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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 29 d'octubre de 2015 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20.00 a 22.30 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 del dia 24 de setembre de 2015.  
 
No havent-hi cap intervenció  es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior. 
 

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1357/2015, 
DE 20 D'OCTUBRE, DE MODIFICACIÓ DEL DIA I L'HORA DE 
CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
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VIST el Decret de l’Alcalde núm. 618/2015, de data 16 de juny, en què es resol, entre 
d’altres, establir que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dilluns no 
festius, a les 11 hores, en les dependències d’aquest ajuntament. 
 
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 9 de juliol de 2015, es va donar per 
assabentat del Decret de l’Alcalde núm. 618/2015 esmentat. 
 
ATÈS  que amb la finalitat de facilitar l’assistència dels membres integrants de la Junta 
de Govern Local, es considera convenient canviar el dia de celebració de les sessions de 
la Junta de Govern Local als dijous no festius, a les 10 hores.  
 
EN ÚS de les facultats que m’atorga la normativa legal vigent,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- MODIFICAR el Decret de l’Alcalde núm. 618/2015, de data 16 de juny, en el 
sentit que, amb efectes del dia 2 de novembre de 2015, la Junta de Govern Local 
celebrarà les sessions els dijous no festius, a les 10 hores, en les dependències d’aquest 
ajuntament.  
 
Segon.- COMUNICAR aquesta resolució a tots els regidors/es afectats i a les àrees 
municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que hagi de realitzar. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la sra. Pericas i diu: bé, bon vespre. Entenem que el canvi simplement, 
ens imaginem, que és per facilitar l’assistència dels regidors i regidores de govern a 
aquesta reunió de junta de govern local. El què sí que veiem una mica la crítica és que 
per a l’oposició no hi ha aquestes deferències. Hi ha molts ajuntaments que per 
mostrar-se més dialogants com realment de vegades es diu aquí, passen totes les 
sessions a les tardes o almenys alguna bona part o fins i tot les reunions, que molt 
sovint estem convocats com a regidors i regidores d’aquesta corporació, que són al 
matí, i realment els que no tenim dedicació exclusiva ens és molt complex poder-hi 
assistir. I una mica la nostra queixa aniria cap aquí, que si realment el govern ofereix 
diàleg, que sigui real. 
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Pren la paraula la sra. Masclans i diu: sí, jo volia parlar en el mateix sentit que l’Eli 
dient que segons el reglament, l’alcalde és qui té realment la potestat de dir el dia i 
l’hora en què s’han de celebrar aquestes juntes locals que són setmanals, i on es 
presenten les propostes de cada àrea. Tot i així nosaltres considerem que si realment 
teniu interès en que l’oposició estiguem informats, tot i no tenir veu ni vot, en aquestes 
reunions, no hagués estat malament fer un sondeig. Tampoc Eli donar per fet que 
treballem tardes o matins, jo penso que es poden preguntar les coses perquè ja sabeu 
que els que no estem dins de govern, no tenim sou, per tant treballem d’altres coses i 
intentem combinar les dues coses. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde  i diu: bé, fèiem reunions el dilluns al matí i les fem al 
matí perquè tots els regidors tenen dedicació i a més a més tenim una regidora que a la 
tarda té dedicació, totes les tardes, en el hospital de Granollers. Llavors aquest és el 
motiu perquè el fem al matí, perquè com a membre de la Junta de govern el dia que a 
tots ens va bé és al matí. Llavors, ho fèiem a les 11. Ho hem passat a les10.00 del  matí 
perquè després el govern es queda per discutir temes de ciutat. I així tenim, com que 
acabem la junta de govern a les 10.30 o 10.45, tenim 3 o 4 hores, fins l’hora de dinar, 
per acabar de discutir aquest tema. És l’explicació. Sobretot perquè no ho fem a les 
tardes perquè hi ha una regidora de govern, tinent d’alcalde, que no pot. I llavors els 
funcionaris també agraeixen que ho fem al matí.  
 
Pren la paraula la sra. Masclas i diu: sí, però en general per a totes les reunions no està 
de més un sondeig preguntant la disponibilitat que tenim la resta. Jo em sembla molt 
bé el què està dient, però crec que és important conèixer la disponibilitat de la resta de 
regidors. 
 
Respon el sr. Alcalde i diu: és l’única que fem al matí. Mirem de fer-les sempre que 
podem, d’acord la Comissió Especial de Comptes no la vam fer, val, però les altres 
mirem de fer-les a la tarda perquè tothom tingui disponibilitat. Però les que afecten a 
la regidora han de ser al matí.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: ja que parlem, a mi em sembla que les juntes de 
govern les han de fer quan li vagi bé als membres de l’equip de govern, això és 
evident, però ens trobem en reunions on està convocada la ciutadania i que es fa a les 4 
de la tarda, amb horari de funcionari. I aquí no hi ha excuses de que el regidor no pot 
venir perquè té dedicació plena. Per tant, jo lo que sí que li faig extensiu i agafant una 
mica les paraules de la Cesca, és que hi hagi aquesta sensibilitat a l’hora de marcar 
reunions per veure quin és el consens més ampli. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: aquí també reiterar el que diu el sr. Bernabé i 
evidentment la reunió de l’altre dia a les 4 de la tarda jo crec que no era adient. En el 
nostre cas no vam poder assistir perquè estàvem treballant. Llavors jo sí que crec que 
és important. Entenc que la junta de govern, el govern la faci quan millor li vingui, 
però el què no entenc és que es convoqui reunions a les 4 de la tarda. Això sí que estic 
d’acord amb el què ha dit el sr. Bernabé. Gràcies 
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: queda recollida la suggerència en la mesura que 
puguem aquestes reunions mirarem de fer-les en horari que tothom pugui més. Les que 
puguem.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS 
REPRESENTANTS DEL VEÏNAT DE CORRÓ D'AMUNT COM A 
MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ 
D'AMUNT 

 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 24 de setembre de 
2015, va adoptar els acords següents:  
 
“Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt, en qualitat de vocals i en representació de les entitats que han volgut formar-
hi part, les següents persones:  

  
-     CONXITA SOLDEVILA BARTOLÍ, en representació del GRUP TEATRE 

BOINA  
  
-     ALBERT COSTA SERRANO, en representació del CLUB CICLISTA 

CORRÓ D’AMUNT  
   

-     LOURDES DÍAZ GUIRADO, en representació de la UNIÓ ESPORTIVA 
CORRÓ D’AMUNT  

  
-     JOSEP MAURI PEY, en representació de CLUB PETANCA CORRÓ 

D’AMUNT  
  
-     MARIA ÀNGELS POU AGUÀS, en representació de l’ASSOCIACIÓ DE 

VEÏNS SANT MAMET 
 
-  MOSSÈN JOSEP CARDÚS GRAU, en representació de la PARRÒQUIA 

SANT MAMET 
  

Segon.-  AUTORITZAR que el nomenament de l’altre membre del plenari del Consell 
del Poble de Corró d’Amunt que queda per decidir sigui realitzat pel Consell del Poble 
i posteriorment ratificat pel plenari de l’Ajuntament.”  
 
VIST l’escrit amb RE 2015/7112 de data 30 de setembre, tramès pel president del 
Consell del Poble de Corró d’Amunt en què comunica que en sessió plenària del 
Consell del Poble, de 28 de setembre de 2015, es va acordar nomenar el senyor Lluís 
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Gómez Gómez com a membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt en 
qualitat de vocal i en representació del veïnat. 
 
ATÈS que l’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells del Poble d’aquest 
municipi estableix, efectivament, que els nomenaments de tots els membres dels 
Consells hauran de ser ratificats pel Ple municipal. 
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR el nomenament del senyor Lluís Gómez Gómez com a membre 
integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en 
representació del veïnat de Corró d’Amunt.  

  
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i al Consell del Poble de 
Corró d’Amunt. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels 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: 
 

4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS 
REPRESENTANTS DEL VEÏNAT DE LLERONA COM A MEMBRES 
INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 

 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 24 de setembre de 
2015, va adoptar els acords següents:  
 
“Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Llerona, en 
qualitat de vocals i en representació de les entitats que han volgut formar-hi part, les 
següents persones:  

  
-     JOSEP LLEONART GANDUXÉ, en representació del CLUB ESPORTIU 

LLERONA.  
  
-     GLÒRIA LLOREDA PIÑA, en representació de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL 

L’ART DEL BONSAI.  
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-     ISIDRE GARRIGA PORTOLÀ, en representació de la COMISSIÓ DE 
FESTES LAURONA.  

  
-     JOSEP GIRBAU VIÑAS, en representació de REGANTS DE LLERONA.  
  
-     JAUME LLOREDA FONTCUBERTA, en representació de la PENYA 

BLAUGRANA DE LLERONA.  
  

Segon.- AUTORITZAR que el nomenament dels dos altres membres del plenari del 
Consell del Poble de Llerona que queda per decidir sigui realitzat pel Consell del Poble 
i posteriorment ratificat pel plenari de l’Ajuntament.”  
 
VIST l’escrit amb RE 2015/7246 de data 6 d’octubre, tramès per la presidenta del 
Consell del Poble de Llerona en què s’adjunta certificat de l’acord adoptat pel Consell 
del Poble en sessió de 5 d’octubre de 2015, de nomenament del senyor Salvador 
Domínguez Rodríguez i de la senyora Sonia de Alier Millet com a membres integrants 
del Consell del Poble de Llerona en qualitat de vocals i en representació del veïnat. 
 
ATÈS que l’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells del Poble d’aquest 
municipi estableix, efectivament, que els nomenaments de tots els membres dels 
Consells hauran de ser ratificats pel Ple municipal. 
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR el nomenament del senyor Salvador Domínguez Rodríguez i de la 
senyora Sonia de Alier Millet com a membres integrants del Consell del Poble de 
Llerona, en qualitat de vocals i en representació del veïnat de Llerona.  

  
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i al Consell del Poble de 
Llerona. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels 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: 
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5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS VOCALS QUE HAN DE 
FORMAR PART DEL PLENARI DEL CONSELL DE LA PAGESIA EN 
REPRESENTACIÓ DE LES ENTITATS I/O COL·LECTIUS 

 
VIST que el Ple de la Corporació, reunit en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2004, 
va acordar aprovar definitivament el Reglament Intern del Consell de la Pagesia de les 
Franqueses del Vallès, el text íntegre del qual va ser publicat al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona núm. 174, de 21 de juliol de 2004. 
 
ATÈS que l’esmentat reglament va ser modificat per acord del Ple de l’Ajuntament, de 
data 22 de gener de 2009, i que l’esmentada modificació va ser publicada al BOP de 
Barcelona núm. 39, de data 14 de febrer de 2009. 
 
ATÈS que l'article 7, apartats a) i b) de l'esmentat Reglament disposa que el plenari del 
Consell està format pels membres següents:  
 
a)El President/a, que serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui. 
 
b) Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius següents: 
 
- Un representant de cada grup polític amb representació a l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 
- Un representant d’ASAJA 
- Un representant de l’Unió de Pagesos 
- Un representant de l’IACSI 
- Un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal 
- Un representant de les comunitats de regants 
- Un representant dels pagesos del poble de Llerona 
- Dos representants dels pagesos del poble de Corró d’Amunt 
- Dos representants dels pagesos del poble de Marata 
- Un representant dels pagesos del poble de Corró d’Avall 
- Un representant dels pagesos de Bellavista 
 
Els representants han de ser pagesos, ramaders o gent lligada a la producció agrària, que 
puguin aportar la seva visió del sector i treballar per influir-hi." 
  
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 676/2015, de data 25 de juny, es va acordar 
delegar la presidència del Consell de la Pagesia a la Sra. Rosa Maria Pruna Esteve i que 
el Ple de la Corporació, en sessió del dia 9 de juliol de 2015, va acordar nomenar els 
vocals del Consell que tenen la condició de regidors/es.  
  
ATÈS que les entitats i/o els col·lectius indicats (excepte els pagesos dels nuclis de  
Bellavista i un dels representants dels pagesos de Corró d’Amunt) han comunicat a 
l'ajuntament la designació del seu representant, per tal que, si s’escau, siguin nomenats 
pel Ple de la Corporació. 
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ÉS PER AIXÒ que la Regidoria d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat proposa al Ple 
de la Corporació l'adopció dels següents   
  
ACORDS: 
  
Primer.- NOMENAR com a membres integrants del plenari del Consell de la Pagesia, 
en qualitat de vocals, i en representació de les entitats o col·lectius que en formen part, 
a les persones següents: 

  
Sr. JOAN GALLIFA NOVELL, representant d’ASAJA. 
Sr. JOAQUIM CASSÀ RICART, en representació d’UNIÓ DE PAGESOS DE 
CATALUNYA. 
Sr. JOSEP EMILIO ESPINOSA,  en representació de l’INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ 
DE SANT ISIDRE.  
Sr. RAMON VIURE RIBAS, en representació d’AGRÀRIA VALLÈS, SCD.  
Sr. ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ, en representació de la COMUNITAT DE REGANTS 
DE LLERONA.  
Sr. PERE GARRIGA ALEGRE, en representació dels pagesos del poble de Llerona. 
Sr. PERE COSTA PARERA, en representació dels pagesos del poble de Corró d’Amunt. 
Sr. JAUME MASJUAN MATHEU, en representació dels pagesos del poble de Marata. 
Sr. JORDI ILLA ABENIA, en representació dels pagesos del poble de Marata. 
Sr. ANTONIO EMILIO ESPINOSA (GRANJA CAN PUJOL DE MARATA), en 
representació dels pagesos del poble de Corró d’Avall. 
 
La vocalia dels pagesos del nucli de Bellavista i un representant dels pagesos de Corró 
d’Amunt queden, de moment, vacants.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les persones i entitats interessades. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels 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: 
 
 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES 
MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L'EXERCICI 2016 
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El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat 
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació 
de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa 
al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança que s’adjunta i forma part del 
present acord Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici 2016 i següents 
i derogar amb efectes d’1 de gener de 2016 l’ordenança vigent reguladora de la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança que s’adjunta i forma part del 
present acord Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, que haurà de regir per a l’exercici 
2016 i següents i derogar amb efectes d’1 de gener de 2016 l’ordenança vigent 
reguladora de la mateixa taxa.  
 
Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2016 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu 
text refós: 
 

1. Impost sobre béns immobles (IBI) 
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 

 10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses  
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics 
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària 

 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de 
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
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Sisè.- PUBLICAR els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió 
per a coneixement general. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: bona tarda. Breument. Aquesta proposta ha estat ja 
consensuada amb gran part, quin era el seu contingut amb els diferents grups polítics. 
Cal destacar que partint dels criteris que el 2014 els preus de les taxes públiques van 
pujar un 1%, va baixar un 1%; el 2015 no va haver cap variació de cap tipus. I la 
proposta pel 2016 és exactament el mateix criteri. No obstant, cal destacar que s’ha fet 
un esforç en quant són les llicències d’activitats sobretot dirigides als que tenen una 
atenció especial, els autoemprenedors i els petits empresaris. La taxa s’ha variat, s’ha 
rebaixat gairebé un 50%. Com deia és també per aportacions dels diferents grups que 
han manifestat l’acord amb aquestes i han fet propostes en aquest sentit. També una 
altra baixada significativa, que això ja va ser comentat als membres d’aquest ple, va 
ser la rebaixa en els preus dels lloguers de les oficines i tallers del Viver d’Empreses, 
que també ha estat per posar-los en un preu molt per sota de lo que és el preu de 
mercat. O sigui, un preu social perquè puguem facilitar la incorporació de petites 
empreses, sobretot autoemprenedors. Bàsicament aquests serien temes destacables ja 
que no hi ha una variació en quant no s’incrementa aquestes ordenances. No obstant 
resto a qualsevol consideració que tinguin vostès.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bé, jo anuncio ja que la nostra votació serà en 
contra d’aquestes ordenances. Em fa gràcia quan el senyor Jiménez diu que ha estat 
consensuada amb la resta de grups. Consensuada en tot cas amb un grup municipal. I li 
puc dir el nom si vol també. A la resta de grups simplement no ens ha consensuat ni 
s’ha fet res. Vam tenir una reunió informativa i vam tenir les taxes una setmana abans 
per poder estudiar-les. I s’ha acabat. A partir d’aquí, nosaltres ja fa 3 anys que estem 
demanant a aquest equip de govern que la situació és delicada per moltes famílies 
d’aquest poble, i que aquestes taxes han de ser molt més imaginatives per ajudar 
aquestes famílies que ho estan passant malament ara mateix. I per exemple, vam 
proposar bonificacions en l’IBI en persones que la seva renda no ho permeti, però no a 
través de serveis socials, que està col·lapsat, sinó com una forma de treball. Vam 
proposar que les escombraries no es pagués per metres quadrats o per pis, sinó que es 
pagués per ocupació d’aquell pis perquè les escombraries és una cosa que no ho 
generen els pisos, sinó les persones que hi viuen. Per tant té més sentit que un pis de 6 
persones pagui una mica més d’escombraries que un pis on viu una perquè genera 
menys escombraries. Vam demanar tot una sèrie de mesures i aquest equip de govern 
ha anat agafant les que ha volgut. Va agafar l’any passat la bonificació, per exemple, 
de segellar la cartilla al passar el 6 al 12 i del 12 al 20, em sembla, ara no ho recordo, 
però poqueta cosa més. Nosaltres hem insistit molt en taxes que són importants, com 
és la d’escombraries de ser molt més assenyats, de no anar a un mega contracte que 
ens obliga com a mínim a mantenir i no poder rebaixar en alguns trams, etc. A més a 
més, se’ns diu d’entrada que es torna a reformar la fórmula de càlcul de lo que paguem 
els habitants per l’IBI, perquè ens obliga el govern a pujar un 10%. Després això es 
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demostra que no és cert. Resulta que són els ajuntaments que voluntàriament 
demanaven si aquest 10% es podia aplicar. Llavors jo voldria preguntar perquè fem 
aquí enginyeria fiscal quan nosaltres demanem un increment del 10% de l’IBI i 
després ho camuflem perquè quedi com que hem augmentat l’IBI. Què guanya 
l’ajuntament de les Franqueses i els ciutadans d’aquest poble, demanant aquest 10% 
d’augment de l’IBI? Què hem guanyat?  Perquè clar, la nostra sospita és que a lo 
millor ho haguessin fet als pisos que s’han comprat més recentment i que estan més 
actualitzats al cadastre, o al registre de la propietat, haguessin tingut a lo millor una 
rebaixa en el servei amb el càlcul que teníem. És la nostra sospita, no ho podem sabem 
del cert, però és que no acabem d’entendre per què es demana aquest increment del 
10% i després es fa càlcul perquè quedi a zero. És un exercici d’enginyeria economia, 
que si al final no repercuteix en la ciutadania i no ens aporta res, per què ho hem fet? 
Podria estendre’m bastant més però en aquest sentit em reservo el segon torn perquè 
vull preguntar coses concretes de les taxes i espero que em contestin. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: bé, bona nit. El grup municipal del PSC no va 
voler negociar els canvis que el govern proposava. Per una sola raó: no estem d’acord 
amb l’augment de taxes que vostès pretenien fer als ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi. Taxes, que en algunes lleis, evidentment, ja no estan. Ja ho han fet amb un 
altre partit de pactar-les. Però està bé dir quines són perquè el ciutadà les conegués. 
Vostès volien incorporar una taxa de clavegueram amb un increment de 3 a 4 euros 
per família, i que fos aplicat al rebut de l’aigua. Se’ls va voler explicar que el 3 % de 
la gestió per cobrar aquest increment del rebut se’l portava l’empresa subministradora. 
També és curiosa una de les seves propostes. Volien fer pagar una matrícula anual de 
60 euros per jugar a handbol, bàsquet, bàdminton, patinatge, etc. Però com 
consideraven que era insuficient també volien incrementar, que ho fan, 11 euros el 
trimestre a cada nen o nena fins que arribi a l’edat de cadet. I para “rizar más el rizo”, 
volien baixar el cost de l’iluminació de les pistes de pàdel. Curiós. I més curiós és que 
tots, és que tenim una empresa que gestiona les instal·lacions esportives, que té un 
deute amb l’ajuntament des de l’any 2013. Ens deuen diners de l’any 2013, de l’any 
2014 i de l’any 2015. Però de 50 milions de les antigues pessetes. Potser si destinessin 
a aquest tema, no tindrien que posar els 11 euros per nen o nena que vulguin practicar 
un esport en el nostre municipi. No entraré a tots els punts, que vostès volia modificar. 
Només a alguns, no es preocupi. Volien canviar també el tram de l’aigua. Tenint en 
compte els consums l’any 2014 era fins  a 10 m3, de 10 a 30, i més de 30. El què 
volien fer era fins a 10, vull dir en els ordenances de 2016, de 10 a 20, i de més de 20. 
I a sobre ens diuen que el 70% dels usuaris estan al tram fins a 10 m3. Miren poc el 
seu rebut de l’aigua, vostès, però les famílies que ho passen malament o que tenen 
dificultats per a arribar a final de mes, s’ho miren molt més. Després de consultar amb 
moltes famílies, totes elles estan entre 20 i 24 m3. Les seves dades són incorrectes o 
estan plantejades a propòsit de forma intencionada, faltant a la realitat. I del tema de 
l’IBI, que ens han parlat els company de Les Franqueses Imagina, que ens diran que 
no puja. Bueno ja ho hem dit. Que queda igual que l’any passat. Vostès fan una pujada 
d’aquest rebut de forma encoberta. Encara que ens parla, ens parlarà i ens parli de 
consideració de l’IBI, vostè sr. Colomé, sap que no es obligatori que el proper any 
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l’increrment del 10% fixat pel govern central anys enrere. Els franquesins s’haurien 
d’haver beneficiat d’això. I veure reflectida en el seu rebut una baixada del 10% de 
l’IBI, però CIU i vostè com a alcalde ho ha impedit. He sol·licitat l’actualització dels 
valors cadastrals. Vostès en parlen i ens parlaran, vostè sr. Colomé, presumeix que 
esmorteeix els efectes d’una pujada, demanat per vostè mateix. El que en pràctica 
suposa que no han volgut baixar els impostos als veïns i veïnes del nostre municipi. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. Nosaltres som els que votarem 
que sí. Votarem que sí i agraeixo les intervencions anteriors perquè m’han fet una part 
de la feina. Votarem que sí per vàries coses. La primera, és perquè independentment 
de quin sigui l’origen d’aquesta pujada de l’IBI que jo espero que després d’haver 
tingut la versió 1, la versió 2 i la versió 3 per part del govern abans del segon torn 
tinguem la versió definitiva perquè hi ha 3 grups que estem demanant expliquin-nos 
com ha anat això. Si no s’aproven les ordenances avui tots els veïns en mengem. 
Perquè l’ajuntament va fer el què va fer a l’estiu, un increment del 10%, segon perquè 
si no aprovem les ordenances avui no les podrem millorar. Nosaltres votarem avui que 
sí a favor d’aquestes ordenances de la mateixa manera que ens oferim ara mateix a 
votar a favor de qualsevol al·legació que veiem que és correcta, que veiem que millora 
això, i és més va quedar clar a la última junta de portaveus que el fet de votar a favor 
de les ordenances no impedia fer-hi al·legacions, i nosaltres en farem d’al·legacions. 
En el tema de l’IBI, coses molt concretes. Hi ha  ajuntaments que estan aplicant 
reduccions a les famílies nombroses, a les famílies monoparentals, sempre i quan el 
tema de la renda és més complicat, però sí que hi ha un tema molt objectiu, que és el 
valor cadastral d’aquest habitatge. És tan fàcil com fixar un valor cadastral per sota del 
qual s’ofereix una bonificació i a partir d’aquí tirar. I tenim un mes llarg entre tots per 
millorar aquestes ordenances. Ha comentat ara fa un moment el regidor Corchado una 
sèrie de coses que estaven a les ordenances, en el projecte d’ordenances que el grup de 
Convergència va presentar a la resta de grups que ara no hi són. És veritat, no hi són 
perquè Esquerra va demanar que no s’apliqués aquesta diferent tarificació de l’aigua, 
que a la pràctica representava un increment en el rebut de, aquí seria discutible, el 
govern parlava d’aproximadament un 30% dels veïns. El mostreig que ha fet el senyor 
Corchado demostra que era una quantitat superior de veïns. Nosaltres, a més a més de 
particulars, parlarien de la gran majoria de botigues, la gran majoria de petits tallers, i 
d’empreses, perquè a més a més d’aquest canvi de trams es pretenia diferenciar entre 
la finalitat del servei. No es fa la, no hi ha tampoc la taxa de clavegueram de la què ell 
ha parlat que, inicialment, estava previst, és un tema que nosaltres ens sembla que 
n’hem de parlar, però de la manera que se’ns va plantejar només podíem dir o caixa o 
faixa. Vull dir, aquí hem de parlar de com ho fem, de què és el que es grava, de quina 
és la finalitat, de qui ho gestiona. Llavors això se’ns va plantejar en format caixa o 
faixa i aquest cop hem decidit estrènyer la faixa en lloc de fer caixa amb aquesta cosa. 
S’ha comentat també lo del tema de les matrícules. És cert, aquests 60 euros hi eren i 
no hi són perquè Esquerra va exigir per votar-lo a favor que es treiessin de la mateixa 
manera que aquestes taxes que van passar de 370 euros a 170 que demanàvem 
nosaltres pels locals inferiors a 80 metres, o pels que són de comunicació. Hi ha una 
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pila de coses. En resum, ho votarem a favor primer per tenir-ne unes i poder-les 
millorar; segon, per no menjar-nos aquest increment de l’IBI, i tercer perquè ens 
sembla que el resultat d’aquest parlar-ne és molt més satisfactori que la cosa que se’ns 
presentava inicialment. I repeteixo, de la mateixa manera que avui votem a favor 
d’aquestes ordenances, estem disposats a votar en el ple del mes de desembre, quan es 
debatin les al·legacions presentades, a favor de qualsevol al·legació que sembli que l 
es milloren. I última cosa i acabo aquest primer torn, voldríem demanar el compromís 
de l’equip de govern de fer en els propers dies, en el començament del termini de 
presentació d’al·legacions, una reunió que no sigui per a nosaltres, que sigui per a 
nosaltres i per als ciutadans i pels usuaris dels serveis, en la qual, si no polítics, 
tècnics, president del patronat d’esports, estic pensant, el gerent del patronat de 
cultura, responsables de les àrees, ens expliquin el per què d’aquest increment, i a 
partir d’aquí, aquest increment a les tarifes de la cosa esportiva, si la gent, si tothom 
veu que està justificat, doncs estarà justificat i tirarem endavant. I estem en un termini 
en el qual tot es pot millorar. Jo els hi demanaria, vaja, vull dir, no compto que 
aquestes reunions tinguin una extraordinària afluència de públic, però em penso que és 
obligació de vostès oferir-li a la ciutadania la possibilitat de ser-hi.  
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: el nostre grup, com no pot ser d’una altra manera, en 
aquest cas a tractar, votarem que no, bàsicament perquè creiem que en aquests 
moments i amb aquest tipus d’ordenances l’ajuntament tindria de fer un altre 
plantejament. Bàsicament perquè lo que es pretén és mantenir taxes, preus públics i 
impostos i en alguns dels casos augmentar-los, tant aquells que ja és bastant 
contraproduent que un impost o una taxa es mantingui entenent que hi ha, ni l’IPC 
puja perquè per a l’any que baixa un 0,58 o similar, i a part d’això, molts sous dels 
nous sous han baixat de forma estrepitosa, apart de la gent que ho passa malament per 
la crisis, que no queda reflectit en cap de les mesures de beneficis fiscals ni 
descomptes en aquestes ordenances. Per lo tant que l’afany recaptatori tindria de tenir 
una doble vessant, és a dir, plantejar-se des del govern si el que volem és mantenir la 
despesa o realment fer un pressupost o unes ordenances que realment tinguin en 
compte la realitat de la situació econòmica, o anar da banda del què realment tenim el 
problema, que és un problema econòmic i general. No dient que no es toca res amb 
aquesta índex de coses que sí que realment els preus van a la baixa tant a l’índex de 
preus al consum, que és l’IPC, baixa i per lo tant tindria d’estar descomptades la baixa, 
i els sous que no entren dintre d’aquest càlcul, també baixen, vull dir, baixen i molt 
amb els nous contractes que s’estan pagant i a part d’això, el gran nombre de gent que 
té problemes amb la crisis, que molta no hi ha hagut cap descompte ni cap índex que 
realment s’hagi inclòs per apaivagar o per descomptar això, i lo que fem és revisar 
l’IBI i fer altres triquimoies com això del 10%, que per un cantó augmenta i per altre 
diuen que ho tornen, i que realment a veure, maregen a tothom però la realitat és que 
no baixarà aquest impost de cap de les maneres. En molts dels casos pujarà. Per lo tant 
que, a veure, a nivell general, a veure, són un augment desconsiderat amb la situació i 
que realment el què caldria era fer el revés, i hi ha dues coses o no ho tenim clar o no 
ho apliquem. Els regidors i els grups polítics d’aquesta corporació no tenen que fer cap 
al·legació en els 30 dies posteriors, que té una altra finalitat. Els regidors i grups 
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polítics tenen abans del ple i a l’altre següent ple per presentar esmenes i tenir el debat 
i la consideració que calgui. Per lo tant que qui vulgui traslladar amb pur formulisme 
administratiu perquè fem al·legacions, això és equivocat. I que realment les esmenes 
tindrien d’estar preses perquè aquesta corporació o en aquest ple, perquè per això es 
porten a debat i a votació, i després el proper ple, però mai que aquests grups polítics, 
aquests regidors li diguin, com a mi m’han dit, que tinc de presentar una esmena en el 
temps d’al·legacions. No. Això no ho tenim de fer. Per això estem, per votar, per 
debatre i per prendre una decisió, el que calgui, però mai perquè nosaltres tinguem de 
utilitzar lo que són per a nivell general lo que aquests regidors voten i debaten en el 
ple. I una altra qüestió que realment ens deixem bastant és si realment aquest 
ajuntament no aprovés taxes o ordenances per a l’any que ve, què passaria? Doncs que 
valdrien les de l’any passat, que són les mateixes però amb menys augment. Al tanto. 
No és que no hi haguessin taxes. Això si algú ho ha dit, és mentida. Prevaldrien les 
aprovades en l’últim exercici, que són les mateixes que ara, però l’únic que realment 
passarien és que haurien menys impostos o menys taxes perquè en aquests 
s’augmenten. Per lo tant demanar si us plau la consideració deguda als grups polítics i 
als regidors que si presenten esmenes en ple o en aquest o en l’altre, es tinguin en 
compte, es recullin, es debatin i es votin, i no ens diguin que tenim de presentar com 
al·legacions perquè això no és el nostre paper, ni està pensa per a això, pels grups 
polítics ni pels regidors, que per això tenim una altra consideració, i que realment el 
tracte de que s’hagi o no s’hagi aprovat unes ordenances de com s’està parlant aquí, 
què passaria? Doncs realment tots els grups que hi ha aquí a la cambra, que són 
majoria, poden presentar esmenes i es poden estar votades. Per lo tant que si 
volguessin modificar-les ho podem fer-ho en el ple, i això és important que ho tinguin 
en compte com a regidors i el tràmit que te de tenir que molts casos jo no sé per 
intenció o no, es diuen coses que no són. 
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: senyor Profitós, estem d’acord en que ens hem de 
fer una reflexió amb les propostes que ens facin i veure evidentment si milloren, i 
sobretot, tenint en compte si han de servir per aspectes socials, i atendre necessitats 
també socials. També he de comentar que ja no amb aquestes ordenances, sinó que 
aquest ajuntament ja té unes aprovades, unes bonificacions en quant als tipus de taxes i 
ordenances d’acord amb les necessitats personals d’alguns col·lectius. O sigui, no 
estem fent ara, això ja ve de temps enrere. Per tant en aquest aspecte social ja el 
contemplem, i tothom que té, i a més a més amb uns barems està molt tipificat, està 
molt ressenyat. Per tant entenem que aquesta part ja ha estat també considerada. Els 
grups polítics, senyor Torné, poden fer el què considerin oportú. No hi ha una 
normativa en la què digui que no puguin presentar al·legacions en el període 
d’al·legacions. Però vostè és molt lliure de fer-ho o no fer-ho. Ningú li dirà res en el 
sentit que ho faci. Normalment les al·legacions són o per millorar o per proposar. S’ha 
fet unes trobades amb vostès i han tingut l’oportunitat de tenir unes converses i amb 
alguns casos s’han arribat a tenir coincidències  i en altres casos no. Ara també tenen 
un altre període per poder-ho fer i intentar un altre cop obertament i de forma personal 
cadascú, aquestes propostes que facin. També entenem una cosa, és probable que 
vostès no disposin de mitjans tècnics com  tenim l’equip de govern. Evidentment 
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tenim un suport tècnic nosaltres a darrere. Però si vostès volen fer una proposta, 
evidentment els equips tècnics de l’ajuntament ens diran si aquestes s’ajusten a poder-
les formular i si s’ajusten també a la legalitat vigent. Per tant, no pateixi que de 
trapitgeig no en farem cap. Vull dir, farem lo que la normativa ens consideri que 
podem fer. Respecte als increments, doncs jo crec que ja està explicat i ja s’ha dit. No 
cal que jo m’estengui més. En quant a l’IBI ja s’ha dit que fèiem un increment perquè 
és un increment que ja estava pactat, que és un augment periòdic anual, que s’ha de 
fer, evidentment tal i com ha dit el senyor Profitós, si no aprovem aquestes ordenances 
ens quedaríem amb aquest increment del 10%, i no podríem aprovar la modificació de 
l’índex de càlcul, que el que deixa és que no hi hagi un augment d’aquesta situació. Jo 
entenc que puguin haver altres criteris i altres consideracions, ho entenc perfectament. 
Per això també aquest període i ens obrim a tenir converses i poder, probablement no 
arribarem a consensos, però sí que podem explicar-nos uns als altres quins són els 
criteris i les fórmules. En quant al tema d’increment de taxes amb els diferents 
patronats. El que jo sí que us voldria dir és que les taxes han d’estar d’acord al cost 
real dels serveis. Però també atenent a les situacions puntuals del moment també hem 
tingut una consideració per valorar quins són els costos de diferents ajuntaments, per 
veure si nosaltres teníem una desviació en aquest tipus de contraprestació per aquest 
tipus de serveis en aquests nivells, i nosaltres més aviat estem a la franja baixa, que no 
pas l’alta. Per tant, el què intentem és regular, i regular amb aquest sentit que les 
quotes siguin lo més socials possibles. I en principi si tenen algun altre comentari a fer 
ja ho respondria. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo no sé si no entenem lo mateix quan què passa 
quan un pressupost o unes taxes no s’aproven. Automàticament es prorroguen les de 
l’any anterior. Això és així, i el senyor Torné ho ha dit, però és que és així. Si un 
pressupost no s’aprova, o unes taxes no s’aproven s’apliquen els preus de l’any 
anterior. Punto pelota. Excepte l’IBI, això ho hauríem de veure, perquè jo encara estic 
esperant com ha dit el senyor Profitós que ens expliquin quina és la tercera versió del 
perquè estem aplicant un increment del 10%. Per tant, en tot cas és una fallida de 
vostès, que van demanar aquest increment del 10%. Ningú més li va obligar a fer-ho. 
Per tant a mi m’agradaria que les coses es diguin com toquen. Respecte els preus dels 
patronats, clar nosaltres hem repassat i ens trobem que el patronat de cultura té 
estipulat una sèrie de preus, inclús pels serveis de bar, però no sé si és que els preus 
són interns, del patronat d’esports no ho veiem per enlloc. No veiem ni el de la 
petanca, no veiem ni el del pavelló, no veiem cap d’aquests serveis. Per tant, 
m’agradaria saber també el criteri perquè en un patronat es valora des del cafè fins 
l’entrepà, i en l’altre no es valora gens això. Inclouria aquí també el quiosc o punt 
d’informació de la plaça Espanya, qui marca els preus de venda d’allà, per exemple 
també, no? Per tant, lo que vull dir és, totes aquelles concessions que són públiques, 
que s’estan gestionant algun servei, o li apliquem preus a tots, o no entenc perquè uns 
sí i uns altres no. Ens diuen: hem d’augmentar el preu dels casals multidisciplinars, 
d’acord. Però és que resulta que nosaltres estem pendent de cobrar SEAE a prop de 
300 mil euros que se’ns deu, 300 mil euros. No caldria pujar impostos en què? En 2, 3, 
4, 5 anys? Per tant, lo que hem de fer és reclamar aquells que encara no s’han posat al 
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dia després de 4 anys i encara no s’han posat al dia, que paguin lo que ens deuen. 
Perquè si no, al no pagar, aquest esforç financer i estic d’acord amb vostè, una taxa ha 
de ser finalista, per tant el servei ha de valorar-se i aquesta taxa ha de poder pagar-ho. 
L’hem d’implementar al ciutadà simplement, perquè l’empresa que té la concessió no 
està posada al dia econòmicament des de fa ni se sabe. Per tant, és molt important que 
quan diguem les coses doncs les justifiquem en propietat. Jo torno a dir, nosaltres 
presentarem una sèrie d’al· legacions, però les al·legacions no es discutiran una per una 
aquí, aquí lo que es votarà és lo que s’ha acceptat per equip de govern i les que no. I 
serà un paquet. Nosaltres sí que podrem intentar entrar a discutir una però  en aquell 
moment no les canviaran, perquè és impossible que les canviïn en aquell moment 
perquè ja han pres una decisió, perquè no tindran l’impacte econòmic segurament, etc. 
Serà molt complicat que ho facin. I després sí que té vostè raó en una cosa. Els serveis 
de la casa vostès tenen aquí. Però de vegades ens equivoquem també la resta. Els 
tècnics de la casa estan perquè treballin per a tots els grups municipals. Per tant, si un 
grup municipal té una proposta i tal i com diu la llei ha d’anar annexada d’un informe 
tècnic, lo que no pot ser, com nosaltres vam fer l’any passat, és fer una proposta de 
millora d’IBI i que des de on sigui se’ns contesti: no, no. Porteu vosaltres la proposta 
feta i tal, tot estipulada. No, nosaltres portarem unes idees però  no les 
desenvoluparem. És evident. Podem agafar exemples com el de Terrassa. El de 
Terrassa, i aquí recordo que es va aprovar una moció de penalitzar els pisos buits 
d’entitats i el banc dolent té 4 pisos buits que ni ven ni ocupa, com que per les taxes no 
podien, ha posat una multa concreta per a aquests pisos, i nosaltres aquest exercici no 
l’hem fet. Per exemple, i ho tenim aprovat per un mandat de ple. Clar, llavors aquí hi 
ha criteris que nosaltres entenem que tot i que deriven del Ple, no es fa un esforç. Per 
què? Perquè lo que es fa al final és portar la mateixa trajectòria que s’ha portat tots 
aquests anys. Sí que fem alguns petits arreglos, però portem la mateixa trajectòria. És 
molt més senzill aplicar allò que sabem que funciona, que arriscar-nos a planificar 
taxes que ens poden portar mesos de feina. Jo també ho entenc. Però és que o es fa 
aquest esforç o si no al final hi ha gent que no hi arriba. I és quan col·lapsem serveis 
socials. És evident que aquestes taxes socials funcionen però és que ens trobem amb 
ciutadans que van a reclamar ajuda i simplement els hi diuen que perquè tenen un pis 
en propietat i que per tant vostès tenen un patrimoni, no els hi podem ajudar. I se’ls hi 
arriba a dir que venguin el pis i se’n vagin de lloguer per poder-los ajudar. Imagini’s lo 
que se’ls arriba a dir, en un moment que vendre el pis és un disbarat. Ara a lo millor 
no tant, però fa un any o dos era un disbarat. Per tant, aquests controls que posem de 
bonificació no acaben d’arribar a funcionar per un col·lapse de feina. Res més. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: gràcies Alcalde. Les seves ordenances són 
insuficients per compensar l’actual desviament que pateixen els nostres veïns i veïnes. 
Ja és hora que el govern repari la pressió fiscal inadmissible que els ciutadans han 
hagut de suportar en els pitjors anys de la seva crisi. Nosaltres, tal i com li vam dir a 
l’alcalde, també presentarem al·legacions. El nostra programa incorporava mesures de 
tot tipus, també, evidentment, vinculades a les ordenances per començar, i que el PSC 
considera que cal fer una bonificació de com a mínim el 90% dels impostos i taxes als 
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autònoms i empreses de nova creació durant el primer any d’activitat. Aquesta 
bonificació considerem que ha de ser ampliable a un segon any si s’ha generat llocs de 
treball i s’han contractat persones empadronades a les Franqueses. El principal 
objectiu de l’ajuntament ha de ser reactivar la petita economia i generar llocs de 
treball. I l’acceptació o no de la nostra proposta demostrarà si aquests objectius són 
una prioritat pel govern municipal. En moments de dificultats, els emprenedors han de 
tenir l’administració local del seu costat. L’ajuntament s’ha de dotar i donar totes les 
facilitats possibles a l’hora d’iniciar una nova activitat, evitant així que s’instal·lin en 
altres pobles veïns, que ja estan fent aquestes bonificacions. Considerem que calia fer 
una reducció mínima del 3% de l’IBI. Si no haguéssim demanat la revisió cadastral era 
fàcil de fer, molt fàcil. La proposta que fem des del nostre grup municipal és una 
proposta per al diàleg, el consens, justa, equilibrada, innovadora i marcadament social. 
I molt compromesa amb la reactivació de l’economia i el foment de l’ocupació a les 
Franqueses, i en la qual, era que les famílies no tinguessin que pagar més que l’any 
2015. I només s’exigirà un esforç a les grans empreses, amb els valors cadastrals més 
elevats. Un esforç que es pot compensar si augmenten les plantilles amb llocs 
indefinits amb veïns i veïnes del nostre municipi, que es pot fer. Aquestes són les 
mesures per contribuí a la reactivació econòmica i la generació d’ocupació. Les 
ordenances que aquest govern ens presenta no són ordenances basades en la 
solidaritat. Des del PSC volem concebre bases reguladores per a les subvencions 
destinades a l’atenció de les circumstàncies de dificultats socials, personal o familiar, 
incloent en el seu cas les situacions d’urgència, necessitat i d’emergència social. 
Volem incloure bonificacions del 25 al 50% per a famílies nombroses en funció del 
valor cadastral de seu habitatge. En definitiva, ja és hora que el nostre municipi es 
facin polítiques pensades per a les persones. Si ho fan, en aquest camí, segur que ens 
trobarem. Pel camí que vostès estan agafant no ens trobaran mai. Això sí, no sé si 
realment els importa gaire, sempre troben els mateixos socis de viatge per aprovar 
primer els seus sous i ara de forma inicial aquestes ordenances, que és la suma, entenc, 
del PP i d’Esquerra Republicana. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: vàries coses. Consumiré una part del temps en 
explicar com ha anat lo de l’IBI, perquè si no s’acabarà el ple i vostès no sabran com 
ha anat la cosa. A veure, tema de l’IBI, l’any 2011 hi va haver un Decret de l’estat 
espanyol de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la 
correcció del dèficit públic, en el qual, incrementava el percentatge que sobre la 
recaptació de l’IBI tenim els ajuntaments. A partir d’aquí els ajuntaments tenien més 
diners. En aquest any 2016 això, l’any que, això desapareix. A partir d’aquí si no es fa 
res, aquí s’han anat dient coses, si no es fa res, l’ajuntament, del mateix pastís, té una 
part més petita. La qual cosa vol dir no que nosaltres paguem menys contribució, sinó 
que la part que li toca a l’ajuntament és més petita. Això fa que hi ha ajuntaments que 
ho han assumit. Hi ha ajuntaments que han dit molt bé, jo durant un parell d’anys, 3, 4, 
5 anys, he tingut un increment perquè es va considerar que la situació estava fotuda 
per a tothom i per als ajuntaments també, i això ho assumeixo. I ha hagut d’altres 
ajuntaments que no han assumit, però que ho han explicat que li han dit a la gent: 
escolti, miri, si jo deixo de cobrar en concepte d’IBI 300 mil euros menys dels que 
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estic cobrant de la part que em toca a mi, no me’n sortiré, i com que no me’n sortiré, el 
què faig és el què ha fet aquest ajuntament, sense explicar-ho d’aquesta manera, que és 
demanar a la Direcció General del Cadastre (hi ha un article 32 de la Llei del cadastre 
pam pam pam 2004 5 de març). L’actualització d’aquests valors cadastrals. És a dir, 
els valors cadastrals que nosaltres ens surten en el rebut de la contribució, els què 
tenim la sort de ser propietaris d’un immoble s’actualitzen periòdicament i aquí feia 
anys que no s’actualitzaven. L’ajuntament ha demanat això i a partir d’aquí, què 
passa? Que el pastís és més gran perquè la base,  a partir de la qual tots paguem, fa que 
el pastís sigui més gran. Com que el pastís és més gran, i aquí sí que és més gran lo 
que és el pastís, la part nostra, que era més petita, continua sent més gran. Què fa 
llavors aquest ajuntament? Fins aquí el què es va fer a l’estiu. Llavors, a partir d’aquí 
ens trobem ara en què si no fem res, si no fem res, això s’incrementa. Llavors, què 
fem? Reduïm la nostra part a efectes de que continuï quedant tal i com estava. I en 
aquí és veritat el què s’ha dit de que si no s’aproven ordenances es prorroguen 
ordenances, això vol dir que si no s’aproven ordenances continuaríem pagant 
exactament el mateix per molts conceptes, però en aquest concepte en concret no. En 
aquest concepte i els grups ho tenen perquè jo els hi vaig passar un correu de la 
Diputació on ho deia, si no aprovem aquestes ordenances, la modificació d’aquesta 
ordenança de la de l’IBI, abans de la primera setmana del mes que ve, per temes de 
publicació etc., aquest increment hagués estat efectiu.  Dit per una banda. Per una altra 
banda, senyor Torné, tots els grups acaben de dir, els que han intervingut fins ara, que 
presentaran al·legacions, la qual cosa vol dir que tot i que no sigui obligatori fer-ho es 
pot fer. En el ple del mes passat de l’acta que acabem de firmar, es va aprovar per 
unanimitat, i surt a les pàgines entre la 26 i la 31, una al·legació que la gent de 
Imagina van presentar a la passada legislatura, sobre un tema concret, i ho  van fer en 
el període d’al·legacions i en aquí ho vam votar tots a favor. S’ha parlat el tema de 
SEAE, absolutament d’acord, vull dir, els senyors de SEAE ara fa 4 5 anys ens prenien 
pel pito del sereno absolutament, com a mínim es va demostrar que ens estaven 
prenent pel pito del sereno i que ens devien diners, i aquests diners es va quantificar en 
una quantitat molt superior a la que hi havia, a lo que ens devien, i és cert, i això és 
responsabilitat de l’equip de govern, i suposo que donarà explicacions, que no estan 
complint amb el calendari que s’havia estipulat. I el tema, l’últim comentari que ha fet 
el senyor regidor del PSC de rebaixar un 3% l’IBI, estem una mica a les mateixes. 
Aquí és un tema purament del dia a dia. La nostra gent, i quan dic la nostra gent vull 
dir els empleats de l’ajuntament, cobren cada mes i és normal que cobrin cada mes i 
tots volem que cobrin cada mes, i l’ajuntament té unes despeses i aquestes despeses 
s’han d’afrontar. I callo perquè estic fent de govern i no em toca, però realment, 
siguem conseqüents una mica en el tema.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar. Increment que es va fer de les 
ordenances fiscals per a l’any 2014: menys un 1%. Increment de les ordenances fiscals 
per al 2015: congelació de l’increment. I pel 2016 igual: congelació de l’increment que 
pugui haver-hi a les ordenances fiscals almenys en un 98 o 99% de les coses, o de 
l’import. Aquestes ordenances, senyor Corchado, el PSC aquest 98% durant 7 anys 
seguits els ha aprovat. Les ha aprovat. Llavors a partir d’aquí, tan dolentes no seran. 
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Les podem millorar, evidentment que les podem millorar, i escoltarem propostes de 
tots els partits. És evident, les podem millorar. Però el 98% o el 99% d’aquestes 
ordenances el PSC les ha aprovat durant 7 anys seguits. Per això li dic, tan dolentes no 
seran. I els canvis que ara proposem són absolutament mínims. La contribució s’apuja 
un zero per 100. Un zero per 100. La taxa d’escombraries s’apuja un zero per 100. Els 
vehicles s’apugen un zero per 100. Les taxes d’activitats tornen a baixar, i això són 
fets irrefutables. No hi ha més. Són fets irrefutables. A partir d’aquí nosaltres amb el 
tema de la contribució, té la seva explicació és correcta, absolutament correcta; ens 
oblidem un petit matís. El cadastre va cridar el senyor interventor el mes de juny o 
juliol i li va dir: escolta’m, us aconsellem que feu aquesta pujada del 10 % del valor 
cadastral, després ja tocarem el tipus i farem que ningú pagui més que lo que toca de 
l’any passat, excepte les regularitzacions. Cada 14.500 unitats de béns immobles s’han 
regularitzat 500, i és aquella fotografia aèria que el cadastre ha fet i ens ha obligat a 
fer, bueno, per Llei, aquesta regularització també ho vull explicar-ho, “este 
procedimiento (de regularització) se desarrollará entre 2013 i 2015 en todo el territorio 
nacional excepto País Vasco y Navarra. La determinación de los municipios afectados 
y el periodo de regularización para los mismos se establecerá mediante resolución de 
la Dirección General del Catastro, publicada en el Boletin Oficial del Estado”. Per 
tant, aquesta regularització ens ve imposada, d’aquestes 500 finques. Llavors, en tenim 
14.116 unitats i han hagut 495 expedients de regularització. La part de pujada ens van 
dir: teniu els valors cadastrals no revisats des de l’any 1999. Per tant, vosaltres heu 
d’adequar els valors cadastrals i com a mínim, els valors cadastrals han de ser com a 
mínim, els més baixos, la meitat del seu valor de mercat. I nosaltres estem molt per 
sota. Per això es va fer això. Vam dir, ho farem, però ja tocarem els tipus perquè la 
gent no hagi de pagar més. L’any que ve? Ja ho estudiarem. L’any que ve ho 
estudiarem i si no hem de fer aquesta pujada de valor cadastral jo espero que després 
no ens obliguin en els que vam fer la pujada i ens anem adequant poc a poc als valors 
cadastrals de la meitat del preu de mercat. Esperem. Pel que fa a les taxes. Han pujat 4 
coses, no han pujat més. Pel que fa a les taxes de l’escola de bàsquet, al treure la 
matrícula sr. Profitós, aquí va ser conjuntament. A l’hora de negociar els dos vam dir: 
ep, no ho podem fer-ho perquè fer pagar una quota de 60 euros de matrícula, tot i que 
el servei és absolutament deficitari. Assumim una part deficitària, l’assumim, i per què 
és més deficitària que anys anteriors? Tot el tema del monitoratge, tot el tema de la 
regularització del monitoratge. Per què? Perquè tot el monitoratge que abans cobrava 
voluntariat, etc, i cobrava lo que cobrava, ara ens l’han fet assegurar, i llavors aquí la 
pujadeta de 36 euros el trimestre a 46 el trimestre. Això per a l’escola. És a dir, que 
estem pagant 15 euros al mes per practicar esport a les Franqueses. Si te’n vas a un 
club privat en pagues més de 50. I el bàsquet i el handbol hi ha de mini, premini, 
preinfantil i infantil i cadet, passem de 17 euros al mes a 20. És a dir, de 50,9 el 
trimestre passem a 61. I tot això per no ser tan deficitari. I ve donat per la 
regularització que hem hagut de fer amb tots els monitors que l’estat ens ha obligat. 
Per la resta, presenteu al·legacions. Presenteu-les. Evidentment les estudiarem. 
Evidentment hi ha més majoria a l’oposició que en el govern, per tant, mirarem de 
consensuar les màximes que puguem, sempre i quan també no vam pujar impostos 
2014, congelat 2015, congelat 2016. Les empreses de serveis, ells sí que regularitzen 
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IPC’s i ens ho van pujar, siguem conseqüents. Només us demano això, siguem 
conseqüents. Ja sé que ens agradaria molt rebaixar el 3% de l’IBI. A casa meva també 
es rebaixaria, però hem de ser conseqüents. No podem perdre 300 o 400 mil euros que 
llavors hi ha treballadors de l’ajuntament que – si us plau – els serveis van pujant i 
nosaltres tenim tot congelat. Llavors a partir d’aquí jo els hi demano,  i sé que la tenen, 
raonament i conseqüència política. El què puguem baixar, el què puguem bonificar a 
famílies amb fills, etc., fins i tot, senyor Bernabé, mirar, estudiar ben estudiat, però 
necessitem un estudi com cal, el tema de les escombraries, els habitatges, la gent 
empadronada, parlem-ne. Mirem de fer les al·legacions quan abans millor perquè 
tinguem temps d’estudiar-les. Penseu una cosa, les ordenances fiscals estan penjades 
tot l’any a la pàgina web, per tant les hem pogut consultar tot l’any. El què hem variat 
és mínim, tampoc ha suposat massa esforç, val? Perquè hem variat coses mínimes. Jo 
els hi demano que fem tots plegats aquest exercici, i aquest exercici també de 
coherència a l’hora d’aplicar rebaixes. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ERC-AM i PP, vuit vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILF-C, PSC-PM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD AL MINISTERI 
D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES D'AMPLIACIÓ DEL 
TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS 
RESULTANTS A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE 
LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT DE L'ANY 2013, EN 
EL MARC DEL REIAL DECRET LLEI 17/2014, DE 26 DE DESEMBRE 

 
TENINT EN COMPTE que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de 
l’Estat (PMTE) practicada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès corresponent a l’exercici 2013 va resultar 
negativa per import de 158.276,41 euros. 

VIST que la disposició addicional desena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de 
desembre, estableix un règim especial de reintegraments dels saldos deutors resultants a 
càrrec de les entitats locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs de 
l’Estat de l’any 2013 amb els següents punts: 

1. El reintegrament dels saldos que resultin a càrrec de les entitats locals en la liquidació 
definitiva de la participació en tributs de l'Estat corresponent a l’exercici 2013 es pot 
fraccionar en un període de 10 anys, excepcionant el règim de reintegraments aplicable 
amb caràcter general i contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2015. 
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2. L'aplicació de l'excepció recollida en l'apartat 1 anterior requereix la presentació de la 
sol·licitud per les entitats locals, que haurà de ser aprovada pel Ple de la corporació 
local i es remetrà per l'interventor o el secretari-interventor al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb 
anterioritat a 1 novembre 2015. 
En el cas que les entitats locals no presentin la sol·licitud en el termini abans citat se'ls 
aplicaran els reintegraments d'acord amb el règim general establert a la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, regularitzant amb càrrec al lliurament 
a compte del mes de novembre els reintegraments que s'haurien hagut d'aplicar en el 
lliurament corresponent al mes d'octubre. 
 
3. Aquesta excepció s'aplicarà a les entitats locals que, a més d'haver presentat la 
liquidació dels pressupostos de la totalitat d'entitats integrants de la corporació local 
corresponents a l'exercici immediat anterior a aquell en què es calculi aquella, prevegin 
complir a 31 de desembre de 2015 amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb el 
límit de deute públic que estableixen els articles 51 i 53 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
març, i el període mitjà de pagament no superi en més de 30 dies el termini màxim que 
estableix la normativa de mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, d'acord amb el període mitjà de pagament a proveïdors que publiquin al mes 
d'octubre de 2015, d'acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 
desenvolupa 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. 
Als efectes anteriors, es consideraran entitats integrants de la corporació local aquelles a 
què es refereix l'article 2.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
Pel que fa a la previsió del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del 
límit de deute abans esmentada es tindrà en compte la informació corresponent al tercer 
trimestre d'execució del pressupost de l'exercici de 2015. 
 
4. L'aplicació efectiva de l'excepció esmentada a l'apartat 1 anterior s'iniciarà en el 
lliurament a compte de la participació en tributs de l'Estat del mes de gener de l'any 
2016, sent a partir de llavors els reintegraments mensuals aplicables els que resultin de 
dividir l'import pendent de reintegrar el dia primer d'aquell mes entre 120 mensualitats. 
 
5. L'excepció establerta en l'apartat 1 anterior es mantindrà sempre que les Entitats 
locals afectades aportin la liquidació dels pressupostos de la totalitat de entitats 
integrants de la corporació local i es compleixin els objectius i límits esmentats en 
l'apartat 3 i referits en tots els casos a 31 de desembre de l'exercici immediat 
anterior. En el cas que l'incompliment es produeixi en dos exercicis consecutius 
s'aplicarà a partir del lliurament a compte del mes de gener de l'exercici següent al 
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fraccionament d'acord amb el règim general que estableixin les lleis de Pressupostos 
generals de l'Estat de cada any. 
En el cas que es produeixin els incompliments abans esmentats i hagin transcorregut 
més de tres anys complets des del càlcul de la liquidació definitiva corresponent, s'haurà 
de reintegrar l'import pendent per dotzenes parts en les entregues mensuals a compte del 
següent any natural. 
 
6. En el cas que, com a conseqüència de les liquidacions definitives de la participació en 
tributs de l'Estat corresponents a exercicis posteriors a 2013, resultin saldos a ingressar a 
les entitats locals a les quals s'apliqui el règim especial definit en aquesta norma, aquells 
saldos compensaran l'import que resti pendent de reintegrar per les entitats locals 
esmentades en el moment de calcular aquestes liquidacions definitives. 
Si, com a resultat d'aquesta compensació, el saldo pendent de reintegrar corresponent a 
la liquidació de l'any 2013 és inferior a la desena part del saldo que s'hagués fraccionat 
d'acord amb l'apartat 1 anterior, aquell es cancel·larà mitjançant reintegraments aplicats 
als lliuraments a compte dels dotze mesos següents. 
 
7. Si l'import pendent de reintegrament a 31 de desembre de cada any fos igual o 
inferior a 500 euros, es reintegrarà per la seva totalitat en el lliurament a compte del mes 
de gener. 
 
8. No podran acollir-se al règim especial regulat en aquesta norma els municipis 
inclosos en l'article 39.1 d'aquest Reial decret llei. 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS:  

Primer.- SOL·LICITAR al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'ampliació 
del període de reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de l’ajuntament de 
les Franqueses del Vallès en les liquidacions definitives de la participació en tributs de 
l'Estat de l’any 2013 en 120 mensualitats més. 

Segon.- REMETRE aquesta sol·licitud al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb anterioritat a l’1 de 
novembre de 2015. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: votarem a favor d’això. Votarem a favor per una 
banda perquè representa alleugerir la càrrega que té l’ajuntament, i per una altra banda 
perquè un dels requisits que es plantegen aquí, i que voldria que m’aclarissin, que ho 
tenim clar, vull dir, no voldria que estiguéssim aquí fent el ridícul tots els regidors que 
votarem a favor. És que l’ajuntament, que demani i s’aculli a això perquè li 
concedeixin, no pot superar en 30 dies el termini de pagament establert. És a dir, 
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teòricament hauríem d’estar pagant a 30 dies més 30, 60. En el ple del mes passat, a la 
pàgina 22 de l’acta que acabem de firmar, se’ns va passar l’informe del segon 
trimestre i l’ajuntament estava pagant a 72,98 dies, és a dir, 13 dies més del què hi ha. 
Poden passar dues coses: una, que en el tercer trimestre, que suposo que vostès deuen 
tenir números perquè ja està acabat, estem complint i estem pagant a 59 o a 58 o a 60 
dies, amb la qual cosa, haurem millorat, tindrem dret amb això; i després jo els hi 
demanaria si us plau que no baixem el pistó, vull dir, perquè aquest és el requisit per 
mantenir-ho. O que no ho estem complint, amb la qual cosa ens hauran presentat aquí 
una proposta sabent que ens diran que no. Només aquesta reflexió. Vull dir, si tenen 
alguna formació de com estem en el tercer trimestre doncs els hi agrairia que me la 
donessin ara també.  
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: l’explicació que vostè ha fet és la correcta, senyor 
Profitós. No obstant, tindrem en compte, l’interventor em demana la possibilitat 
d’ampliar la informació  
 
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: és un aclariment dels 30 dies aquests. La llei 
estableix el període mitjà de pagament no superi més en 30 dies del termini màxim 
que estableix la normativa. La normativa ens estableix 30 més 30, que són 60, més els 
30 són 90. Per tant sí que estem dintre. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el termini de pagament que podem pagar és a 30 
dies data d’aprovació de la factura, però tenim 30 dies per aprovar la factura. Per tant 
estem dins de 60 dies. Si el què diu la normativa és que a 60 li podem sumar 30 i són 
90, per tant estem a 72,3, estem dins de normativa, si és que és així. I això evidentment 
ens ho ha de dir el senyor interventor. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: això és fàcil. Si resulta que durant el tercer 
trimestre continuem estant entre els 60 i els 90 i això ens ho accepten, serà com diuen 
vostès, no té més història. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: de totes maneres ara patirem una mica més.   
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, PSC-PM, PP, ERC-AM i PP, una abstenció del regidor 
del grup municipal CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

8. MOCIÓ DE SUPORT A LES PERSONES IMPUTADES PER 
L'ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL 
FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA EL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 
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El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre 
país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes 
vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la 
democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, 
va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 
d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots 
tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a 
declarar el dia 13 d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 15, 
quan es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls 
acusa de quatre presumptes delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació 
de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que 
van des de la inhabilitació fins a la presó.  
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 
 
El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert 
amb el mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament amb 
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i 
l’Òmnium Cultural, i fent-nos corresponsables de la celebració de la consulta del 9N.  
 
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els actes 
de suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la 
independència judicial". 
 
Per tot això abans esmentat es proposa al Ple de l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de 
les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics. 
 
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es 
viu a Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la 
resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament 
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amb amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre 
el futur polític del país.  
 
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de 
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions 
inexactes sobre els objectius i els convocants de les concentracions. 
 
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al 
bon funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions 
dels passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de manera cívica i 
pacífica. 
 
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a través 
dels mitjans de comunicació. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, aquí en bones paraules fem nostra la proposta 
de l’Associació Catalana de Municipis i per això la presentem. Crec que és força clara 
i és per defensar la llibertat i la democràcia del nostre poble. 
 
Pren la paraula la sra. Pericas i diu: des de Imaginem les Franqueses en Comú estem a 
favor, votarem a favor. Creiem que, tot i les diferències ideològiques que podem tenir  
amb les persones imputades, amb la ideologia que tenen el darrere, no deixa de ser un 
greuge democràtic que es judicialitzi tot aquest tema. No ens estem també de dir que 
estaria bé que Convergència i Unió o Convergència fes també una mica la reflexió en 
quant es presenta en causes particulars, per lluites socials, per vaguistes, de moviments 
socials, que han estat reivindicant les retallades, lluitant contra tot això. Molt sovint, la 
Generalitat també s’ha posat també al darrere com a acusació particular. No entenem 
que la solidaritat és per un cantó i per l’altre, hi ha de ser. 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: nosaltres ens agradaria sumar-nos a aquesta 
proposta i que el demanaríem seria unes petites modificacions, si són possibles, per 
poder votar a favor. Llavors aquestes propostes serien: una, que en el segon punt, en 
comptes de per a l’estat és per al govern. Considerem que és el govern el què està 
actuant com no toca actuar el govern del PP de Madrid, i en comptes de parlar d’Estat, 
que parli de govern perquè creiem que és una acció de govern actual i no d’un estat 
sencer. Llavors, seria treure “estat” i posar “govern” en el segon punt. I substituir el 
punt quart, perquè considerem que si el què volem és que no hi hagi intervenció entre 
política i jutges o jutjats, considerem que caldria posar “Considerar que l’organització 
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d’un procés participatiu per part de la Generalitat no hauria de comportar cap mena de 
sanció penal pels membres del govern de Catalunya o cap altra funcionari públic”. Fer 
aquesta variació i llavors nosaltres votaríem que sí. Govern i variar això, si ho tenen en 
compte... 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres particularment no traurem el punt quart. 
El demés, govern i estat sí.  
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: nosaltres, la nostra coalició Esquerra 
Republicana i Moviment d’Esquerres també votarem a favor d’aquesta moció. Estem 
al costat del es conselleres Rigau i Ortega, del President en funcions Artur Mas, 
independentment com diu l’Eli del tema ideològic, perquè han estat acusats de 4 
delictes per haver escoltat la ciutadania, haver organitzat o haver permès un procés 
participatiu que ha fet que la societat catalana pogués expressar la seva opinió sobre el 
seu futur polític. Jo vaig estar a la mesa del passat 9 N, i jo vaig aguantar aquella urna 
de cartró fràgil i vulnerable que entrava qualsevol brètol i li fotia una patada i es 
trencava. Però era una urna que acollia els vots i les opinions de les persones. Dos 
milions tres-centes mil persones van anar a votar. I jo vaig estar el 9 N en una mesa 
per donar veu i vot els que estaven a favor de la independència i als que no ho estan. 
Perquè em sembla que es tracta d’això. Es tracta que tothom pugui dir la seva opinió. I 
ja l’estat espanyol, o si  prefereix el senyor Corchado el govern espanyol, diria l’estat, 
que no permet aquest referèndum i està tensant les cordes d’una manera que ho estem 
vivint aquestes hores últimes. Per tant, nosaltres està claríssim el nostre suport i un 
suport també que s’ha manifestat espontàniament davant dels jutjats, a on si no, a 
veure si no es pot protestar on es vulgui protestar. És que la llei mordassa li està 
quedant petita al Partit Popular. Aviat hauran de prohibir també les protestes davant 
dels jutjats. És un sense sentit. I acabo amb una cosa que diu el text de la moció que es 
pot parlar de miopia o de mala fe o de les dues coses, quan el govern espanyol crida a 
declarar el president Mas en la data exacta del 75è aniversari de l’afusellament del 
president Companys, mitjançant un consell de guerra que vergonyosament no es vol 
anul·lar com veurem al final d’aquest Ple.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: passarem a votació la proposta tal i com està.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres sí que acceptaríem aquest canvi d’estat 
per govern. Entenem que és un govern el què està aplicant aquestes mesures. 
Penalitzar tot un conjunt del poble espanyol per culpa per un govern em sembla que no 
seria just. I tornem a reiterar-nos i a mi em sembla bé que evidentment he estat en 
moltes vagues i m’he manifestat sovint, he acampat per diferents motius en defensa de 
la terra i de l’ecologisme, m’han amenaçat els antidustirvis, he hagut de córrer, etc. 
Però això s’ha d’aplicar a tot arreu, i aquí ens hem trobat amb acusacions particulars 
de la Generalitat amb aquest govern contra persones que es manifestaven i que perquè 
se’ls considerava personal extremista o antisistema, automàticament se’ns aplicava 
una sèrie de mesures que per a mi eren excessives. Igual que ara em sembla que 
aquesta que ha aplicat el govern espanyol és excessiva. Per tant, hem d’estar al costat 



Ple 29/10/2015 – pàg. 28 

de totes les persones i hem de respectar totes les ideologies, ens agradin o no ens 
agradin. I això és la llibertat. Lo que no pot ser és que quan toquen els meus, toco a 
rebato, i quan són dels demés que s’espavilin. I això és lo que ha de començar a calar 
en el sistema democràtic, que tots som iguals i tots tenim els mateixos drets sempre i 
quan no fem apologia contra els drets humans, defensar les nostres idees. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una reflexió. Qui ha presentat la moció, si no 
m’equivoco és el grup de Convergència Democràtica. Em penso que són ells els qui 
els hi toca admetre o no modificacions sobre això. Una altra reflexió sobre el mateix 
tema. El senyor Rajoy li ha faltat temps per trobar-se amb el senyor del PSOE, el 
senyor Sánchez, i sortir tots dos junts dient que en el tema català estan defensant 
absolutament lo mateix. No sé si hauria gaire diferència en aquest sentit de en funció 
del color que hi hagi al parlament de Madrid. I totalment d’acord amb el què ha 
comentat ara fa un moment el regidor Bernabé. Però no oblidem també que les 
detencions que per exemple van haver-hi ahir sobre el tema de ... a veure, ho explicaré 
d’una altra manera. Els jutges són els que trien quina policia fa la feina. I no és casual 
que els jutges els hi encomanin als Mossos d’Esquadra anar a buscar elements 
esquerrans de la societat catalana o els llibertaris, com va passar ahir, i que sigui la 
Guàrdia Civil o sigui la Policia Nacional la que fa un altre tipus de feina. En qualsevol 
cas, fetes aquestes consideracions mantindrem el vot a favor.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sí, no variarem la proposta. És la proposta de 
l’Associació Catalana de Municipis que representa més de 800 municipis de tot el 
territori català i que a més a més, es va aprovar per un 98 % a favor a l’assemblea que 
es va celebrar a Lleida ara fa molt poc. Per tant, crec que és una moció molt 
consensuada. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, ERC-AM i CPF, un vot en contra del regidor del grup 
municipal PP, tres abstencions dels regidors del grup municipal PSC-PM, i per tant, 
amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER 

 
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va cedir un solar municipal, situat 
al carrer Cadí de Llerona, a la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’habitatges 
de protecció social, amb modalitat de lloguer, sense que s’hagi començat l’esmentada 
promoció. 
 
ATÈS que en el nostre municipi necessitem habitatges de lloguer social, és a dir, a preus 
assequibles, que permetin a les famílies i d’altres persones que ho necessiten accedir a 
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un habitatge amb condicions avantatjoses, tenint en compte que la crisi econòmica que 
patim dificulta l’accés digne a l’habitatge. 
 
ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha manifestat les dificultats per desenvolupar el 
projecte d’habitatges socials de lloguer acordat a Llerona, i que els ciutadans i les 
ciutadanes del nostre municipi reclamen poder-hi accedir. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- RECLAMAR a la Generalitat de Catalunya la construcció d’habitatges socials 
amb modalitat de lloguer en el terreny cedit al carrer Cadí de Llerona, per la demanda 
social existent per accedir a un habitatge digne, en el municipi de les Franqueses del 
Vallès. 
 
Segon.- TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, als 
grups polítics del Parlament de Catalunya i a les àrees municipals responsables de la 
promoció d’habitatges de protecció social. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: sí presentem aquesta moció perquè tenim un terreny 
cedit al carrer Cadí de Llerona per fer habitatges socials de lloguer pels nostres 
conciutadans i està paralitzat per falta de partida pressupostària, i demanem que es 
reiteri que necessitem aquests habitatges. Que realment reclamem a la Generalitat de 
Catalunya, que té un conveni amb l’Ajuntament de construcció, el projecte aprovat i 
pràcticament tot fet, menys la construcció, perquè suposem que és per falta de partida 
pressupostària i que reclamem la seva construcció perquè realment ho necessitem. I 
que això se’ns te de contestar, perquè no és d’una altra manera, positivament o per 
l’exercici que ve o per l’altre, però que no realment es te de demorar en el temps. I per 
lo tant creiem que la reclamació d’aquesta cosa que està a mitges o aquesta obra tan 
important que està a mitges la tenim de reiterar i demanar que la Generalitat l’acabi, ja 
que està tot fet i tant la cessió com el conveni per a la construcció, com també el 
projecte, està tot fet pendent només de la construcció, que això és per un tema 
pressupostari, que suposo que és puntual. 
 
Pren la paraula el sr. Ganduxé i diu: sí, bona nit. En aquesta moció la votarem a favor 
tenint en compte que la última notificació que vam tenir de l’INCASOL va ser el maig 
de 2013. Han passat dos anys i mig i evidentment nosaltres estem plenament 
convençuts de que hem de fer aquesta petició. Una altra cosa és si això serà efectiva o 
no, però de moment estem en lo que el grup del sr. Torné proposa. O sigui, que els hi 
votarem a favor. 
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Pren la paraula el sr. López i diu: bona nit. Des del nostre grup ens agradaria conèixer 
la situació actual del municipi. Quantes persones s’apropen actualment a l’ajuntament 
demanant vivendes d’aquest tipus, un habitatge digne perquè no s’ho poden permetre 
amb els seus recursos. Si hi ha constància, si es coneix la magnitud d’aquest nombre 
de persones que s’apropen. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, bé, nosaltres li votarem a favor perquè pensem 
que els habitatges de protecció oficial són la sortida natural a tots els joves que es 
volen emancipar, i en aquest cas a Llerona també hem de dir que és una necessitat i 
que no s’ha fet cap mena d’actuació en aquest sentit. S’ha fet a Corró d’Avall, s’ha fet 
a Bellavista, però aquí no. I hem de dir una cosa: si el problema és l’INCASOL, que és 
l’INCASOL que va dir que no tenia prou pressupost per tirar endavant, doncs el  que 
se’ls hi te que dir és que les Franqueses té aquesta necessitat i que ampliïn, com ha dit 
el sr. Torné, la seva partida pressupostària. I en tot cas fer força perquè pensem, com 
hem dit, que és una necessitat i que a les Franqueses, i a més a més hi ha un botó com 
a mostra que, i contestant a lo que diu de Franqueses Imagina, contestant-li, sí que hi 
ha moltes peticions perquè hi ha una llista d’espera prou important per accedir a una 
vivenda a plaça Catalunya. Per tant, la necessitat hi és i tenim els terrenys per poder-
ho tirar endavant.  
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: nosaltres també votarem a favor d’aquesta 
moció per fer pressió a la Generalitat perquè construeixi habitatge social a Llerona. 
Tot i que l’article 84 de l’estatut estableix que els governs locals tenen competències 
pròpies sobre la planificació, la programació i la gestió de l’habitatge públic, i com 
sabem, com a instruments de planificació i programació d’habitatge tenen els plans 
locals d’habitatge. L’article 73 de la Llei 18/2007 estableix que els municipis de més 
de 5000 habitants hauran de disposar en un període de 20 anys, això vol dir fins el 
2027, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15%, respecte a 
la totalitat d’habitatges existents. Sabem també que el pla local d’habitatge de les 
Franqueses, que va del 2011 al 2016, això vol dir que acaba l’any vinent. El nombre 
de llars estimades pel final d’aquest pla és de 7.800. Això significa, segons aquest pla, 
una necessitat de més 430 habitatges destinats a polítiques socials al final d’aquest pla 
local d’habitatge que acaba el 2016. El nostre grup està preocupat al respecte i també 
volem informació sobre això.  
 
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: responent a aquesta necessitat de pisos socials que 
tenim a les Franqueses, que no nego que és correcte, després de les pressions que 
portem fent durant tot aquest estiu amb habitatge, des de la Generalitat, us faig saber 
que el 16 de novembre tenim reunió amb habitatge perquè en aquests 4 mesos hem 
col·locat a 4 famílies, tant en el pis social d’emergència que tenim com amb els altres 
que tenim, si no m’equivoco, al carrer Aragó, hem col·locat a 4 famílies i el 16 de 
novembre anirem amb tota la llista que tenim, que són més de 40 famílies, i farem 
pressió a Habitatge perquè sigui possible llogar aquests pisos socials que ja tenim a les 
Franqueses.  
 



Ple 29/10/2015 – pàg. 31 

Pren la paraula el sr. López i diu: tal com ha quedat clar és evident que al municipi hi 
ha una necessitat d’aquest tipus, llavors potser s’hauria de plantejar a nivell 
pressupostari si pot ser, com a proposta, en comptes de destinar diners per acabar un 
teatre podríem destinar aquests diners per promoure la construcció de vivendes socials. 
Perquè jo a mode personal penso que si jo tinc un problema, prefereixo tenir un pis 
que no anar al teatre. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no fem un teatre. Fem un CAP, centre d’atenció 
primària, una biblioteca i un pavelló. Teatre ja en tenim els dos que tenim i anem 
sobrats.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels 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 IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ EN RELACIÓ A LES BEQUES-
MENJADOR PER ALS INFANTS EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT 

 
Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la nostra ciutat per oferir una 
alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes 
econòmics, derivats tant de l’atur creixent com de les retallades en els diferents 
programes de garantia de rendes (RMI, prestació contributiva d’atur, Prepara...).  
 
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant 
per entitats socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies de la 
Generalitat: segons l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans menors de 16 anys 
no poden menjar carn o peix cada 2 dies per privacions materials; esment a la 
problemàtica en diversos pactes recentment signats com el pacte  contra la pobresa o el 
pacte per la infància; diverses crides per part de la presidència del Consell Assessor de 
la Generalitat per Polítiques Socials i Familiars; reiterats informes elaborats per la 
Sindicatura de Greuges... 
 
Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns anys era 
bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la conciliació 
laboral-familiar. Ara també es planteja com una eina per garantir la suficiència 
alimentària dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat. 
 
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria: 
art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les Famílies i 
Decret 160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics. 
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Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que 
dedica la Generalitat a les beques menjador porta 4 anys congelada.  
 
Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos congelats ha implicat un 
enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir al sistema de beques.  
 
Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de beques i 
suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos anteriors.  
Alhora cal esmentar que els canvis introduïts per la Conselleria han implicat una pèrdua 
de cobertura que deixa fora del sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la 
sol·licitud de beca. 
 
Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat de 3 de juliol de 2013 
(Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de 
menjador “b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida 
pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una 
beca de menjador per limitacions pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels 
barems econòmics i socials actuals de la família de l’infant. Pel que fa als ajuts 
d’urgència social, s’ha d’incrementar el suport als ens locals per tal d’atendre els 
casos de famílies que, tot i que reben una beca de menjador, no poden fer front al 
pagament de la part que els correspon).en el sentit d’una major dotació pressupostària 
per garantir que cap nen o nena del nostre país que ho necessiti es quedi sense beca de 
menjador per limitacions pressupostàries. 
 
És per això que reivindiquem que no pot haver cap nen o nena amb dèficits alimentaris. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d'ILFC-E proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries 
adients per tal que es puguin atorgar pel curs 2015-2016 les beques-menjador 
necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal de 
garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat. 
 
Segon.- Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell 
Comarcal, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bona nit. Bàsicament vull que facin un enfocament 
d’aquesta moció que us proposem, com una proposta de reivindicar millores. No s’ho 
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prenguin com una hostilitat o com una cosa en contra. Partim d’un problema que s’ha 
detectat i diagnosticat per molts moviments socials i per la pròpia administració pública. 
Tenim una situació creada per la crisi econòmica o estafa econòmica que té uns 
responsables darrere, i això afecta les famílies directament en temes com l’alimentació 
dels infants. Hi ha mecanismes que ja portaven molts anys existint com són les beques 
menjador, que han passat de tindre un valor de consideració familiar a tindre un valor ja 
prioritari de garantir alimentació d’aquests nens i nenes que les seves famílies els hi 
costa garantir-li. I l’administració ha d’intervenir per garantir que tots els ciutadans 
tinguin uns mínims vitals necessaris. Hem de partir també de la situació que el què 
estem fent és repartir la misèria. Ja el propi sistema que tenim, i aquí tinc les dades, 
garanteix molt poques beques del 100%. La majoria de beques que pot atorgar 
l’administració són aproximadament de percentatges del 50%. El què vull expressar és 
un problema que afecta tota Catalunya, però concretament al nostre poble també ens 
afecta. De fet, fa poc es van aprovar les beques menjador de les Franqueses, que és una 
competència del Consell Comarcal, ho sé, amb una partida que ve de la Generalitat de 
Catalunya i resulta que aquesta partida, i és el què avui portem aquí a votació és 
insuficient i tenim que demanar-li a la Generalitat que faci un esforç i tregui els diners 
d’on sigui perquè ens trobem només aquí a les Franqueses, amb una situació de que 
atorguem 161 beques, 16 de les quals són del 100%, 145 son del 50% i després tenim 
les beques denegades, de les quals són 144. Però a mi el què em preocupa són aquest 
total, sinó una part concreta que són 46 beques que compleixen els requisits social per 
tindre dret a beca, però les partides de la Generalitat s’han esgotat, no arriben. I no és 
només aquest municipi, suposo que a mols municipis estan afectats per la mateixa 
situació. Hi ha 46 famílies que tenen concedit l’ajut per condicions, però per fons 
econòmic de l’administració publica no arriben per la partida. He fet el càlcul i 
considerant que possiblement són de les famílies que els tocaria el 50% serien uns 
25.000 euros aproximadament. No sé si m’estic equivocant per alt o per baix, però fent 
un càlcul per sobre amb les dades que tinc. El què demano és que fem força, 
reivindiquem a la Generalitat que faci un augment d’aquestes partides, traient d’on sigui 
possible. No és una cosa que demanem només a l’Ajuntament. De fet fa uns dies va 
haver una trobada de consells comarcals del Vallès Oriental, on hi havia quasi tots els 
presidents dels consells comarcals, de moltes forces diferents: de socialistes, 
convergents, també del meu àmbit d’entesa, on es reivindicava a la Generalitat un bon 
finançament. D’esquerra també havien presidents. I es reivindicava això, que la 
Generalitat busqui diners d’on sigui perquè els consells estan infravalorats. Ells tenen 
que donar les ajudes però les partides que venen de la Generalitat no arriben. I també 
demanaria, i això ho podem treballar de cara als pressupostos que vindran al següent 
Ple, si podem fer una força l’ajuntament, si no aconseguim que la Generalitat augmenti 
la partida i no traiem diners de cap altra administració, fem un esforç perquè aquests 
25.000 treure’ls d’on sigui, de sota les pedres. Per això ho deixo obert, no ho fico en la 
moció per si ho podem treballar en un mes, per aconseguí que aquestes 46 famílies 
tinguin, com a mínim, per part de l’ajuntament, un ajut per cobrir aquestes beques 
menjadors. És una petició que faig i que us demano que treballem conjuntament tots els 
grups de l’ajuntament. Gràcies. 
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Pren la paraula la sra. Reche i diu: bona nit. Des del PSC donarem suport a aquesta 
moció perquè totes les iniciatives socials i que treballin per les persones sempre estarem 
al costat. Amb lo que ha dit l’Àlex ara en l’últim paràgraf que si des de la Generalitat no 
ens envien els diners, fem algo com a Ajuntament. No pot ser que hi hagin 46 famílies 
que ha dit, que compleixen tots els requisits i no arribin aquests diners. I que aquests 
nens a saber què estan menjant, on estan menjant. En el cas de que aquestes famílies 
estiguin treballant, com s’ho estan manegant? És que parlem del futur de Catalunya. 
Estem parlant de la canalla. Aquestes coses haurien de ser de calaix. Hauríem de 
començar perquè això estigui cobert i un cop cobert les necessitats socials, que els nens 
mengin, el que una família pugui anar a treballar, sabent que el seu nano està ben atès, 
després preocupem-nos d’altres coses. Gràcies.  
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: nosaltres també votarem a favor, evidentment, 
d’aquesta moció, i és que fa reflexionar sobre quina mena de societat vivim que no 
podem alimentar les nostres criatures. I aquí al municipi, amb això que està dient 
l’Àlex, siguin aquestes xifres o en siguin unes altres, és un drama que hem de solucionar 
com sigui. És una situació vergonyosa que també demostra la manca d’eficiència de la 
redistribució de la riquesa que s’està fent, i també de la falta de sensibilitat social de qui 
ha governat Catalunya, de Convergència i Unió que ha disminuït les partides destinades 
a les beques menjador en una època, ja ho sabem, de crisi terrible, ja ho sabem. No 
descobriré res nou si dic que les Nacions Unides considera que és un dret de l’infant 
gaudir d’un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, 
moral i social. I és que a més a més la inversió en garantir la nutrició infantil, a part 
d’ètica, és una inversió de futur perquè el que no invertim ara ens ho gastarem demà en 
metges, en medicina i en subsidis per a aquestes personal mal nutrides que tindran 
disfuncions importantíssimes a la seva vida. Per tant, des d’aquí hi ha unes xifres 
esgarrifoses, que estan escrites a la moció, doncs enquestes de que el risc de pobresa 
infantil a Catalunya se situa en el 28%. És brutal que a Catalunya hi hagi un 28% de 
pobresa infantil. És espectacular, o que una desena part dels infants pateix una privació 
material severa, un de cada 10. En fi, que el nombre de llars catalanes que podien oferir 
proteïna dos cops a la setmana va augmentar 6 vegades l’any 2011 respecte 3 anys 
anteriors. Les xifres són monumentals. Ens hem de posar a la feina immediatament.  
 
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: per suposadament nosaltres estem d’acord en 
sempre fer pressió perquè en aquests casos mai és suficient. I el què si vull aclarir és que 
aquest any, i de fet aquesta setmana, s’ha firmat un augment d’aquesta partida. Abans 
eren 70.000 euros, ara aquest any han sigut 91.000 euros, per tant, aquests 21.000 o 
25.000 que deia el senyor Vega, s’han pogut treure aquest any i s’han pogut cobrir 
d’aquesta partida. Em consta que han estat tots els casos de risc social coberts, a nivell 
de beques menjador. A mi em consta a nivell de serveis socials que han estat tots 
coberts a nivell de risc social, estem parlant. Res més a dir. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: tinc apuntat aquí conforme, té raó, s’ha augmentat la 
partida de Consell Comarcal. Passa de 70.000 a 90.000 aproximadament, el problema és 
que són els 90.000 afectats sobre la xifra que jo he comentat. Ells ens atorguen aquestes 
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161 beques, i els 91.864 s’han centrat en els 161, que són 16 al 100% i 145 del 50%. 
Fora d’això, queden 46 famílies que no arriben, que acompleixen normativa social. 
Imagino que no són els casos de risc, perquè imagino que els 16 casos del 100% són els 
casos de risc més greu, que compleixen, el mateix Consell Comarcal ho ha dit, 
compleixen la condició bàsica, la normativa, no arriben al límit de renda. Imagino que 
també són les famílies que no estan en situació tan greu, però com no hi ha partida, es 
queden sense. I com és una xifra que jo crec que podem assumir perquè per exemple 
arribem a pagar algun mes, cada cert període paguem unes hores extres 
aproximadament del tema d’aquesta quantitat. Fem aquest esforç d’intentar treure d’on 
sigui i intentar cobrir aquesta part de famílies que no els han arribat les beques, perquè a 
més de fet, és que no volia entrar una crítica frontal per intentar secundar aquesta moció 
tothom. Però ens trobem en una situació que hi ha gent que rep una beca de 50% però 
com hem fet els barem molts durs perquè hi ha molt pocs diners i el què fem és repartir 
la misèria. Tenim molt pocs diners i els intentem repartir, que és un bon gest, però 
repartim molt repartit, i a gent que li toca el 50% no pot assumir l’altre 50%, i renuncien 
a les beques. Ens trobem alguns anys que hi ha gent que renuncia a la beca perquè 
realment te la meitat i l’altra meitat no la pot aportar. I què fa? Se l’emporta a casa i 
imagino que a serveis socials intervindrà perquè són casos greus. Però el que tenim que 
fer és, si tenim una part de la població que ha quedat exclosa, si podem fer l’esforç i jo 
crec que podem fer-lo, que és una quantitat assumible, l’Ajuntament té que fer aquest 
pas reclamant a la Generalitat que ens pagui. I si a més, encara tenim una mica més que 
això ja depèn de la situació d’Intervenció, aquests casos de gent que renuncia perquè no 
pot assumir l’altre 50% crec que tenim que fer l’esforç que torni a passar per serveis 
socials i l’ajuntament assumir l’altre 50%. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo per finalitzar, de la mateixa manera sr. Corchado 
que abans li he dit lo de les ordenances fiscals, també li dic ara, en positiu evidentment, 
que des dels últims 4 anys del 2011 al 2015, tot el tema de polítiques socials i gràcies 
també a la seva part, ha crescut exponencialment. Recordo que quan vam entrar el 2011 
la partida d’ajuts directes a la persona, de serveis socials, era de 30.000 i ara hem passat 
a 110.000. I en els propers pressupostos no dubteu que mirarem de fer l’esforç necessari 
perquè almenys les partides de polítiques socials creixin el que els hi faci falta. No és 
fàcil. Si hem de baixar impostos encara més, perquè després el pastís a repartir del què 
hi ha més sens dilueix, se’n va tot a pujades d’IPC i mirarem de fer l’esforç que faci 
falta. L’any passat ja es va posar una partida de 50.000 euros per tot el tema de les 
extraescolars, i si hem de dotar de més diners propis i complementar. Aquests 21.000 
més crec que són fons propis. Els 21.000 de més de beques de menjadors ja ho hem fet 
amb fons propis, no amb fons del Consell Comarcal. Per tant, si hem de dotar de  més 
diners aquestes partides, estic amb el què ha dit la sra. Masclans, aquí no hi hem 
d’escatimar esforços. I ara quan tinguem la discussió dels pressupostos.... Ara, fem 
coses reals. No posem per posar. Mirem de fer coses reals en base als casos que per 
serveis socials hagin passat.  
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: jo li dono un consell que portem 2 anys fent en les 
al·legacions a les ordenances fiscals, que és allà on puguin, perquè partim sempre d’una 



Ple 29/10/2015 – pàg. 36 

base que a mi no m’agrada, que és molt lineal, pujar i baixar impostos de forma lineal, 
que a mi em sembla un punt de vista d’esquerres. El just no es baixar tots els impostos. 
Baixar impostos a les rendes baixes, i pujar impostos a les rendes altes. Que pagui més 
qui més té, i menys qui menys té. És una proposta que portem ja dos anys fent 
al·legacions en aquesta línia. Si necessiten recursos, plantegin això. Les grans empreses, 
els grans capitals, això intentin. És difícil, perquè a nivell municipal hi ha limitacions en 
el tema fiscalitat, i ho tornarem a demanar en les al·legacions, però jo que tingui una 
capacitat de treure recursos de grans empreses multinacionals, tot el que es pugui aplicar 
sobre el nivell de renda, es pot permetre sacar recursos per finançar polítiques socials. 
Gràcies.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels 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: 
 

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL SOBRE LA 
NORMATIVA CATALANA RELATIVA A LA POBRESA 
ENERGÈTICA 

 
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modificà la Llei 
22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent: 
 

a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2) 
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 3 

punts a l’art. 252-4) 
 
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i permetia negociar el deute 
acumulat. 
 
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la 
suspensió de la vigència i aplicació de la normativa. 
 
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació 
de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya. 
 
En aquesta llei: 

- L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de 
vulnerabilitat 

- L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament 
d’aigua, energia i gas  

- L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les 
factures 
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- La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de 
subministraments bàsics, per a les unitats familiars que no poden complir els 
compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat 
o gas. 

- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el 
Tribunal constitucional (TC) va acordar no pronunciar-se sobre la 
constitucionalitat de l’esmentat Decret.   

 
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la 
Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals 
(Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de 
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei és 
vigent des del 6 d’agost.  
 
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica: 

1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat 
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció 
previament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments 
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de 
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims 
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials 
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts 
necessaris del punt 3 
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010 
 

Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs 
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014 
relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 
18.2, i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs. 
 
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la 
Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per 
aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que 
s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de 
novembre al 5 de maig de 2016. Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent. 
 
El grup municipal d’ERC, davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de 
l’Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació 
de pobresa energètica tot just en aquest període de l’any presenta aquesta Moció i 
demanem que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació municipal els 
següents punts:  
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ACORDS: 
 
1.- L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès rebutja enèrgicament l'actitud del govern 
de l'estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la 
Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica. 
 
2.- Instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les 
persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. 
 
3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò 
que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per 
garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el 
cost dels consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la 
prestació d’aquests serveis. 
 
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya 
per al seu coneixement i efectes, i el posarà en coneixement dels veïns i veïnes de les 
Franqueses a la pàgina web de l‘Ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per defensar la moció. Seria una mica més del 
mateix. Abans estàvem parlant del tema de les beques menjador, de la canalla, aquí 
estem parlant de tota la família. Ens trobem amb una llei. He enviat, suposo que la 
teniu, el text complert de la llei a tots els portaveus de tots els grups, més que res, 
perquè aquí ens estem centrant en un aspecte, que és el tema energètic, però jo us 
recomanaria que us llegíssiu també l’article 7, que és el què parla del tema de la 
propietat i dels arguments que tenen els ajuntaments perquè la gent ocupi pisos, o sigui, 
per posar a disposició de gent amb necessitat pisos buits de determinades entitats. 
Tornant a això que ens ocupa, és una llei que l’estat espanyol es planteja impugnar. Que 
avui, com ens han dit des de secretaria, és plenament vigent, i el què demanem, a banda 
de demanar coses als altres, senyors del PSC, aquí parlem en el punt primer de govern, i 
de repartir també cap a la Generalitat perquè continuï tirant endavant. En aquest sentit hi 
ha una part que són deures per a l’ajuntament, i vaig dir-ho a la junta de portaveus quan 
vam presentar la moció, que és el punt 3. A  partir d’aquí, si tots l’heu pogut llegir, us 
he passat la llei a tots. Em penso que la moció es defensa bastant sola. 
 
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: perdó, doncs corregir aquest moviment. Com has 
dit, tornem a dir lo de l’habitatge en aquest cas, que estem parlant de famílies, i estem 
pressionant i intentant fer. No depèn de nosaltres i per tant intentarem fer lo que es 
pugui. Pressionar, pressionarem.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo crec que el sr. Profitós ho ha deixat bastant clar. 
A part de que la llei es pugui aplicar o no, que sembla que de moment sí en algun 
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aspecte i tal. En tots? D’acord. Per tant, tenint l’obligació com a administració de 
seguir-la, si és així. Encara que no fos així l’ajuntament està en una posició de força 
respecte a les companyies de subministrament d’aigua, llum i gas, que l’usuari per sí 
mateix no hi és, no està. No sé si m’explico. Avui em venia a veure un veí que ha 
aconseguit una vivenda de protecció de lloguer, que està pagant 80 euros perquè cobra 
400 i poc, o sigui, ja paga menys de lo que li tocaria perquè se li fa aquesta bonificació 
des d’aquí. Però que em comentava: “el primer mes vaig posar l’aigua, ara poso la llum 
i el mes que ve ja veuré si puc posar el gas”. Clar, és trist que un veí que nosaltres estem 
proposant una vivenda hagi de plantejar-se tenir aquesta dignitat per plaços, perquè 
econòmicament no pot assumir. I aquí sí que a lo millor nosaltres, ja que són pisos 
nostres o de la Generalitat, nosaltres sí que podem anar a les empreses i dir “escolteu, en 
aquests casos que estem donant a gent que no té recursos, negociem i ja se us pagarà 
l’escomesa prorratejada de la manera que sigui amb l’usuari, o lo que sigui, però la 
connexió ja val una pasta”. Per tant, negociem i ja que ho acabarà pagant, perquè em 
sembla que té 2 anys o 3, no sé què em va explicar, doncs que tingui prorratejat dintre 
del rebut de l’aigua i del llum i del gas i que no ho noti d’entrada. Et poso un exemple 
molt concret, i que com a ajuntament i tal. Això, quan va arribar a serveis socials no sé 
si com a administració tenim força o no, però a lo millor sí que podríem agafar paquets 
dels més greus i dir, escoteu, aquí què podem fer? Perquè nosaltres tampoc ens interessa 
que deixin de pagar i els tallin l’aigua, el llum i no sé què. Per tant, anem a veure quines 
sortides tenim i una és prorratejar, de vegades.  
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: pel tema que ha comentat la regidora em sembla 
perfecte que estiguin pressionant, però jo crec que hem d’anar més enllà. Hi ha 
ajuntaments veïns que després li comentaré quins són, que han fet algun conveni ja 
vinculat a aquest tema de pressió amb les empreses subministradores i que han 
aconseguit de fer convenis perquè no facin el tallament del subministres ni d’aigua, ni 
de llum ni de gas. Llavors en tot cas li comentaré, però jo crec que hem d’anar més 
enllà.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: tots diem el mateix. Senyora regidora, no es tracta 
de demanar, es tracta de lo que diu aquest punt de la llei, que quan votem a favor de la 
moció l’ajuntament s’obligarà a fer, no es tant treure’s diners de la seva butxaca i 
passar-la a la butxaca del sr. Endesa o del sr. Sorea, sinó parlar amb aquesta gent perquè 
hi hagin convenis. El regidor li ha comentat que hi havia ajuntaments de la comarca que 
ho han fet. Escolti, jo els hi he aportat un exemple d’un ajuntament que és molt 
semblant al nostre, que té 17 regidors, on l’alcaldessa, en aquest cas, és de 
Convergència sense majoria absoluta, i que ha signat fa pocs dies, aquest mes d’octubre, 
un protocol amb SOREA. És l’ajuntament de Tàrrega, a Lleida. Llavors és un 
ajuntament que té una mica menys d’habitants que nosaltres, que té la mateixa empresa 
subministradora d’aigua i que han signat un protocol exactament en la línia del què diu 
aquesta llei. Ara li deixaré.  
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SOTMESA a votació la moció, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, PSC-PM, ERC-AM i CPF, una abstenció del regidor del 
grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL AMB 
MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L'ASSASSINAT DEL PRESIDENT 
LLUÍS COMPANYS I JOVER 

 
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable 
Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en 
l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la 
història d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de 
l’Estat Espanyol.  
 
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat 
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap 
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il· legals, motiu 
pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007, 
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures 
a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha 
servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells 
el que condemnava el President Companys. 
  
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs 
de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel 
Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada 
pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort 
el President Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren inexistents i 
nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il· legítims conforme la llei 
52/2007.  
 
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs 
de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de 
França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, 
així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu 
agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els 
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu 
d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la 
seva legítima propietària.  
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Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats 
en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme 
guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda 
‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el President 
Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra 
l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la 
com a icona de la justícia universal.  
 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no 
és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes 
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria 
Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, 
Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació 
de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.  
 
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat 
com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de 
totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat 
Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la 
sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles 
actuacions per a reparar el seu honor.  
 
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és 
una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República 
Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la 
justícia universal.  
 
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem 
sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. 
Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que 
tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita 
social i la lluita nacional és indestriable.  
 
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques 
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat 
de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles 
actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.  
 
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar 
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals 
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declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de 
l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu 
necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat 
als efectes legals procedents.  
 
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal 
Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la 
revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a 
l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien 
els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència 
durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per 
atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la 
Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.  
 
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba 
confiscada a l’arxiu d’Àvila.  
 
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de 
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit 
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer 
al fossar del Castell de Montjuic. 
  
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre 
no siguin restituïdes les famílies.  
 
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del 
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, 
a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per defensar la moció. Bé, l’excusa és el 75è de 
l’assassinat, de l’afusellament del president Companys. El fons aquí veuran vostès que 
la part resolutiva de la moció hi ha punts. El primer, el quart i el cinquè, on parlem 
específicament del president Companys, tema llarg suposo que de tots conegut, la 
restitució de l’honor de l’únic president escollit democràtic d’Europa que ha estat 
afusellat, assassinat, després d’un judici absolutament no democràtic. I el segon, tercer i 
sisè punt en el qual estem parlant en general del que va fer l’estat espanyol durant la 
dictadura, i com va acabar el tema amb la llei de l’any 2007 en la qual, d’alguna 
manera, el què hi havia era una amnistia encoberta sobre el tema i fins arribar, per lo 
que fa al punt sisè, a la querella que es va presentar per part d’un tribunal argentí, 
entenent que són delictes que afecten a tota la humanitat i que són perseguibles en 
qualsevol lloc del món, de la mateixa manera que a l’estat espanyol en el seu dia es van 
perseguir les bestieses que havia fet el dictador Pinochet a Xile, per exemple. Llavors, 



Ple 29/10/2015 – pàg. 43 

demanar-vos tots els regidors el suport en aquesta moció. He enviat als portaveus, 
suposo que ho teniu, les 160 i pico pàgines de la querella argentina. No és per imprimir 
però si que mereix la pena llegir-les. He aclarit alguna pregunta que se m’havia fet a 
junta de portaveus sobre quin era el paper de l’ajuntament pel que feia a aquest punt 6.3 
i a partir d’aquí, a la vostra disposició per aclariments o per debatre el que sigui sobre el 
tema. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el nostre vot serà afirmatiu, en aquest cas. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: recolzem totalment la moció. Votarem afirmativament, 
la compartim. Potser entenem que el motiu és l’aniversari de l’assassinat de Lluís 
Companys, però intentaríem en aquest tema, com hi ha moltíssima més gent afectada, 
assassinada en la mateixa situació, si fem algun recordatori sempre quan fem més 
endavant temes amb això, que tinguem en compte, està dintre del text però al títol no 
està, que era tan important el president de Catalunya com l’últim jornaler afusellat, i que 
tots van ser víctimes del mateix genocidi i de la mateixa barbàrie. I recolzarem 
totalment la moció. De fet, jo he tingut l’oportunitat de treballar als arxius militars que 
hi ha a Barcelona i vaig estar treballant sobre els judicis d’aquesta època, i de fet, quan 
et trobes fulls i fulls i fulls de judicis que són bàsicament condemnes i són fulls seguits 
de noms i seguits de “pena de muerte”, i els judicis així en bloc de fulls de 20 penes de 
mort, 30 penes de mort seguides, que tenim que fer un acte de restitució de Lluís 
Companys i de tota la gent que va patir el feixisme a Catalunya. I no només a 
Catalunya, sinó també a tot el món. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: gràcies. Nosaltres, com no podia ser d’una altra 
manera també votarem afirmativament, però només un tema de correcció del punt 4t, 
quan parlem de confiscació, no sé si seria més correcte utilitzar la paraula d’estar 
retinguts. Vull dir perquè s’han demanat i evidentment no els donen i llavors no sé, però 
bé, és simplement un matís. Nosaltres estem totalment a favor i evidentment votarem a 
favor, però no sé si considereu que és correcte o no. Res més. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyor Vega, totalment d’acord. Jo també he llegit 
alguna cosa sobre el tema, vull dir, al Camp de la Bota de Barcelona, anys i anys i anys 
després de que la guerra s’hagués acabat, amb la qual cosa no és allò de dir és a cop 
calent, vull dir, es produïen sistemàticament afusellaments de gent de peu. I suposo i 
conec el tema del Camp de la Bota. Estic segur que a Guadalajara o a Càceres o allà on 
fos passava exactament el mateix. Totalment d’acord. Senyor Corchado, a l’altre ja li he 
posat que era el govern i no l’estat, vull dir... si vol que li digui la veritat no sóc capaç 
de llegir-ho perquè la fotocòpia de la meva impressora el tòner estava a les últimes de 
les últimes. En qualsevol, entenc que l’expressió confiscada sens dubte és més dura que 
l’expressió retinguda, i una mica és el què volem anar a buscar. Voti-la tal com està.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILF-C, PSC-PM, ERC-AM i CPF, una abstenció del regidor del 
grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
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El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

13. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: crec que hi ha una moció d’urgència.  
 
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
 
Pren la paraula el sr. Vega per defensar la urgència de la moció i diu: presentem una 
moció d’urgència per les inundacions catastròfiques que han hagut als camps de 
refugiats sahrauís al desert del Sàhara i la presentem d’urgència perquè ha arribat 
aquest cap de setmana. Bé, va arribar després del període de presentació de mocions i 
se’ns ha demanat de part del govern que esperéssim un mes, però com la campanya 
que (...) vermella al Sàhara, potser dintre d’un mes és una mica tard, perquè la situació 
és molt complexa; és un poble refugiat, al desert, en un país amb conflicte al costat 
que potser no deixa passar l’ajuda amb molta pressa, i és un tema que potser cal donar-
se una mica de velocitat perquè arribi l’ajuda. Penseu que tindrà que negociar la Creu 
Roja o la Mitja Lluna Roja per passar, i es demana una donació petita, són 100 euros. 
Si voleu donar més, encantats, però cal una actuació coordinada amb el Fons Català de 
Cooperació, que teniu contacte vosaltres. I és que si esperem un mes, aquesta gent està 
al mig del desert sense res, per això bàsicament ha sigut la urgència. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: malauradament nosaltres no l’hem pogut veure 
abans, no l’hem debatre i jo li he passat a la regidora al principi del Ple. La regidora 
em diu, i jo confio, nosaltres confiem en la nostra regidora, que ho tirem endavant, per 
tant, votarem a favor de la urgència. 
 
 
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat dels disset 
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per 
tant, amb el quòrum legal.  
 
 
MOCIÓ PER AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE REFUGIATS 
SAHRAUÍS PER LA CATÀSTROFE HUMANITÀRIA QUE VIUEN DESPRÉS 
DE LES PLUGES TORRENCIALS D’AQUEST MES D’OCTUBRE 

“Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf, han patit 
l’efecte de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi han 
causat grans inundacions i destrosses. 
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Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments han estat molt important. Moltes 
famílies han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d’aliments de 
què disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. Segons els equips de 
la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, no s’han de lamentar 
pèrdues humanes, però milers de famílies s’han vist obligades a estar a la intempèrie per 
manca d’edificis segurs i els danys i pèrdues materials han estat considerables. Pel que 
fa als centres socials (salut, educació i altres) s’està fent una avaluació dels danys i 
esfondraments. 

En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, informa que els seus equips sobre el 
terreny han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa o 
haima.  

Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS fa una crida als països donants, a les 
organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots 
els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar el més aviat, possible, realitzant 
donacions d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la població causades 
per les pluges: abastiment d’aigua, aliments, haimes, mantes, equipaments domèstics 
bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció d’edificis.  

El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura, aquest any es commemoren els 40 
anys d’ocupació del Sàhara Occidental. És un conflicte que es pot resoldre políticament, 
només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un referèndum 
d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant la complicitat 
de la comunitat internacional.   

Per tot això el Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès acorda: 

1. Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada en l’exercici 
del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, tal i com estableixen nombroses 
resolucions de les Nacions Unides. 

2. Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons Català 
de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els campaments de 
refugiats que pateixen actualment una situació extrema.  

3. Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern d’Espanya 
que ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant ho necessita en 
aquesta situació d’emergència. 

4. Fer una aportació d’emergència de 100€ a la campanya promoguda pel moviment 
solidari de Catalunya, a través de l’entitat vilanovina Acció Solidària amb el Sàhara 
i que junt amb totes les aportacions recollides es transferirà directament a la Mitja 
Lluna Roja Sahrauí per fer front a les necessitats més immediates de la població 
sahrauí afectada, o a la campanya d’emergència que es dugui a terme a través del 
Fons Català de Cooperació.” 
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El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: considero que no és un tema que porti un debat 
polític, sinó que és una situació de refugiats en mig del desert, situació complicada, 
inundacions on mai ningú s’esperaria que hagués aquesta pluja torrencial i som qui 
estem més a prop per intentar donar un cop de mà. A part de que tenim un territori que 
hi ha colònia de l’estat espanyol, i van ser una mica abandonats, està bé que Europa i 
l’estat s’impliquin una mica en aquesta gent que va ser abandonada. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo demanaria que només perquè en el text de la 
moció, que també l’hem vista avui, no surt, a veure si, regidor Vega, si podeu tenir i si 
l’ajuntament pot posar un petit baner a la seva pàgina web, quin és el lloc on es poden 
fer les aportacions, en el sentit que una cosa és que l’ajuntament faci una aportació, i 
una altra cosa és que qualsevol veí puguem trobar un número de compte, quin és 
aquest número de compte per tirar endavant el tema a nivell particular. 
 
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: sí, bueno a mí realment 100 euros me parece 
bastante ridículo. Entonces no sé si eso se puede realitzar o no, me gustaría que de 
forma voluntaria y totalmente secreta cada regidor de los que estamos aquí pudiese 
aportar o dar 50 euros de la asistencia al pleno de hoy y yo creo que eso sería, vuelvo a 
repetir, de forma totalmente voluntaria y secreta. Me gustaría que el próximo pleno 
pudiésemos decir que se han aportado 850 euros, que me parece una cifra más 
razonable que 100 euros. 
 
(se senten aplaudiments) 
 
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: de cara a la facilitat per aportar diners, a nivell de 
la població, he pensat ara, mentrestant, que treballarem de la mateixa manera que 
treballarem el mes que ve, ho dic perquè sortirà tant en el butlletí com posarem en la 
pàgina web de l’ajuntament de les Franqueses. Si no recordo malament hi ha 3 
números de compte a través que ens facilita el Fons Català de Cooperació, i ells 
s’encarreguen de gestionar en aquest cas. Mirarem a nivell de sahrauís i després tenim 
el tema dels sirians. Crec que serà la manera més fàcil d’arribar a tothom. 
 
SOTMESA a la moció, és aprovada per unanimitat dels disset membres assistents, sobre 
els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
Pren la paraula el senyor Bernabé i diu: ho dividirem amb una pregunta jo i la resta la 
farà l’Àlex. Voldria saber si són conscients que des de fa ja molt temps, al parc de Mil 
Pins, el que hi ha darrera, evidentment s’ha popularitzat i no sé si és vostè o vostè, més 
aviat vostè, va molta gent a celebrar i a passar el cap de setmana, etc. El problema és 
que mesures perquè la gent depositi des de les caques dels gossos o humanes, perquè 
la gent menja i després ha de poder descarregar en algun lloc. En resum, està molt 
abandonat. Els veïns es queixen de que allò era un lloc on es podia sortir a córrer, a 
passejar, i ara és un lloc que els dilluns has d’anar sortejant de tot. Per tant, sé que em 
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consta que de tant en tant passa no sé si es jardineria o algú per allà, però el volum de 
gent que hi passa comença a ser tan gran que a lo millor ens hem de plantejar una altra 
manera o de conscienciar o d’actuar. No sé si era conscient o sinó li dic ara.  
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: una bateria de preguntes. Primera pregunta que va al 
regidor de serveis: com està el tema de la concessió d’escombraries, el nou concurs?  I 
també com està el tema de que el camió d’escombraries continua tenint avaries 
constants, pel que fa a l’antic. Una pregunta sobre el sector N a urbanisme: quants 
contenciosos administratius tenim a dia d’avui per la parcel·lació? Una altra pregunta 
que crec que tocaria a .. no sé segur quina àrea és, potser és per un tema de seguretat 
ciutadana, no estic segur: els agents cívics continuen en actiu? Si farem una nova 
promoció? I ens arriben queixes ciutadanes si es poden dedicar també a tractar 
problemes de via pública, a les voreres, de tractar els desperfectes que poden fer caure 
gent, i aquest tipus de fer un seguiment per passar part. Després també un prec, que és 
que si fa falta que l’alcalde i la regidora de l’ajuntament acompanyin les visites al 
Liceu tot el dia. Trobem que la visita està bé, potser el preu de 20 euros massa elevat, 
però no sé si és necessari tenir un regidor i l’alcalde dedicats tot el dia en una visita, 
que potser podrien anar a saludar quan marxen i dedicar-se a fer feina a l’Ajuntament 
la resta del dia. I última pregunta relacionada amb l’habitatge, que hem parlat durant el 
Ple, que és que fa uns dies la PAH va treure un web on anunciava una llista molt gran 
de pisos que pertanyen al SAREB, que és el banc dolent rescatat amb diners públics 
que agafa els efectius immobiliaris de la banca rescatada amb diners de tots i totes. Per 
tant, si aquests diners són de tots i totes aquest rescat comporta que els habitatges són 
de tots i totes, pertanyen a l’estat, que no  es pot regalar aquest diner al capital privat 
de la banca, i com ha fet la PAH que reclama a l’administració que actuï, o sinó que 
les organitzacions populars actuïn, i com han fet ajuntaments com Barcelona, que jo 
crec que són ajuntaments a tenir en compte ha reclamat al SAREB que aquests 
habitatges que pertanyen a aquesta entitat, passi a ser per un conveni de l’ajuntament i 
pugui fer ús l’ajuntament. De fet, m’he pres la molèstia de buscar el mapa de les 
Franqueses i trobem habitatge. Apart de l’estudi que vam fer i vam trobar moltíssim 
habitatge que pertanyia a la banca, aquest concretament són pisos que pertanyen al 
SAREB i demano que l’ajuntament faci la mateixa actuació que a Barcelona i altres 
municipis de reclamar al SAREB que cedeixi aquest habitatge i, encara que sigui poc, 
i tenint més altra banca, fer un treball social amb aquest habitatge en mans de banca 
que s’ha rescatat amb diners públics. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: jo faré un prec, les preguntes les farà el regidor 
Marin. És un prec, anem aprovant mocions que em sembla molt bé, però volem que 
s’executi el què diuen les mocions. I trobem a faltar i ja passa un cert temps i no tenim 
cap mena de notícia, o jo no la tinc almenys, sobre la comissió de creació dels horts 
urbans, per exemple, o sobre els temes que ha comentat sobre el tema vinculat al tema 
dels refugiats, en aquest cas sirians, però que s’hauria de crear una taula també per 
parlar i no sabem si s’està treballant en el tema. Gràcies. 
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Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, bé, jo m’agradaria començar, si m’ho permet, fent 
dues puntualitzacions abans de fer la pregunta. Vostè abans en l’aprovació de les 
ordenances ens ha comentat que una de les raons d’aquest augment o petit augment en 
alguns dels serveis era per l’augment que havia hagut a l’IPC. Jo li voldria recordar, 
senyor alcalde, que els últims 3 anys no ha hagut cap mena d’augment, tot el contrari. 
Per tant, o és un augment del servei o sinó no té cap mena de justificació. Una altra 
cosa, vostè ha fet una menció que els últims 7 anys el PSC havia aprovat les 
ordenances. És molt cert. Però també és molt cert i de justícia, s’ha de dir, que les vam 
aprovar perquè nosaltres vam incorporar una sèrie d’esmenes com era en temes 
d’activitats per a nous emprenedors, és a dir, tot un seguit de normes que doncs teníem 
la voluntat de dinamitzar a nivell econòmic el nostre municipi. Vull dir, també és de 
justícia dir-ho i aquest és un dels motius, entre d’altres. Vaig  a la pregunta. La 
pregunta és pel senyor regidor d’urbanisme, i és que temps enrere vam començar a 
treballar amb la idea per fer un pont, una passera entre el sector U i el Ramassar. La 
pregunta és com està la cosa, si s’ha començat a caminar, si s’ha començat a fer algun 
treball, si hi ha algun acord, si ens pot dir alguna cosa sobre el particular.  
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: sí, abans mentre debatíem la moció que ha 
presentat convergència sobre la construcció d’habitatges de protecció oficial, i he fet 
una pregunta i no m’ha estat contestada. Deu anar pel regidor Ganduxé o la Ginestí. 
Respecte l’estat del pla local d’habitatge del municipi 2011-2016, que finalitza l’any 
vinent, i segons el qual el compliment de la llei 18/2007. L’any 2016 les Franqueses 
hauria de disposar de 430 habitatges destinats a polítiques socials. Voldria saber com 
està aquest tema.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: un parell de coses només. La primera, lligada 
també a les ordenances, una reflexió i una pregunta. La reflexió és que no em sembla o 
no em consta que cap dels incentius que des d’aquest punt de vista acaba de comentar 
el regidor Marin hagin desaparegut de les ordenances, penso que continuen sent-hi 
tots. L’altra, una pregunta no sé si me la contestarà el senyor alcalde o si la contestarà 
el regidor d’Hisenda. És cert que s’ha comentat durant el debat del punt que les 
al·legacions es votaran en bloc i s’aprovaran o no s’aprovaran. Jo voldria, qui li toqui 
dels dos, que doni el seu compromís aquí de que abans de votar aquestes al·legacions 
s’hauran parlat entre tots. No estic dient que una al·legació s’hagi d’acceptar per força, 
estic dient que donem a tothom que en presenti l’oportunitat de defensar-la, 
l’oportunitat de parlar-ne i l’oportunitat de que el govern no ho decideixi en la junta de 
govern, si és que sí o si no, sinó que tingui diàleg que molt probablement no sé si farà 
decantar les coses cap a un costat o cap a l’altre, però sí que enriquirà el debat i 
permetrà a qui presenti una al·legació aportar tots els seus punts de vista. Això, 
parlem-ne. Ho ha dit el sr. Colomé en la seva intervenció. Segona cosa, no és ben bé 
una pregunta, és un prec. Rumiïn-se lo que els hi he comentat en el moment que 
estàvem votant això mateix de que els caps d’àrea de determinades àrees, i estava 
pensant per exemple en esports, tinguin una reunió oberta en els usuaris dels serveis 
on es justifiqui això. Jo sé el problema que tenim de dèficit de serveis, lo que costa 
això, etc... la gent ho ha de saber i em penso que la millor manera és convocar una 
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reunió i que els usuaris hi vagin i s’expliquin, i com més aviat millor a efectes de que 
tinguem marge. Última pregunta, per a la senyora regidora Ginestí, diumenge passat, a 
dalt d’un escenari, vostè va proposar doblar la subvenció a una entitat del municipi. Jo 
voldria preguntar-li només si va ser fruit d’una alegria d’un moment, o si realment el 
criteri és aquest, vull dir, una mica quin és el criteri per fer-ho. Han passat els primers 
100 dies de gràcia, i vostè si em diu que estava allà cap problema, però una mica la 
reflexió seria siguem seriosos, no en determinades coses. 
 
Pren la paraula el sr. Ganduxé i diu: senyor Vega, em pregunta vostè quants 
contenciosos hi ha del sector N. De moment cap. Bé, del senyor Marin, em pregunta 
vostè pel pont del Ramassar, vostè m’està dient pont, o passera. Miri això de moment 
ho tenim en estudi. En el PAM que estem presentant ara jo incorporo una actuació 
allà, que no sé si serà s’aprovarà però que no li puc dir quina és. Evidentment pont de 
moment, per la part d’urbanisme, segur que no. I llavors, qui més tinc?  
 
Pren la paraula la sra. Ginestí i diu: responc primer a tu, encara que no era l’ordre. 
M’has dit 416 habitatges. Desconec que és això. Jo sé que hi ha 29 pisos buits, 
d’aquests dels quals en la pròxima reunió que tingui amb habitatge jo pressionaré 
perquè es puguin ocupar. Espera, sé que n’hi ha 29. No sé quins estan ocupats i per 
tant no sé la totalitat que tenim. D’altra banda m’informaré i diré el què. Senyor Vega, 
respecte als pisos dels bancs de SAREB ho treballaré per reclamar que cedeixin 
aquests pisos i ho buscarem i ho tindrem en compte. De seguida que sàpiga alguna 
cosa o que fem alguna gestió, si de cas li faig saber. Respecte al sr. Corchado, de la 
taula de refugiats sirians ho porta el Fons Català de Cooperació. Jo personalment sense 
tècniques perquè tenen altra feina, he anat a les reunions del Fons Català de 
Cooperació i estic portant el tema. Des del Fons Català de Cooperació encara no se 
saben moltes coses; ho estan treballant i no només a nivell d’ells sinó que estan 
preguntant a diferents pobles perquè la gent està donant o vol donar moltes coses però 
encara no se sap com està. En tot cas es faran reunions, es va dir cada mes, jo en vaig 
anar a una fa una setmana i cada mes es té intenció de fer una reunió des del Fons 
Català de Cooperació. En qualsevol cas li dic el dia de la reunió i em pot acompanyar 
qui vulgui. Respecte a les ajudes del diumenge, va ser semi espontani però m’he 
informat i es van recaptar tres-cents... ho dic perquè tenim els diners i no és una 
subvenció, és un ajut i sortiran de les ajudes a entitats socials, que tenim romanent 
encara aquest any.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: era un concert solidari, després, la gent que anava 
allà, vostè va cantar-hi, llavors l’ajuntament també vol ser solidari en aquest aspecte i 
per això hem dit que aportaríem 350 euros a l’Associació Maná que és el banc 
d’aliments de les Franqueses.  
 
Pren la paraula el sr. Jiménez i diu: senyor Vega, en referència al seguiment de les 
incidències en la via pública es fa de forma continuada, és més s’està fent un esforç de 
coordinació entre les diferents àrees perquè l’execució de les diferents solucions sigui 
de forma immediata. Els agents cívics depèn de la Diputació i també dels 
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pressupostos. Per tant, ho anirem informant i depèn els diferents tipus anirem, però la 
intenció és de que tinguem, sinó solament com a agents cívics però sí crear plans 
d’ocupació.  
 
Pren la paraula el sr. Torres i diu: buenas. Señor Bernabé, el tema de Mil Pins a partir 
de la semana que viene me preocuparé personalmente de que se haga un 
mantenimiento semanal importante, igual que lo estamos haciendo en otros sitios y 
bueno, me preocuparé personalmente para que vaya perfectamente. Cuando quieras. El 
día que tú quieras nos llamamos y quedamos. Pero bueno, que ya me preocuparé que 
las dos empresas que se tienen que ocupar de esto lo hagan, que una es la empresa de 
limpieza y la otra TALHER, que lo hará todo, sin ningún problema. Señor Vega, 
¿cómo está el concurso de basura? Estamos acabando de redondear el pliego. Lo 
tenemos casi acabado y en breve, convocaré una reunión con toda la oposición para 
presentar lo que vaya a concurso y para que ustedes me den alguna idea o me quiten 
alguna de las que llevo yo. En breve tiempo, segurament a final del mes que viene, 
porque ahora tengo una técnica que me coge 15 días la baja y quiero que esté ella, 
porque aparte es medio ambiente. Y sobre el tema de los camiones, estamos en 
negociaciones con Fomento y hemos acordado que se va a hacer un mantenimiento 
importante, serio, para poder aguantar los camiones hasta que salga el próximo 
concurso. Se va a hacer, Fomento se ha comprometido a hacer una reparación 
importante en la maquinaria, pero lógicamente se han negado completament a poner 
camiones nuevos porque ellos no saben si van a estar en el próximo contrato. Pero que 
se han comprometido a que vamos a arreglar los camiones y barredoras. 
Aguantaremos los contenedores como sea pero yo lo comprendo que ellos no quieren 
hacer la inversión. Estamos en negociaciones porque ellos ven como ha ido el primer 
concurso y ellos no tienen muy claro... pero se va a hacer una inversión importante 
ahora para que los camiones aguanten, de acuerdo? 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: implementant això, hem arribat a un acord amb 
Fomento 50% 50% perquè els camions estan amortitzats i teòricament ells no se’n 
volen fer càrrec i llavors havíem d’arribar a algun tipus d’acord. Puja uns 60 mil euros, 
per tant, a l’ajuntament li tocarà pagar uns 30 mil però necessitem fer-ho. No és 
l’acord que voldríem però el servei no se n’ha de ressentir. Qui diu camions, diu 
escombradores i diu tota la maquinària que en aquests moments està en funcionament. 
Pel que fa a la visita del Liceu la que hi ha estat sempre és la regidora, jo he anat i he 
vingut. El primer dia entremig vaig anar al Consell d’Alcaldes, que es va fer a 
Vallromanes i avui he anat a partir de les 11 del matí. O sigui no hi he anat cada dia. I 
he anat a acompanyar a la gent gran de les Franqueses al Liceu, és veritat, sí, hi he 
anat. Allò dels IPC’s té raó, evidentment, els IPC’s són zero, però per exemple cada 
any s’incrementa dos-cents i pico mil euros per contracte pel tema de les escombraries. 
Aquí evidentment patim. I això per contracte. I ara espero el nou contracte això que 
desaparegui i llimar-ho d’una altra manera, però serà en base a la Llei de contractes. El 
tema de les ordenances i les vostres aportacions? Correcte! Les vostres aportacions el 
govern les va acceptar i han sigut molt positives, no tinc res a dir, absolutament 
positives. Per això li deia, com que han sigut positives a mi m’hagués agradat que 
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aquestes ordenances fiscals, ja que el 98 % de les ordenances o gairebé el 99 eren 
patrimoni també vostre, us haguéssiu abstingut. M’hagués agradat això. Però estem 
oberts ara amb tot el què ens presenteu a discutir-ho, sempre i quan hagi aquesta 
coherència de ja que congelem impostos no rebaixar ingressos perquè sinó no podrem 
fer front a increments com aquests, o en millora de contractes. Ara en aquests 
moments es tornen a engegar nous contractes com el de la jardineria, com el d’edificis 
administratius, i evidentment els contractes estan molt ajustats i nosaltres volem seguir 
mantenint la qualitat de serveis, i a lo millor ens tocarà posar algo més de diners. Això 
els tècnics ens ho diran. Pel que fa, complemento lo que ha dit el senyor Ganduxé. 
Això ho tenim en el Pla d’Actuació Municipal. En el Pla d’Actuació Municipal ara 
l’equip de govern hi ha volcat cap a unes cinquanta i pico actuacions, moltes d’elles 
urbanístiques i de millores d’obres i serveis, i ara hem fet una reunió amb regidor i 
caps d’àrea perquè abans del 31 d’octubre, i és ja, ens aportin totes les actuacions, ja 
siguin de programes, ja siguin el que siguin, que es pensen realitzar en les àrees. 
Llavors aquí ho garbellarem, mirarem recursos i us presentarem un Pla d’Actuació 
Municipal. Aquest Pla d’Actuació Municipal després estarà sotmès també a les vostres 
aportacions, i ens agradaria, sé que és molt difícil, perquè ho és, perquè el gruix de les 
actuacions correspon al govern, però ens agradaria amb coses que puguem també 
incloure coses vostres. Sempre veuen més 17 ulls no, 34 que no 12, sense evidentment 
defugir del govern, que som nosaltres en aquest cas. 416 habitatges per polítiques 
socials. Impossible. Jo ja li dic, impossible. Nosaltres i qualsevol municipi de 
Catalunya – anava a dir d’Espanya – de Catalunya. Qualsevol. Ara sí que li puc dir 
també que nosaltres, anteriors governs, crec que hi ha més de 250 pisos de protecció 
oficial a les Franqueses. més de 250 val? Llavors sí que aquesta legislatura ens tocarà 
amb la política d’habitatge posar-hi més el coll. No és fàcil. Pisos per a polítiques 
socials quatre cents i pico no. Però, senyor Torné, vostè ja ha parlat. Llavors mirarem. 
Allò que deia del Pla d’Actuació Municipal hi ha un projecte de connexió 
evidentment, i el tenim com a, hi ha dos punts que ens agradaria que la connectivitat 
fos millor, una Bellavista amb Corró d’Avall. La Diputació ens presentarà ara un 
estudi de millor connexió a nivell de peu – bicicleta, que està dintre del Pla de Barris. 
Nosaltres ja hi hem fet algunes aportacions. I després en tenim una altra pendent que 
ara ja és més fàcil de solucionar perquè la carretera de Cardedeu en aquell tram que 
travessa pel Sector U ja és municipal. Per tant allà hi podem actuar-hi ja nosaltres 
sense haver de demanar permís a carreteres. Això significa que amb una actuació que 
quan tinguem aprovat el Pla d’Actuació Municipal podem fer el projecte amb una 
actuació de voreres i amb actuació potser semafòrica, allà guanyaríem un pas al 
Ramassar absolutament segur. Evidentment les discutirem. Sí, sí, això ens 
comprometem generalment. I llavors una altra, vostè ha dit el tema de la pujada a 
nivell d’esports. Jo crec que el lloc on arriba a tots els ciutadans de les Franqueses és 
el butlletí municipal. Per tant, jo crec que allà ha d’haver l’explicació del per què de la 
pujada i després, evidentment, qualsevol persona, que per això hi ha els tècnics i per 
això hi ha el regidor, qualsevol persona que s’adreci al servei d’esports li poden 
explicar també de paraula. Però mirem de fer-ho a través de butlletí municipal que 
almenys arriba a tothom, qui s’ho vol mirar o no s’ho vol mirar, arriba a tothom.  
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El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


