria, ha d’interioritzar. Si vol tirar 
coses cap endavant ha de comptar amb la resta de regidors, perquè sols no arribareu i no 
és una qüestió numèrica, és una qüestió de convenciment. Ho ha dit el sr. Corchado 
abans, es tracta de canviar el xip, es tracta de tornar enrere i replantejar-ho perquè 
tothom més o menys acabi content. Evidentment tothom no acabarà content, però més o 
menys. Que no quedi la sensació de que l’ajuntament com a administració imposa una 
mesura independentment de lo que diguin alguns veïns, alguns propietaris, etc. I ja li 
dic, si aquesta comissió arriba al convenciment que cal una rotonda com vostè diu, jo la 
recolzaré fins el final i votaré que sí. Jo, i aquest és el meu compromís i el del nostre 
grup, tot i ser contraris. Per tant no ens digui que això ho fem per retrassar-ho i tal. Això 
ho fem perquè pensem que com en el tema de multes dels semàfors, no s’han fet bé les 
coses. És que és la mateixa forma de treballar. I per tant això s’ha d’acabar.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, bé, nosaltres com a partícips en el seu moment del 
suport a la rotonda també ens agradaria una cosa. I començant dient que pensem, i així 
ho vam portar en el nostre programa, que la rotonda és la solució per a la seguretat de la 
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cruïlla. Començant per aquí. I també voldria dir que quan es va iniciar aquest 
procediment, aquest projecte, es va fer amb la millor de les intencions. Segurament, i 
això ningú s’ha de negar, de que fer una reflexió, pensem que segurament doncs ens 
haguéssim imaginat que les coses potser no s’estaven fent de la manera que es tenien 
que fer. I per tant, a ningú s’ha de negar. I dir que tot lo que sigui sumar i tot lo que 
sigui estar a favor del diàleg doncs no està de més. Per tant, escoltant els veïns, per tant 
escoltant a moltes veus de l’entorn que ens diuen: “escolta, us podríeu aturar, mirar 
d’enriquir aquest projecte”, doncs pensem que és positiu. Dit això tampoc es tracta de 
deixar-ho sine die, fins que la cosa a veure si dies passa any empeny. És a dir, és un 
temps prudent, és un temps que en tot cas es podrà marcar, però que tot lo que sigui 
sumar benvingut sigui. I si és comptant amb els veïns i veïnes, i degut també, perquè no 
dir-ho, doncs aquesta sensibilitat que en certa manera a vegades no sabem recollir-la, no 
ens ha de costar res apropar-nos a la idea i acollir-la també com a nostra.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyor Ganduxé, jo sí que li agraeixo l’abstenció. Jo 
sí que li agraeixo perquè considero que és important, en el moment en què el pas 
següent d’això és agafar i el resultat d’aquesta votació fer-la arribar a la Diputació. La 
veritat, a mi em sembla que és important que des de Barcelona vegin que hi ha hagut un 
canvi i que tots estem d’acord, o que no hi ha ningú que estigui en contra, vaja, no sé 
què votaran els altres grups que de moment no s’han pronunciat, però que no hi ha 
ningú que estigui en contra d’això que estem dient. De parar i tornar a replantejar la 
cosa. Una cosa que s’ha dit una mica de passada però que és molt important pels que 
estem aquí i pels que esteu aquí: tenim pressa per tot. Tenim presses, senyors de govern, 
per constituir aquestes comissions, donar-les llum verda i tirar-les endavant. Tenim 
pressa senyors de Marata i senyors de Corró d’Amunt per designar representants i 
començar a treballar. Al mes d’agost, per a nosaltres, ha de ser un mes en el qual 
funcionem. Durant el mes d’agost la Diputació no funcionarà, però durant el mes de 
setembre sí. I si tenim coses fetes el dia 1 de setembre, millor que si les tenim fetes el 
dia 1 d’octubre. Això no és quedarà aturat eternament. I aquí estem demanant que 
s’aturi. Nosaltres hem de fer la nostra part de la feina, tots, per replantejar. Demano 
col·laboració des del grup del govern, i demano implicació activa dels veïns de Marata i 
de Corró d’Amunt. Per altra banda, hi ha coses que es demanen a la moció i que es 
poden fer demà. La cruïlla, en el camí, està senyalitzada – anava dir una paraula lletja – 
no està senyalitzada pràcticament. Els Stops estan esborrats, les senyals. A veure, abans 
estàvem parlant dels semàfors i doncs Llerona pràcticament sembla una revetlla de Sant 
Joan, hi ha llumetes que s’encenen i hi ha de tot. La cruïlla de Marata, en el camí que és 
nostre, que és titularitat de l’ajuntament, si us plau, durant la setmana que ve hem de 
tenir la senyalització ben feta. És un mandat de ple i a més a més suposo que coincidireu 
amb mi, potser esperant que la rotonda ja ve, però és que l’hem deixat absolutament 
descuidat, encara que sigui només a nivell de senyalització, a nivell de netejar els 
marges de la cantonada. Ostres, fem-ho!  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, jo vull que quedi clar i molt clar que el 
grup municipal de Convergència i Unió està a favor de la rotonda i que es faci quan 
abans millor. Perquè allà hi tenim un problema de sinistralitat i així ho vam demanar a 
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la Diputació l’antic govern. En aquests moments, des de l’any 2008, han hagut 15 
accidents importants. Tres al 2008, un al 2009, un al 2010, tres al 2011, un al 2012, dos 
al 2013, un al 2014 i un al 2015. Llavors nosaltres, a la Diputació li hem demanat que 
ho solucioni això. I la proposta que ens ha fet la Diputació és una rotonda, i hi estem 
plenament d’acord. Per tant, en base a això hauríem de votar no. Hauríem de votar no a 
la proposta. I a més a més tenim un informe de Carreteres del 22 de maig de 2015 que 
ens diu per què adopta aquesta solució. Ens diu: hem estudiat el pas de vehicles; hi ha 
2800 vehicles cada dia, que són molts, que passen pel camí de Marata; 2800 que passen 
per la carretera. Per tant, allà hi ha molta circulació de vehicles. Per què ens abstenim? 
Perquè veritablement al camí de Marata hi ha un problema, i l’hem de solucionar. I 
estem plenament d’acord, crear aquesta comissió. Ara bé, ja ens hem reunit tres vegades 
diguem-li amb gent de Marata, ha vingut gent del Centre Cultural, li hem ensenyat un 
projecte de pacificació que s’està treballant.  L’Oriol Martínez, veí de Marata, està 
treballant en aquest projecte, juntament amb l’Ariadna Coloma. Hem tingut dues o tres 
reunions amb gent de Marata, i aquesta última ens han demanat que fos després de la 
Festa Major. Què hem de crear la comissió? La crearem. No hi ha problema. Però la 
pacificació del camí tenim un estudi. I també ara fa molt poc, deu fer una setmana, ens 
ha arribat, que també el govern el va demanar, l’estudi del carril bici que uneixi Corró 
d’Avall amb Corró d’Amunt. I ens ha arribat. I aquesta és una altra de les maneres que 
pensàvem que era per pacificar aquesta via. Què hem de crear la comissió? La crearem. 
Ara bé, que ho sapiguem. I ara m’adreço a vosaltres Esquerra Republicana: nosaltres 
ens abstindrem. El Diputat d’Infraestructures és d’Esquerra Republicana. No és 
convergent, és d’Esquerra Republicana. Per tant, vostès, aquí, tindran també un paper 
clau. Les comissions creiem que estan mal pensades, han de ser molt més tècniques, 
perquè veritablement el què allà ens ha de dir com solucionar el problema són els 
tècnics, no els polítics, ni la gent de peu, sinó els tècnics. I trobem a faltar tècnics. Serà 
la nostra aportació. Hi ha d’haver-hi personal tècnic que ens digui quines solucions hi 
ha. I al final, jo faré el què la moció diu. Jo sóc alcalde i tinc que fer el què el Ple diu. 
Llavors, a partir d’aquí no patiu amb això. El dijous passat ja vaig enviar una carta que 
crec que se us ha passat, demanant a la Diputació que ho aturés perquè aquesta moció 
era presentada per majoria absoluta dels membres de la Corporació, que per tant 
s’aprovaria. Ja ho veig fer dijous passat. Val? Per tant la Diputació ja ho sap. I ho sap 
des de dijous. I llavors trobo a faltar també una part de gent, la de Llerona. Perquè 
aquesta camí és el camí que Llerona a Marata. El Camí de Llerona a Marata. I tot el 
trànsit, si es pacifica, també va a parar a l’església de Llerona. I ho trobo a faltar, i serà 
una de les aportacions que farem. Però que quedi molt clar. El grup municipal de 
Convergència i Unió, ho dic per a la resta del municipi, estem a favor de la rotonda 
perquè independentment de les mesures de pacificació que es facin, allà hi tenim un 
problema i amb la rotonda solucionem aquest problema.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals ILF-C, PSC, ERC-AM i vuit abstencions dels grups municipals de 
CiU, CPF i PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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Pren la paraula el sr. Secretari i diu: moció que compta amb el suport també de 
Imaginem les Franqueses en Comú, manifestat de forma expressa a la Secretaria  
 

16. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL SUPORT AL 
CORRELLENGUA 2015 

 
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de 
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua 
viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un 
nou impuls per mitjà de la 19a edició del Correllengua. Des de la CAL 
considerem que seria molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, 
de la Moció que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels 
acords proposats. 
 
CAL, Països Catalans, juliol de 2015 
 
Proposta d’acord 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els 
fonaments del nostre sistema educatiu. 
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà 
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques. 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general. 
 
Atesa  la  voluntat  de  la  Coordinadora  d’Associacions  per  la  Llengua  Catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar 
a tots els municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. 
 
El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallés reunit el dia 30 de juliol de 2015 
 
ACORDA: 
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Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 
 
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 
 
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda. 
 
Cinquè.- Opcional: Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels 
actes i el bon funcionament del Correllengua 2015 al compte corrent següent: 
ES37.2100.4742.7902.0000.4867. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de 
Barcelona, o a través del correu electrònic  cal@cal.cat. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per defensar la moció molt de pressa, i també per 
fer un petit incís. A l’apartat cinquè, que és opcional, bàsicament és el que parla de fer 
l’aportació econòmica a efectes d’incrementar. A veure la moció tirarà endavant. A 
efectes d’incrementar el número de partits i el número de regidores que li donen 
suport, demanem que desaparegui. És a dir, el quart punt queda tal qual, i el sisè i 
passa a ser el cinquè. Dit això, i repeteixo, molt de pressa. Què és el Correllengua? El 
Correllengua és una activitat d’aquestes que els catalans sabem fer tan bé, que és 
meitat festiva i meitat reivindicativa, en la qual diferents pobles, més que pobles, 
diferents entitats dels pobles organitzen actes de suport a  la cultura i a la llengua 
catalanes. A partir d’aquí, això des del punt de vista pràctic no tindrà cap altra 
repercussió que una estadística més que diu: “un altre ajuntament que s’hi ha afegit”. 
Jo demanaria que les diferents entitats del poble, d’alguna de les quals aquí mateix 
tenim representants, sinó per aquest any, que encara hi són a temps de fer-ho, de cara  
a l’any que ve, prenguin la iniciativa o contactin amb pobles de la comarca com 
Bigues i Riells, que ja ha participat de vegades, o amb pobles de fora de la comarca, 
que ho fan habitualment, i senzillament, aquí lo que els hi està oferint l’ajuntament és 
el suport. Qui ha d’organitzar aquestes coses són les entitats. Tots estem cansats de dir 
que som un poble amb una gran xarxa d’entitats, amb molta vida cívica, etc. 
Demostrem-ho. 
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: comparteixo plenament el què diu. 
 
Per tant, el text de la moció quedaria de la següent manera:   
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL SUPORT AL 
CORRELLENGUA 2015 

 
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de 
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua 
viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un 
nou impuls per mitjà de la 19a edició del Correllengua. Des de la CAL 
considerem que seria molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, 
de la Moció que redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels 
acords proposats. 
 
CAL, Països Catalans, juliol de 2015 
 
Proposta d’acord 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els 
fonaments del nostre sistema educatiu. 
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà 
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques. 
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general. 
 
Atesa  la  voluntat  de  la  Coordinadora  d’Associacions  per  la  Llengua  Catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar 
a tots els municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. 
 
El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallés reunit el dia 30 de juliol de 2015 
 
ACORDA: 
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Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 
 
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 
 
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 
08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic  cal@cal.cat. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada pels disset membres assistents, sobre els 
disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

17. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: la primera és evident i va dirigida directament cap a 
vostè. Sí que és anòmal que no pugui entrar la gent, però vostè mateix va marcar 
aforament fa uns plens de la Sala perquè de tant en tant se’ns omple. Per tant, avui sé 
que s’ha quedat molt gent a baix, que no ha pogut pujar, i demano a l’ajuntament que 
instal·li una pantalla al hall, on es pugui seguir aquest ple per a la gent que no pot entrar 
a la sala. Dos, dintre del mateix punt, fa molt de temps que estem dient que l’àudio 
d’aquests micros no se sent bé per part de la gent que està allà, però molt temps que ho 
estem dient. No sé el motiu però es veu que retomba, no? Que es miri el per què, si és la 
“ventana”, que es tanqui, i si no que es canviï els altaveus. Després, llegint el 9 Nou, a 
l’entrevista que li fan a vostè amb el tema de plaça Espanya, el periodista li enumera un 
número de situacions. Aquí ja ens vam queixar, em sembla que el regidor Badia i jo, en 
el seu moment sobre rebentons de rodes a la plaça, i jo li puc dir que he sigut testimoni 
visual, en el dia 23 d’abril de Sant Jordi, teníem una parada de roses i un cotxe dels 
mossos es va deixar una roda a l’andana del baixador del bus. Vostès s’entesten en dir 
que no tenen constància d’això, però jo li dic que la persona que porta el bar ha comptat 
fins a 14 persones que s’han deixat la roda. Per tant, no és un tema menor. Mirem, o 
senyalitzem o pintem d’una altra manera encara que no quedi estètic, però allò s’ha 
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d’arreglar d’alguna manera. Després, per què no ens ha arribat a tots els grups 
municipals la instància 2015/3870 que era la moció que hem presentat de papers per a 
tothom? Això l’entitat va deixar clarament dit en la instància que havia d’arribar a tots 
els grups municipals, i no ens va arribar. Per què? Després, què ha passat amb el 
contracte d’escombraries de neteja i viària? Sembla ser que hi ha una sentència que tira 
enrere aquest contracte perquè hi ha una sèrie de clàusules que no funcionen. Després 
de pagar 10.000 euros a una empresa perquè ens digui com havia de ser aquestes 
pliques, després de pagar 2.500 euros a un gabinet d’advocats per blindar que aquestes 
pliques estan ben fetes, com és possible que un jutge ens ho tiri ara enrere? Per què no 
s’ha escoltat les al·legacions que vam presentar l’oposició, en aquest cas, les Franqueses 
Imagina i Comissions Obreres sobre clàusules que eren claríssimament vulneraven els 
drets dels treballadors? Per què no se’ns va escoltar? Per què no se va escoltar aquest 
regidor quan li va dir que fes cas a l’empresa i li donés 15 dies de marge per poder 
avaluar si s’havien fet les coses i aquest ajuntament es va negar i ara ens trobem amb un 
contenciós que han guanyat i que fa repetir el concurs, i que ja veurem qui paga aquest 
contenciós. Per què no s’escolta més? I ja li pregunto, com està això? Es farà un 
concurs? Recorreran? Per què les instàncies, a partir d’ara, que presentem els grups 
municipals, passen a la figura del regidor de Relacions Institucionals. Les instàncies 
normalment passen a alcaldia i és alcaldia qui distribueix. Normalment en tots els 
ajuntaments les instàncies van adreçades al sr. Alcalde i és l’Alcalde qui distribueix 
després. A qui no sé la forma de funcionar, però per què totes les instàncies siguin de lo 
que siguin, siguin d’esports, siguin d’obres i serveis, han de passar per mans de senyor 
regidor de Relacions Institucionals? No ho acabem d’entendre. I per últim, es va fer una 
consulta sobre el tema de catàleg d’empreses contaminants en aquest municipi. No el 
tenim fet. És deficient lo que hi ha. Al final no tenim un catàleg. No sabem quines 
empreses contaminen, quines no contaminen. Ens sona que algunes són de nivell 3 o 
nivell 4  
 
Interromp el sr. Alcalde i diu: perdona una cosa, totes adreçades a mi, les preguntes?  
 
Continua el sr. Bernabé i diu: a veure, la d’indústries contaminants suposo que al 
regidor d’activitats, perdó. Relacions Institucionals, a vostè. La plaça Espanya a vostè, 
perquè és qui respon a la d’això. Pantalla del hall a vostè. I el contracte de neteja viària 
al regidor d’obres i serveis. Li dic perquè fa poc que ens ha arribat una queixa d’un veí 
aquí a la rotonda amb el pont que uneix, i es veu que ja ha sortit al Consell del Poble de 
Llerona, que hi ha alguna empresa que emet algo que fa una olor. Hauríem de saber 
catalogar primer les empreses per poder dir, perquè clar s’acusa una empresa 
directament que jo tinc constància de quina activitat fa. I és molt difícil saber-ho. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: la primera pregunta aniria adreçada al senyor Jordi 
Ganduxé, el regidor d’urbanisme i activitats. Bé, jo li voldria preguntar en quin punt 
estem sobre l’expedient de l’explotació ramadera de la senyora Pruna. Voldria saber si 
s’han contestat els requeriments que es van fer en el seu moment. Si més no ens hem 
acollit al règim de comunicació. Si estem sota la llei ambiental, que és la que pensem 
nosaltres que s’ha de portar a terme. És a dir, que ens faci 5 cèntims, en quin punt estem 
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en aquest expedient. El responsable de l’àrea d’obres i serveis, jo li voldria fer un 
comentaria, que davant del deteriorament de la neteja al barri de Bellavista, que em 
sembla que és una cosa que cada dia és més palpable, i em sembla que tots els què ens 
movem per allà ho podem observar, des de brutícia, des d’herbes. I amb això no vull 
espantar, sinó que lo que vinc a dir és que sembla que hi ha una deixadesa i que va in 
crescendo. Tant és així que des de contenidors, em ve al cap el què hi ha al carrer 
Extremadura amb el carrer Aragó? No, Andalusia. Hi ha el contenidor que està ple de 
mobles i que inclús el veí no el deixa treure el cotxe. És a dir, des de la plaça de 
l’Esbarjo, que encara hi ha elements pirotècnics de la revetlla de Sant Joan. A veure, 
s’està notant que hi ha una certa deixadesa, alguna important. Jo no vull arribar a pensar 
que això és fruit de que, a veure, totes les mesures d’increment que es volien demanar 
amb el nou concurs a la nova empresa i al deixar-ho això ha deixat hagi una certa campi 
qui pugui, però també voldria dir-li al sr. Regidor si tenen alguna acció prevista, si tenen 
un pla de xoc, si hi ha una voluntat d’augmentar el personal. Què és lo que tenen entre 
mans per intentar mitigar al màxim aquesta situació? Llavors també li voldria preguntar 
al responsable de pla de barris, com tenim el tema de patis oberts, que em sembla que 
estem en una època en la què els nostres nanos podrien gaudir. És un programa que, 
com tots sabeu, es va portar a terme i que pels motius que siguin encara, i dic encara, 
segueix aturat. De la mateixa mantera també voldria preguntar-li al regidor aquella 
opció que havíem fet i que pensem que lo que faria és augmentar la possibilitat que en 
cas d’emergència a l’escola Colors es pogués fer servir la porta a través del pàrquing 
que hi ha al costat de l’escola Colors, en quin punt està? Que ens expliqui a veure si la 
cosa està avançant. I si la cosa no està avançant, quines són les propostes que es volen 
fer? Perquè és un cosa que cueja i només haig de dir que l’aquí responsable va 
començar el mes de setembre amb allò, per tant penso que a veure en quin punt estem. 
No vull pensar que en aquests moments que hi ha temes identitaris pel mig això queda 
de costat. No vull pensar-ho. I llavors, per acabar, també al senyor responsable voldria 
dir-li que nosaltres que fem una aposta per la seguretat i en tots els sentits, sigui 
rotonda, sigui la carretera de Ribes, també tenim un punt negre. I tenim un punt negre 
que és en el túnel que surt de els Gorchs cap a la Garriga. És un túnel que està fosc, és 
un túnel que és un perill per a la gent que va en bicicleta, per a la gent que va en moto, i 
que per tant, jo crec que seria prudent que s’enllumenés aquest túnel i que penso que 
seria important que es posessin aquestes mesures. També voldria dir-li si feu vostra 
aquesta reivindicació i pel pròxim ple ens podem felicitar de que ja ho hem fet.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: molt breument perquè algunes de les coses s’han 
comentat. Adreçat al regidor Torres, doni per reproduït una part del què s’ha comentat 
referent al tema de justificar com està la situació del contracte d’adjudicació. I una cosa 
molt petita, molt local, similar també al què s’ha comentat abans. Quan es va pintar les 
places del carrer Girona Bellavista, es van treure, teòricament, provisionalment algun 
contenidor, algun dels blocs on hi havia vidre, plàstic, etc., i voldria fer-li un parell de 
reflexions: a la cantonada del mateix carrer Extremadura, no amb Andalusia com dia ell, 
jo ara li parlo de Girona, s’ha col·locat de forma pràcticament sembla que definitiva un 
bloc on hi ha això: vidre, paper i plàstic, que abans estava al carrer Girona. Estant al 
carrer Girona, quan el camió passava hi havia possibilitat de que els vehicles 
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continuessin passant. Estant allà bloqueja absolutament tot l’accés al carrer Aragó per la 
part de baix. No sé si el canvi està fet pensat o si havia de ser una cosa provisional i que 
s’ha convertit en definitiva. En qualsevol cas jo diria que com a norma tinguin en 
compte d’intentar que aquests blocs, com a mínim el de recollida de vidre, estigui el 
més a la vora dels bars, que són els què en generen més. I també al mateix carrer 
Girona, a l’altra banda, cantonada amb el carrer País Basc, hi ha un lloc així com en 
aquesta zona de Bellavista no és fàcil trobar un contenidor i de vegades els veïns han de 
fer mitges excursions per arribar fins el contenidor, n’hi ha dos de pràcticament junts en 
un lloc on tampoc hi ha massa gent que hi visqui. Vaja, com a coses anecdòtiques però 
facin un replantejament de tot això si realment a més a més la cosa va per llarg. I una 
pregunta, un prec, no sé si per l’alcalde, si pel senyor Jiménez que és el nostre enllaç, 
podríem dir, constitueixin si us plau, com més aviat millor, ja sé que estem a 30 de 
juliol i que d’aquí dos dies serà agost, però constitueixin com més aviat millor els 
consells de poble. En la moció que hem aprovat ara fa una mica hem posat deures a la 
gent, i a veure, és un tema que preocupa a títol informatiu senyor Jiménez perquè vostè i 
jo ens hi trobarem junt amb l’Àlex, aquest matí s’ha creat un grup de whatsapp de veïns 
de Corró d’Amunt pel tema de circulació dins del poble de Corró d’Amunt, circulació a 
la BV-5151 i cruïlla, i quan he entrat aquí i he apagat el mòbil hi havia més de 50 
persones dintre d’aquest grup. Llavors, afanyem-nos a fer coses, en concret, constituïm 
com més aviat millor els consells de poble i que puguin començar a treballar.  
 
Pren la paraula el sr. Ganduxé i diu: senyor Marin, vostè m’està demanant per un 
expedient de la sra. Pruna. En té dos, hi ha  dos expedients. Jo el convido que vostè 
passi per l’àrea quan vostè i jo quedem d’acord i li podré ensenyar tota la documentació, 
que per cert, vostè ja la sap també, però segurament podrem aprofundir més de com 
acaba aquest expedient. Però clar, entengui que jo ara aquí ho conec, li dic que són dos, 
però el convido a que vostè vingui i quedarem d’acord i li explicaré en la fase que està 
ara i lo que s’ha fet. Correcte? Sí? Molt bé. 
 
Pren la paraula el sr. Torres i diu: hola buenas noches. Señor Marín, con esto que me 
dice de Bellavista de la hierba, los muebles, a ver, el grupo de limpieza está 
funcionando como puede. Con el problema que hemos tenido con el concurso, hemos 
tenido cierta dejadez por parte de la empresa, que nosotros estamos intentando poner 
medios, pero bueno, estamos ahí tramitándolo todo. Sí que es verdad que yo soy nacido 
en Bellavista y yo no veo Bellavista tan diferente. Sí que es verdad que habemos más 
gente, pero le puedo asegurar que nosotros estamos haciendo lo que podemos con lo que 
tenemos. Sobre los muebles, es un problema que la gente no saque los muebles cuando 
tiene que sacar-los. Ahí no podemos hacer nada. Ya hemos dicho a la empresa de 
limpieza que etiquete todos esos muebles que los sacan fuera de fecha. Lo que nosotros 
no podemos hacer es tener un personal diario a sacar muebles, porque si no la gente 
sacaría todos los días muebles. Nosotros en Bellavista recogemos los muebles los 
martes y en Corró d’Avall los recogemos el jueves. Si la gente no hace caso de eso, 
nosotros no podemos hacer nada más. Yo he pasado hoy por Bellavista y he visto 
muebles. Estamos a jueves. No, no, estamos diciendo que nosotros igual no toda la 
culpa es nuestra; tiene que contar el personal que tenemos. No tenemos más. Las hierbas 
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van saliendo, se van quitando, pera ahora mismo los de la limpieza van a tope, la 
brigada va a tope, los grupos de ocupación no paran. A mí la gente me dice que se están 
haciendo cosas. Yo más no le puedo decir. Estamos intentando llevar lo major posible. 
No le puedo decir nada más. Sobre el Pla de Barris me ha dicho esto de las puertas 
abiertas de los patios: está tramitado, estamos esperando respuesta. De todas formas, yo 
para el próximo pleno tendré la información más detallada, però le puedo asegurar que 
está todo tramitado. No depende de nosotros ahora, porque nosotros lo queríamos poner 
ya hacia adelante. Yo le puedo asegurar que mi técnica... Yo de todas formas le daré 
toda la información en el próximo pleno, y le puedo asegurar que está tramitado todo. 
Estamos pendientes de aprobación. Le puedo asegurar que está tramitado. Sobre los 
contenedores que me dice el sr. Àngel, esos contenedores se han movido no estando yo 
como regidor. Con la nueva pintura vial que se ha hecho de nuevo, se ha modificado 
algunos de estos. Estamos hablando con los técnicos para reubicación de todos los 
contenedores porque también estamos pendientes del concurso. Entonces, como ahora 
ya ha quedado todo anulado estamos empezando a mover contenedores. Ahora 
tendremos que volver a moverlos porque nosotros pensábamos que esto era de una 
manera y va a ir de otra, pero lo tenemos todo en cuenta.  
 
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: sí, senyor Bernabé, per lo que diu de les empreses. 
Avui hem tingut una reunió, havien alcaldes i regidors del Vallès Oriental, encapçalada 
per l’alcalde de Granollers, el sr. Mayoral, per una reunió que havíem demanat tots 
aquests pobles que tenim zones industrials per veure què és el que... bueno, a nosaltres 
ens preocupava perquè va sortir que Granollers estava molt contaminat a resultes de 
Llerona també, bueno, del polígon. Bé, avui hem tingut aquesta reunió que de veritat ha 
sigut molt profitós perquè ens expliquin bé d’on venen tota aquesta contaminació. Ens 
han dit que la contaminació no ve d’aquesta zona, que tots crèiem que eren aquestes 
indústries que són Annex I, que tots tenim al cap com per exemple BEFESA no havia 
fet els deures com havia de fer, els ha fet, perquè el van instar que havia de fer els 
deures com havia de fer, i altres empreses, però que la contaminació, s’ha arribat a la 
conclusió que la contaminació que tenim aquí al Vallès Oriental molt exclusivament la 
ciutat de Granollers i tot aquest entorn, és tot del tràfic interurbà i urbà. És lo que porta 
la gran contaminació, i  que a partir de setembre tindríem, perquè nosaltres hem 
demanat el medidor i el Consell del Poble de Llerona hem demanat moltes vegades un 
medidor ambiental. No l’hem tingut. Ens han dit que en tindríem però que la Unió 
Europea està aprofundint amb manualitat, no amb els medidors, perquè els medidors no 
saps aquella industrial sol, perquè t’agafa tot lo que és l’ozó, totes les altres partícules. 
És a dir, que ara es fan tots comprovants manual, que és lo que demana la Unió 
Europea, però que a partir de setembre hi haurà una pàgina web, que llavors nosaltres 
aquí la donarem a conèixer, que tothom podrà veure les indústries més contaminants o 
com està la contaminació a la comarca o en el seu poble.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el tema de l’aforament i la sala, podem estudiar el 
tema de col·locació de pantalla abaix i hem d’estudiar el tema de la retransmissió dels 
plens en directe. Són dos temes que donarien bastanta transparència a la nostra feina en 
aquest aspecte. Per tant això ho treballarem. El tema dels rebentons a la plaça Espanya, 
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com ja sabeu, nosaltres tenim una oficina al consumidor i la gent, pel mal funcionament 
dels serveis, ens podria demanar danys patrimonials. No ens ha demanat ningú, allà eh? 
D’altres coses sí. És un error de conducció, és veritat. Allà s’ha d’anar a 20 per hora i 
s’ha de fer el gir ben fet. Mirarem de posar-hi mesures; ho parlaré a nivell tècnic que 
s’ho vagin a mirar. El tema de la instància “papers per a tothom”, ho desconec perquè 
no s’ha enviat als partits polítics, ho desconec. Sí que el registre els enviem a tots els 
partits polítics i allà hi figurava. Ara bé, per què no s’ha enviat la instància? En aquestes 
moments no li puc dir. Hi ha hagut les eleccions al mig. No és una excusa, però no s’ha 
fet. Llavors entono el mea culpa en aquest aspecte. El tema de la neteja viària, contracte 
important. Contracte important, un contracte d’un volum de negoci de 20 milions 
d’euros, en el qual l’empresa que ho estava fent ara havia perdut el concurs per 77 
dècimes. 20 milions, 77 dècimes, evidentment ha fet un recurs al Tribunal de 
Contractes. Ara s’està impugnant tot. Està en moment en què s’està impugnant tot. 
Granollers també ha fet aquest contracte i ja ho veureu que el que no ha guanyat també 
ho acabarà impugnant. Llavors de les 10 coses que demanava, 9 han sortit que les han 
desestimat i 1 que és que el contracte, la part tècnica, tot i que hi havia valoració, la 
valoració es podia entendre que era molt subjectiva. Per exemple, pel bon 
funcionament... poso un exemple, eh? Pel bon funcionament de la màquina de... fins a 2 
punts. Aquests fins a 2 punts els tècnics han agafat i han fet un escalat. Con que aquest 
escalat no estava explicat ni ben explicat, per això ens ho han tombat. Llavors nosaltres 
podríem ara dir: agafem totes les puntuacions, dir als tècnics “expliqueu-nos per què 
heu fet aquestes puntuacions”, que és un treball de xinos. El què farem és d’un punt 
feble treure una oportunitat. Treure novament el concurs i millorar certes coses. 
Intentarem millorar certes coses. Per exemple, i evidentment aquí en som 6, per tant 
buscarem complicitats, és que només faltaria, no ho podem fer d’una altra manera. Una 
de les coses que no m’agradaven, per exemple, però que al final vam dir que sí, és el 
tema de la recollida, que la passàvem a diürna. Doncs possiblement la recollida diürna 
plantejant-ho bé, causa problemes de circulació depèn de quina hora es faci. I causa si 
un camió d’escombraries, a les 8 del matí, que anem tots amb el temps just, està 
descarregant i tarda 50 segons, és una eternitat, i anem a treballar amb el temps just. Per 
tant, mirarem que segueixi sent en un horari tarda nocturn per dir-ho d’alguna manera, i 
això té un cost més elevat. Mirarem també que 216 àrees de rebuig i d’orgànica es 
passaven a 150, però amb l’ampliació podien arribar a 180, doncs hi hauran 36 
problemes que els hi traiem l’àrea de recollida i a lo millor, si volem l’excel·lència, hem 
de seguir tenint aquestes 216 àrees de recollida, tot i que els contenidores tenen molta 
més capacitat, i n’hem de posar més de selectiva, ja que aquest és un contracte que la 
selectiva també hi ha. Hem de fer certs àrees de millora, que les farem una mica entre 
tots. No hi ha més. Llavors, les instàncies, per què es distribueixen des de relacions 
institucionals? Perquè ara hi ha un regidor de relacions institucionals. Les instàncies no 
pugen a l’alcaldia i l’alcaldia les distribueix. Directament, des del Servei d’Atenció a la 
Ciutadania, me’n refio plenament d’ells i del secretari, es distribueixen des d’abaix. 
Llavors, les instàncies que fan els partits polítics volem que es canalitzin i totes les 
peticions a través del regidor de relacions institucionals. El tema del túnel dels Gorchs 
en aquests moments tenim 3 pressupostos sobre la taula. El més barato em sembla que 
ens costa uns 16.000 euros; hem de tenir també diners per fer-ho, val? Llavors en el 
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proper pressupost nosaltres això ho encabirem, però si veiem també que de partides ( 
perquè els pressupostos coses fixes, per això fem modificacions de crèdit) tenim 
sobrants de partida, a lo millor aquesta és una de les accions que hauríem de fer per un 
tema de seguretat perquè el túnel dels Gorchs evidentment és fosc. I pel que fa a la 
situació dels contenidors: ja l’han contestat, però si per exemple canviéssim de model i 
féssim el model ISI, que el model ISI és aquell que té Mataró que són tot una bateria 
que són de drets i d’esquerres, ara només són de dretes, doncs podríem potser optimitzar 
molt més la recollida i evitar certs problemes de contenidors a la porta de cada casa. Jo 
crec que ho hem contestat tot, per tant ara passaríem ..... Consells de Poble? Senyor 
Jiménez. 
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: revisarem si totes les entitats han nomenat el 
responsable per participar en el consell. Jo no tinc cap inconvenient. No, si voleu podem 
fer un extraordinari, si va bé, a final d’agost, i avançar, però ara hi ha gent que, primer 
hi ha la festa major aquesta setmana, l’altra hi ha gent de vacances i hem de revisar a 
veure si estan tots anomenats. No hi ha cap inconvenient. Ara, de fet hi ha una qüestió, 
si no estan els representants i voleu que ens trobem per avançar i comentar què hauríem 
de fer per organitzar aquest tema de consulta o de recollir opinions dels veïns, no hi ha 
cap problema.  
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                             
 
 


