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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 28 de gener de 2016
Caràcter: Ordinari
Horari: 20.00 a 22.45 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
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, regidor
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor
ERICA RECHE FERNÁNDEZ, regidora
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
ROSA MARIA CASSÀ VILA, regidora
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental
ALEJANDRO MARTÍN VÀZQUEZ, secretari accidental
S’ha excusat:
GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, regidor
1. APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar
alguna esmena al contingut de les actes de les sessions dels dies 26 de novembre de
2015 i 21 de desembre de 2015.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bona tarda. Senyor secretari, a l’acta del 26/11/2015,
a la pàgina 59, hi ha 3 punts. Imagino que perquè no va quedar ben enregistrat. Deia
que “fent això és col·lapsa l’àrea de feina”. Tenia apuntat que vaig dir. (Torna a repetir
el contingut el contingut de l’esmena).
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El sr. Bernabé també demana al Secretari que s’inclogui una esmena en la seva
intervenció en l’acta del Ple de 21 de desembre de 2015. És una qüestió en una part de
la seva intervenció a la pàgina 9, consistent en que ha d’haver un punt i seguit perquè
tingui sentit la frase.
A continuació es passa a signatura les dues actes.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: passaríem al punt número 2. Entremig hi ha un
punt d’urgència perquè ens ha arribat la credencial avui de la nova regidora. Per tant,
no sé si s’ha de votar la urgència. S’ha de votar la urgència?
SOTMESA a votació la urgència de la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze
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 sr. Secretari accidental i diu: com a conseqüència de la renúncia de
la regidora Francesca Masclans, es va demanar la corresponent credencial a la Junta
Electoral Central de la tercera persona que figurava a la llista que va concórrer a les
eleccions municipals, i és concretament la sra. ROSA CASSÀ i VILA. Avui, a tres
quarts de tres ens ha arribat des de la Junta Electoral la corresponent credencial. Per
tant, ara correspondria que prengués possessió del càrrec previ jurament o promesa.
PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA
SENYORA ROSA MARIA CASSÀ VILA
TENINT EN COMPTE que el Ple de la Corporació en sessió plenària del dia 21 de
gener de 2016 es va donar per assabentat de la renúncia de la senyora Francesca
Masclans Badia al càrrec de regidora del grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).
VISTA la credencial de regidora de la senyora Rosa Maria Cassà i Vila, expedida per la
Junta Electoral Central en data 28 de gener de 2016, expressiva de la seva designació
com a regidora de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per estar inclosa a la llista
de candidats presentada per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a les
eleccions locals de 24 de maig de 2015, en substitució, per renuncia, de la senyora
Francesca Masclans Badia.
DE CONFORMITAT amb allò que disposa l’apartat 7 de l’article 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada en aquest punt, entre
d’altres, per la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20
de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Ley del Suelo, la senyora Rosa Maria
Cassà i Vila ha formulat declaració sobre les causes de possible incompatibilitat, sobre
els seus béns i sobre qualsevol activitat que li proporcioni o li pugui proporcionar
ingressos econòmics.
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ATÈS el que estableix el número 8 de l’article 108 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de règim electoral general, modificat per la Llei 8/1991, de 13 de març, en el
moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de
regidor, el candidat electe haurà de jurar o prometre l’acatament a la Constitució.
El Senyor ALCALDE i com a requisit legal per prendre part de l’acta de regidora,
demana a la senyora Cassà que es posi dempeus i li formula la següent pregunta,
emprant la fórmula de jurament o promesa continguda a l’article 1 del Reial Decret
707/79, de 5 d’abril:
Senyora ROSA MARIA CASSÀ VILA,
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA AMB
LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A
NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT I TAMBÉ L’ESTATUT D’AUTONOMIA
DE CATALUNYA?
La senyora ROSA MARIA CASSÀ VILA respon: PER EXPRESSIÓ DEMOCRÀTICA DE
LA VOLUNTAT CIUTADANA, PROMETO EL CÀRREC I RESTO A DISPOSICIÓ
DEL PARLAMENT, DEL PRESIDENT I DEL GOVERN DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA PER EXERCIR L’AUTODETERMINACIÓ DEL NOSTRE
POBLE I PROCLAMAR, JUNTAMENT AMB TOTES LES INSTITUCIONS,
L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.
Pren la paraula el sr. Alcalde i li fa entrega de la insígnia de solapa de l’ajuntament.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ
PER A L'EXERCICI 2016
VIST l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió que va tenir lloc el dia 21 de
desembre de 2015, d’aprovació inicial dels pressupostos generals de la Corporació,
formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports i el Patronat Municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut, per a l’exercici 2016.
TENINT EN COMPTE que l’esmentat acord ha estat exposat al públic, segons anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de desembre de
2015, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, a l’objecte que es poguessin
presentar reclamacions, de conformitat amb allò previst a l’article 170.1 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
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TENINT EN COMPTE que, dins del termini d’exposició pública esmentat
anteriorment, s’ha presentat escrit de reclamació per part dels interessats següents:
1) Grup Municipal IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ (LFI), RE 425/2016
de data 19 de gener de 2016, presenta les reclamacions/al·legacions següents:
-

Al·legació primera: es manifesta la manca de consens en l’aprovació inicial del
pressupost i per aquest motiu sol·liciten una refeta del projecte de pressupostos pel
2016

-

Al·legació segona: les partides pressupostàries de despeses, relacionades en
l’annex I, són d’import inferior al cost real dels serveis als que donen cobertura
econòmica, la qual cosa anul·laria el pressupost aprovat inicialment per a l’exercici
2016.

-

Al·legació tercera: es planteja que, en el cas que no es refaci el projecte
d’elaboració del pressupost de 2016 per desestimació de les al·legacions primera i
segona, es proposen les reclamacions concretes formulades en l’al·legació quarta.

-

Al·legació quarta: de forma genèrica es considera que la proposta de pressupostos
per a l’exercici 2016 no s’adequa a la realitat social actual del municipi i es reclama
que les partides de despeses s’haurien de minorar i destinar els recursos econòmics
a les partides de l’àrea de Benestar Social i de Dinamització Econòmica. De forma
concreta es reclama reduir les partides següents:
- La retribució als càrrecs electes. Demanen una reducció d’aquestes partides
de 26.900€.
- Reducció de despeses de correus, la partida pressupostària ha estat
augmentada de 2015 a 2016 en un 25%, tot i l’augment en el partida
d’equipaments en processos d’informació. Es sol·licita una reducció de
14.000€.
- Reducció de la partida d’estudis i treballs tècnics de l’àrea d’Urbanisme i
de la partida de serveis de consultoria i assistència tècnica de l’àrea
d’Hisenda i Règim Interior. La reducció total proposada és de 168.000€.
- Reducció en 100.000€ de la partida pressupostària aportació al Consorci de
Residus per a la selectiva i la deixalleria, atenent al fet que amb la futura
concessió del contracte de recollida d’escombraries, la intervenció del
Consorci restarà reduïda a la gestió de la deixalleria.
- Reducció en 66.000€ de la partida de manteniment i conservació de jardins
i en 58.000€ de la partida de manteniment de la via pública. El grup
municipal no troba justificada l’augment pressupostari d’aquestes partides
pel fet que no hi ha creixement en la zona enjardinada ni en la superfície i
l’estat de la via pública del municipi.
- No està justificada la partida d’inversions en altres infraestructures.
Sol·liciten una reducció de 30.000 €.
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La reducció total proposada és de 461.900€, que el grup municipal demana
destinar a les partides de Benestar Social i de Dinamització Econòmica,
detallades en l’annex 3 de l’escrit d’al·legacions, amb la finalitat de reduir
l’impacte de la crisi econòmica i de les polítiques de retallades.
-

Al·legació cinquena: es manifesta que els pressupostos municipals es condicionen a
ingressos incerts com les sancions de trànsit pel sistema de foto-vermell.

TENINT EN COMPTE que, una vegada expirat el termini d’exposició pública esmentat
anteriorment, s’ha presentat escrit de reclamació per part dels interessats següents:
2)

Grup Municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC), RE
490/2016 de data 21 de gener de 2016, presenta les reclamacions/al·legacions
següents:
-

Al·legació primera: es proposa modificar la partida de “despeses de correus”
de 50.000€ a 25.000,00€ en el projecte de pressupost per a l’exercici 2016.

-

Al·legació segona: es proposa modificar la partida d’“ajuts socials” de
110.000€ a 180.000€ en el projecte de pressupost per a l’exercici 2016.

- Al·legació tercera: es proposa modificar la partida de “serveis de defensa
jurídica” de 50.000e a 25.000€ en el projecte de pressupost per a l’exercici
2016.
-

Al·legació quarta: es proposa modificar la partida de “serveis de consultoria i
assistència tècnica” de 40.000€ a 20.000€ en el projecte de pressupost per a
l’exercici 2016.

-

Al·legació cinquena: es proposa modificar la partida d’“estudis i treballs
tècnics” de 180.000€ a 90.000€ en el projecte de pressupost per a l’exercici
2016.

-

Al·legació sisena: es proposa modificar la partida de “serveis de consultoria i
assistència tècnica” de 6.000€ a 3.000€ en el projecte de pressupost per a
l’exercici 2016.

-

Al·legació setena: es proposa modificar la partida de “programa subvencions
empreses contractació” de 50.000€ a 100.000€ en el projecte de pressupost per
a l’exercici 2016.

-

Al·legació vuitena: es proposa modificar la partida de “despeses cursos de
formació ocupacional” de 25.000€ a 50.000€ en el projecte de pressupost per a
l’exercici 2016.
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ATÈS que els reclamants tenen la legitimació activa, de conformitat amb el que preveu
l’art. 170.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
Article 170. Reclamació administrativa: legitimació activa i causes.
Als efectes del que disposa l’apartat 1 de l’article anterior, tenen la consideració
d’interessats:
a) Els habitants al territori de l’entitat local respectiva.
b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de l’entitat
local.
c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats
legalment constituïdes per
vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels
que els són
propis.
ATÈS el que preveu l’article 170.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, quant a les reclamacions contra el
pressupost,
2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix
aquesta Llei.
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en
virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són manifestament
insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst.
ATÈS que l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, quant a la publicitat de l’aprovació inicial
del pressupost exposa el següent:
“1. Aprovat inicialment el pressupost general, s’exposa al públic, amb l’anunci en el
butlletí oficial de la província o, si s’escau, de la comunitat autònoma uniprovincial,
per 15 dies, durant els quals els interessats els poden examinar i presentar-hi
reclamacions davant el ple. El pressupost es considera definitivament aprovat si durant
aquest termini no s’hi han presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposa d’un
termini d’un mes per resoldre-les.”
VIST l’informe de la Intervenció i Secretaria Municipals.
De conformitat amb allò que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Alcalde
proposa que el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la comissió informativa
d’assumptes del Ple, adopti els següents
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ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR les reclamacions presentades pel grup municipal IMAGINEM
LES FRANQUESES EN COMÚ (LFI), RE 425/2016 de data 19 de gener de 2016, contra
l’acord d’aprovació inicial dels pressupostos generals de la Corporació, formats pels
de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut, per a l’exercici 2016, de conformitat amb l’informe emès
per la Secretaria i Intervenció d’aquest Ajuntament.
Segon.- NO ADMETRE A TRÀMIT les reclamacions presentades pel grup municipal
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC), RE 490/2016 de data 21 de gener
de 2016, contra l’acord d’aprovació inicial dels pressupostos generals de la
Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, per a l’exercici 2016, per haver-se
presentat de forma extemporània, de conformitat amb l’informe emès per la Secretaria i
Intervenció d’aquest Ajuntament.
Tercer.- APROVAR definitivament els pressupostos generals de la Corporació, formats
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut, per a l’exercici 2016.
Quart.- PUBLICAR l’acord definitiu i les plantilles personal i la relació de llocs de
treball del Pressupost 2016.
Cinquè.- INFORMAR que contra l’aprovació definitiva del pressupost, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Sisè.- NOTIFICAR aquests acord als grups municipals IMAGINEM LES FRANQUESES
EN COMÚ (LFI), i PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC).
Pren la paraula el sr. Alcalde, i manifesta: Bé, sobre aquest punt m’agradaria fer una
defensa de la proposta “en base als punts de legalitat”. En aquests moments, als
pressupostos hi havia un espai de discussió que era al Ple del mes de desembre, i
llavors queda molt taxat i molt definit per què es poden presentar, i en quin supòsit es
poden presentar al·legacions als pressupostos. I en són tres. M’agradaria fer-ne
esment. El primer, perquè en la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits
que estableix aquesta Llei. Això, evidentment, “no ha lugar”. (Segon) Perquè omet
crèdit necessari per acomplir obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut d’un
precepte legal o qualsevol altre títol legítim. Seria, per exemple, sabent que tenim la
concessió de les escombraries, no pressupostar-les. Tampoc és el cas en les vostres
al·legacions. I tercer, perquè els ingressos en relació a les despeses pressupostades són
manifestament insuficients, o bé aquestes respecte a les necessitats per a les quals
estigui previst. Nosaltres creiem també que les vostres al·legacions no entren dins
d’aquest supòsit i després, en el torn que em pertoqui, explicaré l’estat dels ingressos
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dels últims cinc anys. I pel que fa al PSC, es van presentar fora de termini, dos dies
amb posterioritat, i per això, un tema de legalitat que també no acomplien aquests
requisits, per això se’ls hi desestimen.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. BERNABÉ i diu: Bona nit a tothom. Bé, és cert que hi ha uns
preceptes als que es poden presentar esmenes. Nosaltres hem presentat aquestes
pensant que algunes es podria negociar si eren d’interès de l’equip de govern. Si eren
d’interès, eh? Però hi ha una que per nosaltres sí que s’adequa al tercer punt que vostè
ha dit, i són els ingressos per multes. Els ingressos per multes que vostès han
pressupostat en 800.000€, tal com es pressuposten els gasten. I aquí sí que hi ha un
punt que nosaltres considerem que és agosarat. Vostès diuen que pujaran uns 800.000€
aproximadament el que recaptaran, i que això queda molt per sota de la previsió que
tenen vostès de recaptar aquest any. És clar, nosaltres aquí pensem que pot passar
pràcticament de tot: des de que hi hagi una denúncia i es guanyi i llavors l’Ajuntament
hagi de retornar no només aquest, sinó els de l’any passat, o qualsevol situació que jo
no sé fins a quin punt no és millor esperar a veure a mig any, quina és la recaptació
real, més que pressupostar-ho ara. A més, ens trobem que, fruit de l’acord que van fer
vostès amb Esquerra Republicana, hauria de sortir en algun lloc que aquests 800.000 €
es divideixen en 400.000 i 400.000€. Hauria de sortir en algun lloc. I de quines
partides trauran vostès aquests calés per fer front a aquest acord que van signar. Això
no s’ha reflectit en els pressupostos, no ho veiem enlloc. El que no pot ser és que, més
endavant, petites partides es vagi sabent aquest acord que a vostès ja els hipoteca per
aquest any 2016. El que no pot ser és que deixarem de fer no sé què, perquè vagi a no
sé quants. Escolti, si han arribat a un acord ha de ser prou seriós com que estigui
recollit en els pressupostos inicials, i no ho veiem per enlloc. Per tant, hi ha dos punts
que nosaltres creiem que sí que s’adeqüen com a mínim al que vostè ens ha dit: un, la
recaptació de les multes, i l’altre, un acord que no l’hem designat, però que es va
anunciar aquí, en el que aquesta quantitat es repartiria al 50% entre Benestar Social i
Dinamització Econòmica. I no ho hem vist reflectit enlloc. És clar, ens temem la
dinàmica de “trilero”: ara això ho deixaré de fer, i faré això per deixar content a algú, i
això no sé què, no sé quants... Tots els calés estan pressupostats: tal i com entren,
surten. Per tant, si fan alguna modificació, i més d’aquest import bastant important,
vol dir que hi ha alguna cosa que no es farà, i ens agradaria saber si han previst quines
coses no farem. I després, hi ha un altre punt: si no recordo malament, tampoc
presentem la d’Entorn Verd perquè en principi està en liquidació. Però és clar, s’hauria
d’haver tancat a trenta-u de desembre. Si a ú de gener encara està operativa, jo crec
que hauríem d’haver tingut aquests pressupostos, com a mínim. No sé, igual estem
equivocats, però a nosaltres ens sembla que mentre l’empresa no tanqui
definitivament, encara que sigui per dir que no té activitat, però hauria d’haver alguna
cosa. Ens agradaria saber també com està aquest punt de les dues empreses. Gràcies.
Pren la paraula el sr. CORCHADO i diu: En primer lloc, volem felicitar a la nova
regidora d’Esquerra Republicana per la seva possessió. Esperem que treballi des de
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l’esquerra, per la justícia social i sumant al nostre municipi. Que no dubto que ho farà.
Felicitats. Senyor Alcalde, els socialistes el que volíem era que aquests comptes fossin
un veritable canvi, ho hem dit a ell i i ho tornem a dir. Reiterem el nostre
posicionament, ja que és un pressupost que no incrementa les partides socials. I no ho
fa, diguin el que diguin. Des de l’oposició, no parlo ja només del PSC, vam deixar clar
la nostra voluntat d’aixecar ponts de diàleg amb el govern en minoria de CIU. Però
evidentment, vam tenir clar que vostès no volien negociar. I a més, que els agrada
aixecar murs amb l’oposició, exceptuant evidentment, com sempre ha fet, de moment,
amb la suma de PP i Esquerra Republicana. Aquests pressupostos són i seran paper
mullat. Aquests pressupostos no reflecteixen la despesa real. Vostès, en comptes
d’intentar treballar apegats a un pressupost, han decidit seguir el seu camí en solitari,
ja li vam dir l’altra vegada. Han fet un pressupost tancat, amb la suma del que ja l’he
dit abans. Aquests pressupostos neixen viciats i sotmesos des del primer moment i dia
a la necessitat constant de modificació de crèdit. I això ho podem veure, com vostès
van fent, no faré el similar de “trileros”però van fent canvis en aquestes partides.
Vostès sempre han parlat, i van dir-ho l’altre dia, en l’anterior Ple, que hi ha partits
que van voler negociar i d’altres que no. Miri, nosaltres vam intentar negociar, és més,
fins i tot li vam demanar un munt d’informació: més de catorze punts. I no va ser
contestat. Això, senyor Alcalde, és voler negociar? Això no és voler negociar res.
Senyor Colomé, no enganyi als ciutadans i a la opinió pública. No ens faci perdre més
el temps, almenys a nosaltres, ni confongui a les persones d’aquest municipi. Els
socialistes el que volíem era que aquest pressupost fos de tots els franquesins i
franquesines. I fos el que necessiten els nostres veïns i veïnes. I aquests no ho són. Ja
que al senyor Profitós l’agrada respondre les preguntes que li fem a CIU, com si fos
del Govern (sembla ja en Duran, volent ser ministre d’Espanya), ens agradaria saber el
seu famós pacte (abans n’han parlat els companys de Les Franqueses Imagina) on surt
al pressupost? No hi ha un sol canvi a cap partida. Per cert, des del meu punt de vista, i
parlo personalment, és vergonyós, antidemocràtic, i molt poc transparent, que aquest
govern no ens faci arribar la més mínima informació sobre aquest suposats canvis
abans de portar a l’aprovació definitiva aquests pressupostos. Miri, em sorprèn, i molt
ingratament, determinades partides. Una de les prioritats del pressupost de CIU és
destinar a beques menjador 100.000€. No els sembla exagerat destinar 50.000€ a
defenses jurídiques? Defenses jurídiques del govern de CIU, quan destinen només
100.000€ a beques menjador, la meitat. Realment creuen que seran tan denunciats, o
que tindran tants problemes, per necessitar tants diners per defensa jurídica? 50.000€
per despeses de Correus! I a més, el senyor Ferran Jiménez, en aquest cas, en una
Junta de Govern, va defensar i aprovar amb la resta del govern la necessitat de fer un
contracte per valor aproximat d’uns 100.000€, no recordo la xifra exacta, per portar
Facebook, Twiter i la suposades altres “redes sociales”, que l’Ajuntament fa servir.
Què tal si proven més de sortir al carrer? D’aquesta forma, potser ens donarien
fotografies desagradables a xares socials, que a més a més són gratuïtes. A nosaltres
no ens costa res fer servir les xarxes socials. Gràcies.
Pren la paraula el sr. PROFITÓS, i diu: Intentaré contestar algunes coses, les que em
toquen a mi. El pacte, els senyors el tenen aquí, està penjat en el blog d’Esquerra
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Republicana. I el pacte recull una sèrie de coses. Nosaltres aquí ens vam trobar amb
que podien passar diverses coses. Una, que no s’aprovessin pressupostos, amb la qual
cosa hauríem anat a parar a uns pressupostos prorrogats. Algunes de les coses que hi
ha en aquests pressupostos, em penso que tots estarem d’acord, en que no estan gens
malament, ens convé incrementar la plantilla de la Policia Local, ens convé que la
nostra gent (quan dic la nostra gent vull dir la gent que treballa a l’Ajuntament) pugui
recuperar la paga extra, ens convenen una sèrie de coses, i hi ha una altra cosa
important, que vostès senyors regidors, saben, que és que ambuns pressupostos
prorrogats i amb la nova Llei, amb la LRSAL, a l’any 2017 l’equip de govern podria
aprovar-los per Junta de Govern, sense ni tan sols sotmetre’ls a Ple, els pressupostos
que volgués. Davant d’aquest escenari, nosaltres vam optar per parlar-ne, per negociar
i per millorar aquests pressupostos. Estic segur de que els hem millorat, entre d’altres
coses perquè algunes de les reclamacions que vostès feien en els seus escrits estan
recollides aquí. Per exemple, tothom parla de la partida d’estudis. Vostès en concret, la
gent del PSC, demanen que es rebaixi en 90.000€. Nosaltres vam demanar que es
rebaixés en 80.000€. Suposo que no quedarem malament per 10.000€ de diferència.
Tots estem d’acord en que s’han d’incrementar les partides d’ajuda social, i s’han
d’incrementar les partides d’ocupació. Això està recollir en aquest document, i aquest
document està fet, signat i es farà. Vostès pregunten perquè no surt en aquests
pressupostos. No surt ara mateix, perquè els pressupostos primer s’han d’aprovar i en
el moment que estiguin aprovats, s’han de modificar. Quan estem parlant de fer un
canvi de partides, implica que avui, espero, aprovarem pressupostos, i en el Ple del
mes de febrer, espero, portarem a terme aquestes modificacions de partides.
Modificacions de partides com, per exemple, el que hem comentat, treure 100.000€ de
la partida d’estudis i treballs tècnics i passar-ne 40.000€ al programa de subvencions
de les empreses que contractin gent de les Franqueses per treballar, 10.000€ a una
partida de nova creació, que és la d’ajut als refugiats, és un tema del qual aquí se n’ha
parlat i hem aprovat mocions, però no hi havia una partida específica per això dins de
Benestar Social, i 30.000 € a la partida de beques de menjador escolar. Hi ha més
coses en aquest acord, i vostès el podran veure. Pel que fa referència al sistema del
foto vermell, hi ha el compromís en aquest acord de que el Inspector de la Policia
Local faci un informe en el qual ens digui si és o no és possible que el semàfor de la
rotonda de Can Mònic tingui els tres colors, el verd, l’ambre i el vermell. Aquest
informe el tenim, l’Inspector de la Policia Local ha dit que és possible que el semàfor
tingui els tres colors i s’està treballant tècnicament perquè això es pugui fer en un
termini molt breu. Hi ha coses que no van lligades als pressupostos, però que jo estic
segur que la resta de grups de l’oposició també trobaran correctes: es rebaixa en un
25% les adjudicacions competència de l’Alcaldia, la quantitat que poden... Perdó,
l’Alcalde pot, per Llei, atorgar una sèrie de contractes sense demanar tres
pressupostos. Aquí el que fem, i està signat per l’Alcalde, que va acceptar auto
rebaixar-se les seves competències, reduir en un 25 % la quantitat aquesta, amb la qual
cosa s’hauran de demanar tres pressupostos, en aquest municipi, per contractes i per
adjudicacions per un import inferior al que preveu la pròpia Llei. Es preveu, i aquí
podem discrepar o no, però està previst i està firmat, que en cas que la partida de les
sancions del Foto vermell excedís del pressupostat, tot ha d’anar a parar, forçosament,

Ple 28/01/2016 – pàg. 11

en un 50% a Benestar Social i en un 50% a Dinamització, etc. , etc. Llavors, davant
d’això, què és el que vam fer nosaltres? Negociar. Negociar i obtenir una sèrie de
coses que jo penso que són bones tant pels pressupostos com pel futur del municipi,
com per la transparència de les actuacions d’aquest govern.
Pren la paraula el sr. Alcalde, i diu: Alguna intervenció més? .... Un matís al que ha dit
de la “fase verda” de Can Mònic, en un sentit. En l’altre sentit no podem, perquè si
està verd entren directament a la rotonda i...
Pren la paraula el regidor sr. PROFITÓS: ...només en el sentit de sortida, els cotxes
que surten de la rotonda i van cap a Canovelles. Els que venen, per Llei diu l’Inspector
de Policia que no pot ser.
Pren la paraula el sr. Alcalde, i diu: Molt bé. Alguna intervenció més? .... Segon torn?
Si? .... (El regidor sr. Bernabé, fora de micròfon, demana si no dirà res) Ho diré al
final, si, en el tema d’ingressos, si... si... (El sr. Bernabé insisteix en demanar si no
contesta) ...ho contestaré tot. .... Si voleu, contesto, si, però ho tinc que decidir jo, el
que faci jo, no? Però és igual, contestaré, sr. Bernabé, contestaré. A nivell d’ingressos.
A nivell d’ingressos m’agradaria fer una mica d’històric de quan el govern quatripartit
va agafar les regnes de l’Ajuntament l’any 2011. Quatripartit significa que hi havia el
PSC, que hi havia el PP, que hi havia ESQUERRA, i que hi havia els
INDEPENDENTS, a l’inici sí. I nosaltres, si, efectivament. Vam agafar els
pressupostos heretats de l’any 2011 i l’any 2011 es va tancat amb un resultat
pressupostari positiu de 567.000€, però la previsió entre ingressos que hi havia en el
pressupost i els liquidats va ser negativa, de 390.215€. A partir de 2012, que és quan
ens podem fer responsables, tenim una previsió d’ingressos en el pressupost de
14.774.000€. En liquidem 15.900.000€. Per tant, hi ha un escreix de liquidació
positiva de 1.203.000€. Pressupostos de 2013. Previsió d’ingressos: 14.915.000€.
Liquidats, 16.424.000€. Escreix entre el pressupostat i el liquidat, 1.508.000€. 2014,
previsió d’ingressos: 15.643.000€. Liquidats: 16.336.000€. Excés de
liquidació:692.000€. 2015, previsió d’ingressos: 17.334.000€. Liquidació:
20.177.000€. Excés liquidat: 2.842.000€. Per tant, sempre els ingressos pressupostats,
la liquidació final és molt positiva. Deute, per què també ho veieu: l’any 2011, el deute
era de 8.160.000€, però amb factures al calaix, que quan les vam treure, el deute a
l’any 2012 es va transformar en 15.012.000€. Ara, actualment, el deute, tancant el
2015, és de 11.926.000€, 3.000.000€ menys de deute. Superàvit: l’any 2012,
8.630.000€. Per què? Perquè hi havia el “Pla Rajoy”, que ens va donar 6.000.000€.
Any 2013: 2.334.000€ de superàvit. I any 2014, 1.483.000€ de superàvit. Any 2015,
encara no el tenim però els números seran també força positius. Per tant, aquest govern
que jo presideixo (l’anterior i aquest) sempre els ingressos els hem calculat amb
moltíssima prudència. Que no recaptem? El tema de les multes, que hem de tornar els
diners? Ho podem fer-ho. Ho podem fer! Podem fer-ho, i us ho dic als que esteu aquí.
... si us plau, si us plau... Ho podem fer i ho podem suportar-ho. Podem suportar-ho.
Ara, ha de ser legalment. Res més que això, val? Llavors. El tema d’Entorn Verd ja
està dins del pressupost, ja el tenim dins dels pressupost. Entorn Verd el tenim tancat,
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l’únic que falta és fer l’acta, però està tot integrat dins del pressupost. Modificacions
de crèdit: el pressupost és viu, se’n poden fer moltes, de modificacions de crèdit.
Tantes com facin falta. Al pressupost, “se le presupone”. I després, a més a més, hi ha
les bosses de vinculació, val?. I del tema que heu parlat vostès de defensa jurídica,
això són bunyols de la vostra època. Si, si. També hi éreu al govern. Fa 4 mesos hi
éreu, o 6, ó 8. Hi éreu. I això són coses que arrosseguem. I que hem de fer. I que hem
d’afrontar. Despeses jurídiques de la sentència de Can Font, despeses jurídiques de,
de, de.... I ara sí que tindrem, també, les despeses jurídiques que hi puguin haver del
Sector N. Però ho hem d’afrontar. Ho hem d’afrontar, no hi ha més. Molt bé,
passaríem al segon torn. Sr. Bernabé...
Pren la paraula el sr. BERNABÉ, i diu: Bé, jo crec que no ens entenem. Jo no li
demanava l’explicació que m’ha fet, que em sembla molt bé, sinó que contestés
directament les preguntes per poder d’això. Evidentment, no l’obligo a que contesti el
que no vol, però com a mínim el que preguntem, perquè sinó, no podem continuar, és
una conversa, al final... Miri, clar. Jo, després d’escoltar-li, jo sóc SEAT i el fitxo com
a economista, perquè és capaç d’agafar un Ajuntament amb 15.000.000€ de deute i
tenir cada any superàvit. Hòstia...! Això és per agafar-lo a vostè i fer-lo assessor de
qualsevol empresa de l’Ibex 35, perquè amb aquests beneficis és brutal. Ho ha dit, ho
ha dit de passada. Què ha passat aquí? Hem agafat una part del deute que teníem i
l’hem allargat deu anys en el futur, pagant interessos. Heu unificat crèdit, el que feia la
gent abans, quan no podia pagar la hipoteca, el cotxe, no sé què... i es ficaven en una
d’aquestes empreses... És el que l’Estat ens ha fet a nosaltres. Aquest deute el
tornarem en deu anys. Val. Després, hi ha el resta de deute, que en principi s’està
esperant a la resolució del Sector N, però la tenim allà, eh? La tenim allà, i en algun
moment s’ha de gastar. No, ho dic perquè també les coses s’han d’explicar bé. Si
haguéssim d’haver assumit els set milions de cop, haguéssim quebrat. Per tant, gràcies
a aquest crèdit vam poder allargar i tenir aquests guanys. Ara, nosaltres ja li hem dit
més d’un cop en cada pressupost: ens sembla indecent que hi hagi superàvits i que hi
hagi mancances en beques menjador, i que hi hagi mancances en molts altres destins
que vostès sí que han anat incrementant, però més forçats per la situació social en la
que ens trobàvem que per una iniciativa pròpia. Aquí no ha sortit, com en altres
pobles, una defensa jurídica pels desnonaments, pròpia de l’Ajuntament per anar a
assessorar. Això aquí no ha existit, per exemple. A les Comunitats de veïns de
Bellavista, amb trenta-tres veïns per comunitat, trenta-tres pisos, no hem tingut
mediadors fins fa relativament poc, i amb vuit hores diàries, i totes aquestes mesures
que es podien haver bolcat en lo social, no s’han bolcat. S’han bolcat a altres temes
més d’arreglar carrer, de totxo... Bé, això ja ho sabem, però m’agrada explicar-ho. En
aquell primer govern, que estàveu els cinc partits, van fer vostès vàries reformes. Una
va ser una retallada del 50% de l’Escola de Música, que encara no ha aixecat cap. Van
agafar, i la van reduir de 200.000€ a 100.000€, l’Escola de Música. I jo no sé com
encara es manté. Una de dos, o l’empresa ens enganyava (i això ja ho he dit més d’un
cop) i s’emportava una morterada de calers, o ara estan utilitzant mètodes no legals per
mantenir aquesta escola funcionant, com és tenir personal que no està contractat
donant classes. Podria ser, per tant, demani un TC2 per saber-ho, perquè a mi m’ha
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arribat aquesta queixa. I una altra gran retallada que van fer, va ser agafar el curs
intermig de català, que valia 3.500€ (això ho va fer vostè, Esquerra, vostè...) i com que
havia de pagar l’Ajuntament 3.500€ al Consorci, aquest curs va volar. I ha volat fins el
dia d’avui, no s’ha tornat a fer mai més! Clar, aquí ja veiem certes tendències de cap a
on van aquestes inversions i aquestes retallades, això és així. Jo no volia entrar amb el
sr. Profitós, però jo li diré: vostè, ja sé que ara ells poden prorrogar i d’aquí a dos anys,
aprovar per Junta de Govern Local, però vostè ha validat que aquests ingressos pugin a
800.000€ per multes. Amb aquest pressupost vostè ha validat aquesta pujada de
350.000€ a 800.000€, i això és el que ha fet. I després ha dit: “I si hi ha superàvit, el
gastarem en polítiques socials i en no sé què”. Vostè ha fet això, bàsicament. Què
passarà si ara tenim una sentència del Tribunal Suprem per múltiples sentències contra
la metrologia, que obliga a l’Ajuntament a tornar els calers d’aquest any i els de l’any
passat? Vostè diu: “Tenim. Tenim” No... tenim... ja veurem què passa. Això és un
perill per l’Ajuntament. Però és que, a més, creiem que el contracte no es va fer amb
totes les seguretats jurídiques, amb el qual, per aquí, si algú denuncia algun dia,
l’Ajuntament també pot arribar a llepar. I és aquí on nosaltres defensem que sí que te
que veure amb els pressupostos les al·legacions, tal i com vostè les ha explicat, perquè
no tenim clar que aquests 800.000€ l’Ajuntament, abans de cobrar-los, pugui disposar
tan alegrement d’ells. No ho tenim gens clar. I per això diem: “Prudència”. I vostès
ens diuen: “No, prudència no, és que recaptarem molt més de 800.000€”. Escolti, jo
crec que la gent ja s’ha acostumat a veure aquests semàfors. La gent ha picat per
ignorància, i jo crec que cada cop anirem a menys, perquè entre altres coses són 4
punts cada cop que et posen una multa, i amb quatre multes t’has quedat sense carnet.
Per tant, jo no seria tan optimista, però vostès diuen que l’empresa que ho ha fet té una
sèrie d’estadístiques i que sortirà això. No sé, nosaltres creiem que aquests
pressupostos, d’aquesta manera, no s’havien d’haver aprovat. Hem fet una sèrie de
propostes que suposo que si alguna els resulta interessant, la negociem, però votarem
que no un altre cop.
Pren la paraula el sr. CORCHADO, i diu: Dos comentaris inicials, un al senyor
Profitós. Evidentment que Esquerra Republicana pot fer el que consideri i estimi
oportú, evidentment que poden negociar amb altres formacions, però a mi m’hagués
agradat, a mi personalment i al meu equip també, i al meu partit també, que aquests
pressupostos, que no calia fer una pròrroga, ni prorrogar-los, perquè s’haurien pogut
fer uns altres pressupostos des de l’esquerra, i sumant amb Esquerra Republicana, amb
Les Franqueses Imagina i amb PSC, i segurament que haguessin estat altres
formacions aquí presents, que haurien apostat per aquests nous pressupostos. També
dir-li al senyor Alcalde que em pot parlar de totes les motxilles que vulgui, ja sap el
que en penso de les motxilles: les motxilles me les trec de sobre. I per continuar, amb
això que l’he dit, jo espero que en aquests sis mesos que vostès han fet govern no els
calgui fer servir aquests 50.000€. “Todo se andará”. I ara continuaré. Per començar,
dir que tenim partides molt curioses en aquest pressupost, com per exemple, tres de
semblants, però distribuïdes de manera molt eficient, jo crec que potser per despistar,
és la meva opinió, eh? Una es diu “Servei de consultoria i assistència tècnica”,
40.000€. Una altra es diu “Estudis i treballs tècnics”, els famosos 180.000€. I a sobre,
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tenim una altra més, que queda per aquí agafada, que es diu “Consultoria i assistència
tècnica”, 6.000€ més. M’imagino que els faltava arribar a algú, potser algú va rebre
una trucada telefònica d’última hora. Miri, no hem vist cap projecte per destinar
aquesta gran suma de diners: els 180.000, els 40.000 i els 6.000. O amb la seva gran
transparència estan sota una gran pedra i no han informat ni a l’oposició ni a ningú
d’aquest Consistori. Per cert, molt comentat... després d’escoltar-li, la meva pregunta
de què farien amb aquests 800.000€ de les multes, després d’escoltar-lo a vostè, i
d’escoltar a altres persones, jo els recomano que ho deixin a la partida sense moure.
No crec que puguin destinar gran cosa, a no ser que sigui a retornar això. Miri, senyor
Alcalde... l’Ajuntament ha de ser motor de serveis, i ja li verm dir, i no només una
repartida de recursos dels seus amics. En línies bàsiques, el pressupost municipal
hauria de ser: prioritzar les polítiques socials, l’educació i la dinamització econòmica i
l’ocupació del nostre municipi. I aquests no són aquests pressupostos, li vam dir, li
tornem a reiterar. Les partides socials no s’incrementen, de moment. Ens anuncien que
al febrer, potser sí. Ja ho veurem. L’objectiu hauria de ser no deixar a ningú sense les
seves necessitats bàsiques, cobertes, que tothom pugui accedir a tots els recursos i
serveis, i detectar les vulnerabilitats de la ciutadania des de la proximitat. Però no és
així. Miri, li vam dir que ens reiterem en els nostres posicionaments. No ens agraden
uns pressupostos que no aposten d’una forma clara per l’ajut a la creació de llocs de
treball. No ens agraden uns pressupostos on manquen clares apostes de futur immediat
per les Franqueses. Reiterem el nostre vot negatiu a un pressupost que dibuixa la
manca de projecte i lideratge d’aquest govern municipal, on es limita cada regidor a
“salvar su reino”, en comptes de construir les Franqueses per tots i totes, i no només
la d’uns quants, que curiosament sempre són els mateixos, i vostès els coneixen bé.
Aquest és un pressupost que no té rumb. Les despeses reflecteixen el poc interès que
aquest govern té en matèries com la promoció social, on el pressupost és insuficient
per cobrir totes les necessitats, i això ho veuran. Per sort, vam recolzar una moció que
van fer els companys de Les Franqueses Imagina, que el que feia era que on no
arribessin els seus pressupostos, es garantiria que traurien diners per pagar les beques
menjador, per exemple. D’això, comencem malament en aquest pressupost ja. Des del
PSC no estem a favor de la forma de treballar del seu govern, que és la manca de
diàleg i no voler acceptar el consens, un consens que vostès, ho tornem a dir, i ho fem
des de les ordenances, sempre busquen els mateixos. Quan tenen ja el que els
interessa, la suma dels nou, ja no els interessa parlar amb cap grup més d’aquest
Consistori. I vostès haurien d’intentar arribar a disset, que som els que hi som aquí.
Disset, no nou. Però a vostès no els interessa. I això és un gran error polític, el qual
estic convençut que es trobarà pel camí, sinó ja li recordaré. Aquest pressupost en la
seva elaboració està mancat de transparència i participació, li vam dir. No només
d’aquests grups municipal, sinó també de la ciutadania. No permeten que vostès
treballin a cop de Decret, sense cap mena de control. Ho tornem a dir, perquè ha
quedat demostrat. I avui, amb aquest acte ha quedat demostrat. La gestió de
Convergència al capdavant d’aquest Ajuntament demostra clarament que està esgotada
i que és un govern incapaç d’aportar aires nous, l’impuls i la vitalitat que els nostres
pobles necessiten. I avui ho demostra, com li deia fa trenta segons, portant al Ple dos
punts. Un, perquè l’ha obligat l’oposició, i un altre perquè li demana un altre
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Ajuntament. Només dos punts! La resta són mocions. Aquest pressupost, el que el
govern diu que és continuista, i ho va dir en l’anterior Ple, vostès l’aproven com un
simple tràmit administratiu, quan el que necessitem és iniciativa i determinació. I
aquest govern no té ni una cosa ni l’altra en aquests moments. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS, i diu: Senyor Corchado, acaba de parlar vostè de
la possibilitat de fer coses entre les esquerres. Escolti’m, l’accepto, no només a vostè.
Tenim fantàstiques oportunitats de fer coses. Jo li recordo que, quan vam sortir, no
d’aquest últim Ple, sinó de l’anterior, estàvem tots tres al carrer, i el senyor Bernabé
(suposo que estàvem parlant de les ordenances i tot això) va dir: “Bé, escolta, a partir
d’ara que cadascú faci la guerra pel seu compte i si ens trobem, ens trobarem”. Jo no
vaig rebre cap trucada de vostès, ni res que s’assemblés, pel tema de pressupostos. Jo
em vaig limitar a fer la guerra pel meu compte. Entenc que, del que vostès van
presentar en el seu escrit, tot i que ho presentessin fora de termini, tot i que la suma del
que treuen i del que afegeixen no quedi quadrat, si s’hagués acceptat tot el que vostès
diuen, els pressupostos haurien passat a quedar desquadrats automàticament. Però
entenc, per una banda, que hi ha coses en les que estem d’acord. Vostè demana que es
redueixi la partida d’”Estudis i treballs tècnics” en 90.000€. Espero que en el proper
Ple, quan aquesta partida es redueixi no en 90.000€ sinó en 80.000€, i aquests 80.000€
vagin a parar íntegrament entre Benestar social i Dinamització, vostès votin a favor
d’aquesta modificació de crèdit, i començarem a anar pel camí on hem d’anar. Estem
oberts a parlar amb qui sigui. Ho ha dit fa un moment el senyor Colomé, i suposo que
n’és conscient del que està dient. Els pressupostos es poden modificar, les partides de
crèdit, tantes vegades com sigui necessari. Nosaltres no deixarem que la partida de
Benestar social es quedi sense diners, si de nosaltres depèn. Suposo que vostès
tampoc, i suposo que els senyors d’Imaginem tampoc, amb el qual jo diria que d’això
ens hem de sortir relativament bé. Nosaltres treballarem suposo que igual que vostès,
perquè Dinamització econòmica tingui realment com vostès, i estic segur que el
senyor Álvarez també, i no tinc ara mateix cap motiu per dubtar que l’equip de govern
no ho farà, perquè Dinamització pugui tirar endavant i perquè puguem crear llocs de
treball en aquest poble. I aquí, suposo que ens hi trobarem tots. Senyor Bernabé, els
cursos de català no es van suprimir, i ho recordo perfectament perquè sé el que em va
costar, i em vaig barallar amb la senyora Isidro en el seu moment, i etc., etc., etc., i
se’m va argumentar que la majoria de la gent no són de les Franqueses. En els
pressupostos que va fer Esquerra, que només en va fer uns, i en els que vostès es van
abstenir, aquests cursos no es van suprimir, es van mantenir. (Se sent intervenir el sr.
Bernabé però no queda enregistrada la seva intervenció). Del que s’hagi fet a partir del
moment en que nosaltres vam deixar el govern, ja no li sé dir. Però mentre Esquerra
estava al govern, es continuaven fent cursos al carrer Lleida. I li puc dir amb tota
seguretat, entre d’altres coses perquè un dels alumnes dels cursos era el meu - no
recordo el nom exactament - era l’immigrant al qual jo li feia classes de.... perdó?
Això! La meva parella lingüística. Vull dir que... que durant.... Mana?... no, no...
l’intermig. I hi havia un que es va deixar de fer al carrer Lleida i que es continuava
fent, si no m’equivoco, a Can Font. En qualsevol cas, si vostè ho té molt clar, jo no
m’hi vull posar fort perquè jo sé que aquest és un dels punts en el qual vam estar
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batallant. Estem validant els ingressos de 800.000€ en concepte de Foto vermell?
D’alguna manera, aquests ingressos formen part del pressupost. Entenc que el motiu
de que hi siguin és l’experiència de l’any 2015. M’agradaria molt que no arribéssim a
passar-nos d’aquí, m’agradaria molt que, sense conflictes, aquests semàfors fessin
només la seva funció. Hem treballat aquí perquè aquesta quantitat baixi. Com?
Millorant la senyalització, demanant que, i això es farà, que a la senyalització nocturna
les senyals siguin reflectants de manera que de nit es puguin veure més bé. Com deia
abans, posant que la llum sigui verda en el semàfor de la sortida de Can Mònic, etc.,
etc., Llavors, repeteixo una mica el que he dit fa un moment. Jo veig que dintre de les
propostes que vostès han fet de canvi de partides, també hi ha coses en les que ens
entendrem perfectament. I a partir d’aquí, estem a la seva disposició. No crec que
siguem nosaltres qui haguem d’encapçalar això, però estem a la seva disposició.
Tindrem abans d’un mes una fantàstica oportunitat de demostrar què és el que volem
en aquest municipi a nivell de futur de comerç, etc., etc., etc.. Seiem i parlem, és que
no té més història. Votarem a favor dels pressupostos. Els pressupostos s’aprovaran i
això és el primer pas per poder fer modificacions. Hi ha una sèrie de modificacions
que es portaran en el mes de febrer perquè estan pactades amb el govern, i això és un
pas endavant. I si d’aquí se’n pot fer un altre, escolti, tenim mesos per endavant.
Fora de micròfon, el regidor sr. BERNABÉ fa uns comentaris.
El senyor Alcalde respon: A veure, sense que serveixi de precedent, fem vint segons.
Si us plau... Vint. Gràcies.
Pren la paraula el sr. BERNABÉ, i diu: Miri, senyor Profitós, crec que no em va
entendre. En aquesta conversa que vam tenir els tres al carrer, que vostè ha dit aquí al
Ple, per tant és privada, perquè no és pública, jo vaig dir: “senyor Profitós, hem
intentat arribar a acord amb vostè en dues ocasions, porta dues de tres recolzant a
l’equip de govern. Si arribem a tres de tres, sense arribar a acords i intentant fer un
ampli marge d’esquerres, no compti més amb nosaltres.” I d’això és testimoni el
senyor Corchado. En cap moment li vaig dir: “Vagi vostè per lliure perquè amb
nosaltres s’ha acabat”. I l’agrairia que no tregui converses privades en aquest Ple.
El regidor senyor PROFITÓS respon fora de micròfon: “D’acord.”.
Pren la paraula el sr. PROFITÓS, i diu: El tema d’una conversa privada just després de
l’Ajuntament entre regidors, no ho he considerat privat, ho he considerat una extensió
del Ple, però ho accepto, no té cap història. Però em ratifico en que el que es va dir va
ser això, però és igual. És possible, igual ho vaig entendre malament... m’estranya...
Pren la paraula el senyor Alcalde, i diu: Molt bé. Avui no tocava tornar a discutir els
pressupostos, perquè ja estaven discutits. Això està clar. Però ho hem fet. I això es sa,
també. Jo l’únic que puc dir, per finalitzar, que tornen a ser els pressupostos més
socials de la història de les Franqueses. Són els pressupostos més socials de la història
de les Franqueses. Si us plau... shhhh... si us plau.... És els pressupostos que en
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polítiques socials augmenten més, i en foment de l’ocupació també. I això és
indiscutible. Molt bé, passarem a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ERC-AM i PP, set vots en contra dels regidors dels grups
municipals ILF-C, PSC i CPF, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE
LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DELS TERMES
MUNICIPALS DE FIGARÓ-MONTMANY, CÀNOVES I SAMALÚS,
L'AMETLLA DEL VALLÈS I LES FRANQUESES DEL VALLÈS,
INCOAT PER L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
VIST l’acord de Ple de l’Ajuntament de la Garriga, en sessió celebrada el dia 18 de
novembre de 2015 (RE 8966/2015 de 9 de desembre), en el qual acorda incoar
expedient de delimitació de termes municipals de Figaró – Montmany, Cànoves i
Samalús, l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès.
ATÈS que l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, estableix el següent:
“En l'acord plenari d'inici de l'expedient s'ha de reflectir el motiu i l'objectiu de la
delimitació i s'ha de nomenar una comissió constituïda per l'alcalde, dos regidors, el
secretari de l'ajuntament i un tècnic. Aquest acord s'ha de comunicar a la resta de
municipis afectats, els quals han de nomenar, per acord plenari, en el termini de dos
mesos a comptar de la data de recepció de la comunicació, una comissió igual a
l'esmentada anteriorment. Aquests acords s'han de comunicar al Departament de
Governació i Administracions Públiques, en el termini de quinze dies a comptar de
l'endemà de la seva aprovació, i als propietaris de les finques afectades.”
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DESIGNAR les persones que es diran a continuació com a membres de la
comissió municipal de delimitació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
corresponent a l’expedient de delimitació incoat per l’Ajuntament de la Garriga, de
delimitació dels termes municipals de Figaró – Montmany, Cànoves i Samalús,
l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès:
- Alcalde: FRANCESC COLOMÉ TENAS
- Regidor d’Urbanisme: JORDI GANDUXÉ PASCUAL
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- Regidor d’Obres i Serveis: MOISÉS TORRES ENRIQUE
- Secretari de la Corporació: ALEJANDRO MARTÍN VÀZQUEZ
- Arquitecte municipal: CRISTINA FUENTES MORENO
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Governació, als Ajuntaments de la Garriga, Figaró – Montmany,
Cànoves i Samalús i l’Ametlla del Vallès, així com a les persones designades com a
membres de la comissió.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. PERICAS, i diu: Entenem que l’Ajuntament és cridat a formar
part d’aquesta Comissió com un tràmit, diguéssim, però no sé si tenim la certesa de si
aquesta negociació intervindrà dins del territori que és de les Franqueses. I si no és el
cas, recomanaríem, i així ens agradaria fer-ho a nosaltres mateixes si estiguéssim en
aquest cas, que els representants del poble no vagin a fer de jutges, ni a beneficiar a cap
altre municipi, sinó que facin com a testimonis del que es decideixi.
Pren la paraula el regidor sr. GANDUXÉ, i diu: Senyora Pericas, perdoni que li digui,
però no m’he enterat de res. Ho sento...
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i diu: Contesto jo, contesto jo... Hi anirem com a,
en castellà, “meros espectadores”, perquè la pel·lícula no va amb nosaltres. Em sembla
que és un tema de límits amb Cànoves i Samalús, i Figaró. Per tant, anirem només com
a espectadors, sense prendre cap mena de partit.
Pren la paraula el sr. GANDUXÉ, i diu: Permeti’m felicitar a la senyora ROSA CASSÀ
pel seu nomenament, i espero que treballi per aquest municipi com desitgem tots. Que
tingui molta sort, i espero que estigui en companyia amb tots nosaltres, i que si la
necessitem, si l’hem d’ajudar en alguna cosa, ja sap que estem a la seva disposició.
Gràcies.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ILF-C, ERC-AM i PP, quatre abstencions dels regidors dels
grups municipals PSC i CPF, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ A LA LLICÈNCIA D'OBRES I
D'ACTIVITAT COMERCIAL DE MERCADONA
Atès que l’Audiència de Barcelona ha fallat sobre la querella presentada per la Fiscalia
de Barcelona sobre la llicència concedida a l’establiment comercial Mercadona de les
Franqueses del Vallès, degut a la denúncia presentada davant la Fiscalia per diferents
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grups municipals, membres del govern municipal, al detectar diverses anomalies en la
tramitació de l’expedient.
Atès que l’esmentada sentència condemna els tècnics municipals que aleshores van
tramitar la llicència, secretari i arquitecte municipal, a 7 anys d’inhabilitació per càrrec
públic cadascun, per falsedat en document públic i, per tant, queda viciat de nul·litat la
tramitació d’expedient i nul de ple dret.
Atès que l’esmentat expedient, a causa dels documents fora de la legalitat, van ser
bàsics per a l’obtenció de la llicència municipal i, per tant, queda viciat de legalitat i per
això cal tramitar de nou l’expedient i resoldre’l correctament.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar el govern municipal a definir la postura sobre la llicència d’obres i
d’activitat comercial (què pensa fer el govern sobre la legalització o no de la mateixa),
sobre la sentència que ha dictat l’Audiència de Barcelona sobre la querella presentada
de l’expedient tramitat per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, sobre el cas
Mercadona, que condemna a dos ex-funcionaris del municipi i anul·la el tràmit de
l’expedient concedit per la Junta de Govern Local.
Segon.- Traslladar a les àrees de l’ajuntament la resolució d’aquesta moció.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: aquí crec que hi ha una refosa de dues mocions, de
Convergència per les Franqueses i d’Esquerra Republicana. Jo la faria ara en aquest
punt i així eliminaríem el punt número 8. Correcte? Senyor secretari, llegeix la refosa.
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: és una refosa que m’ha fet arribar el senyor
regidor Àngel Profitós, de comú acord amb el grup municipal de Convergència per les
Franqueses. També he reenviat a tots els portaveus dels grups municipals. Passo a
llegir la part dispositiva d’aquesta moció.
MOCIÓ REFOSA
Moció que presenten al Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès els grups
municipals de Convergència per les Franqueses CpF i d’Esquerra Republicana de
Catalunya – AM, refosa de les presentades en temps i forma pels dos grups municipals.
Per la resolució definitiva de la situació irregular del centre comercial de l’empresa
Mercadona ubicat al nostre municipi.
Atès:
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Que el passat 26 de novembre la secció vuitena de l’Audiència Provincial de Barcelona
va dictar sentència en relació al P.A. 47/15 sobre la llicència concedida a l’establiment
comercial Mercadona de les Franqueses del Vallès, sent l’origen de la cosa jutjada
l’escrit presentat davant la Fiscalia provincial de Barcelona per regidors de diferents
grups del consistori, al detectar diverses anomalies a la tramitació de l’expedient.
Que la sentència condemna al secretari i a l’arquitecte municipal que aleshores van
intervenir a la tramitació a set anys d’inhabilitació especial per al càrrec públic que
ocupaven, al primer per un delicte de falsedat documental i al segon per un delicte
contra l’ordenació del territori.
Que diu la sentència a la seva pàg. 21: “Por último, la ilegalidad cometida supuso un
peligro concreto para el bien jurídico protegido de tal entidad que el supermercado en
cuestión està en la actualidad abierto al público”
Que diu la sentència a la seva pàg.28: “Así se advierte que, como ya hemos puesto de
manifiesto, el propio consistorio antes incluso de la presentación de la solicitud de
licencia.... elevó consulta a la Comisión Territorial de Urbanismo quien resolvió .... que
el uso comercial del suelo estava limitado de acuerdo con el art. 206 del POUM.”
Que diu la sentència a la seva pàg. 32: “Sin embargo, en el caso, la omisión del informe
jurídico .... implica una ilegalidad de tal entidad que determina la nulidad del acto
administrativo...”
Es proposen al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar al govern municipal a definir la seva posició sobre la tramitació de les
llicències d’obres i d’activitat comercial que van possibilitat l’obertura de supermercat,
origen de la causa judicial.
Segon.- Instar al govern municipal a resoldre de forma definitiva, iniciant les accions
que consideri necessàries i oportunes dins del primer trimestre d’aquest any, la situació
en que es troba l’establiment comercial de Mercadona a les Franqueses del Vallès, de
la qual en són coneixedors tant el propi govern com l’esmentada mercantil titular de
l’activitat.
Tercer.- Instar al govern municipal, si no fos notòria i coneguda del consistori la seva
actuació, a fixar un punt a l’ordre del dia del Ple del proper mes de febrer o de març
amb la finalitat de “donar compte” de les decisions preses i les accions portades a
terme en relació al punt anterior d’aquesta moció.
Quart.- Traslladar la resolució d’aquesta moció a les àrees corresponents de
l’Ajuntament, a l’empresa Mercadona i als representants dels treballadors/es de la
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citada empresa, i posar-la en coneixement del veïnat del municipi amb la seva
publicació a la web municipal.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. TORNÉ i diu: Bé, com que és una moció conjunta que s’ha refós,
la farem compartida. En principi, el que necessitem com a grup municipal, i grup
municipal de l’oposició, és que el govern o els grups que han presentat aquesta demanda
a la Fiscalia, que realment ens presentin als grups que no ho sabem els documents per
tenir coneixement de què és el que es va passar, que ens interessa a tots, i que realment
ens afecta a tots a la Corporació. Els documents als quals aquests grups van presentar
aquesta denúncia a la Fiscalia, perquè a partir d’aquell moment, va estar segrestat de
Secretaria l’expedient d’aquesta entitat, del supermercat Mercadona. I que ens ofereixi
també els documents que van presentar, bé, la denúncia que van presentar a la Fiscalia, i
els documents invalidats que són els dos informes que realment el Tribunal ha denunciat
com a il·legals, tant del ex Arquitecte i del ex Secretari de l’Ajuntament, cosa que és
molt rellevant ó tremendament greu. I a partir d’aquí, a part del que diu la moció, que
realment demanen al govern que es posicioni ara que s’han anul·lat aquestes dues
llicències pel Tribunal, què hem de fer? Demanar que el govern realment digui el que
vol fer amb aquestes llicències que fa vuit anys realment es van donar i que ara el
Tribunal ha tombat per incorrectes, perquè els informes recordem que han estat
declarats diguem, el més suau, incorrectes, i per lo tant que invalida la tramitació
d’aquests expedients. I demanem al govern perquè realment ens afecta a tots és que
realment a partir d’avui què farem amb aquest establiment que fa vuit anys que es va
donar la llicència i al fi i a la cap, el Tribunal ha invalidat per aquestes incorreccions
trobades en el procediment. I a partir d’aquí, jo espero que els altres grups també ens
donin el recolzament perquè així sigui.
Pren la paraula el sr. PROFITÓS, i diu: Si, molt breument. La moció està presentada, és
molt clara, tant en els seus atesos com en el que es demana. Entenc que el que ha
comentat ara fa un segon el senyor Torné té tota la lògica, vull dir, hi ha un expedient
exactament igual que el que es va portar en el seu dia a Fiscalia que està en poder
d’aquest Ajuntament, perquè de fet el que es va portar a Fiscalia lògicament van ser
fotocòpies validades, i a partir d’aquí jo entenc que això pot ser ja de lliure accés a tots
els regidors. Això és cert, que s’ha presentat recurs, o almenys van dir que el
presentarien, no ho sé, sobre aquesta Sentència, però que això no invalidarà el fons de la
cosa que s’ha jutjat ni se’ns demanaran a ningú dels que estem aquí, diria, més
actuacions, més documentació, amb la qual cosa jo entenc que no hi ha inconvenient
perquè això sigui públic. I per altra banda, la segona part és això, definint-nos com a
Ajuntament, ja entenc que la feina aquí és del govern, a veure per on hem d’anar.
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i diu: A veure, tema Mercadona. S’han dit moltes
veritats, però també moltes mentides en aquest aspecte. Hi ha una, que jo vull deixar
constància: el Mercadona té llicència. L’Ajuntament l’hi ha donat, per tant, té llicència.
Això que diu que Mercadona no té llicència, no és cert, la té. No, no, els mitjans de
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comunicació i tweets i que una llicència, i que no, no... té llicència. A més a més, el
2013 va presentar l’ECA, per tant, llicència la té. Una altra cosa és que aquesta llicència
s’hagi concedit amb nul·litat o sense nul·litat, val? Si. I per tant, per revocar aquesta
llicència, l’Ajuntament hauria de fer un acte administratiu. I al final, la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat és qui hauria de dir, amb un informe vinculant, què
passa aquí. Jo crec que sé cap a on anirà. Ho sé. Aquest és un fet que ve d’anteriors
governs, d’aquelles motxilles que el senyor Corchado no vol saber res, però que
existeixen. Però que hem de solucionar. Senyor Corchado, però jo sí que dic això.
Després li tocarà el seu torn, i em pot cascar després, no s’amoïni. Bé, però en el bon
sentit de la paraula, val? No va ser aquest govern qui va fer-ho, eh? Va ser un govern
que no érem nosaltres. Però jo no els hi “achaco” això, eh? No, ho dic obertament, no
els hi “achaco”. Val? Ni molt menys. Perquè al final, el tema penal va contra els
funcionaris. I jo tinc molt respecte per la Justícia, molt respecte per la Justícia, però va
cap als funcionaris. Llavors, aquí ens trobem amb un Mercadona obert, amb setanta
llocs de treball i amb les seves famílies. Què vol fer aquest govern abans de fer el
tancament? Solucionar-ho. Solucionar-ho. I a la Junta de Portaveus us ho vaig explicar.
Una, hauríem de fer aquesta... revisar la llicència i que la Generalitat ens digués el què. I
l’altra, mirar de legalitzar-ho. Amb dues premisses. Una, que jo crec que no és la
correcta: el 2014 vam aprovar, juntament amb vostès, amb el PP i amb UPLF (que ara sí
que puc dir que és UPLF, que han guanyat la Sentència, a més a més), vam aprovar una
trama urbana. I vam aprovar una trama urbana... aprovar no, perdó, per Decret
d’Alcaldia la vam posar a exposició pública. No van haver-hi al·legacions. I aquesta
trama urbana agafava el pàrking, l’escola i el Mercadona. I té el seu sentit perquè està
col·lindant amb trama urbana. Té el seu sentit. Però només solucionàvem el problema
del Mercadona. Per tant, estàvem fent un traje a mesura, per dir-ho d’alguna manera.
Què hem treballat ara? Hem treballat una trama urbana que agafi tot el Sector U. Tot el
Sector U. Per què? Perquè arrel del Mercadona hi ha hagut tots uns propietaris del
Sector U que també s’han trobat vilipendiats. Vilipendiats. Per què? Perquè els ha tocat
pagar Sentències dels propietaris del terreny on hi ha el Mercadona, i els ha tocat pagar
Sentències d’on hi ha Ceràmiques Font. Per tant, la manera de solucionar-ho, creiem
nosaltres, i ho portarem a aprovació no sé si en el proper Ple, però en el següent, perquè
aquí podem fer-ho fins el mes de març, portarem a aprovació perquè l’Ajuntament
proposi quina trama urbana vol. I així els hi vaig definir a vostès a la Junta de
Portaveus. Nosaltres, repeteixo, estem per conservar els setanta llocs de treball. Som
així. Ja ho sé, senyor Profitós, que el Mercadona se n’ha beneficiat, que els podria
recol·locar, a aquesta gent. La meitat, més de la meitat de la gent, quaranta ó cinquanta,
són franquesins. Son franquesins i franquesines. I ho hem de solucionar. Ho hem de
solucionar. Si després aquesta trama urbana, per Decret d’Alcaldia la posem a exposició
pública. Si hi ha al·legacions no podrà ser el mes de març, haurà de ser el mes d’abril
perquè té uns tràmits. L’Ajuntament en Ple la proposa, però és la Generalitat qui
l’aprova. El PTSEC ja no existeix. El PTSEC va quedar derogat l’any 2009. Per tant, un
supermercat d’aquestes característiques ha d’estar dins de trama urbana. Si la
Generalitat, en el cas més extrem, no ho aprova, l’Ajuntament haurà de fer tot el
possible per conservar aquests llocs de treball. I després sí que només ens quedarà
només una única solució, i no en quedarà cap altra. I hem d’assumir-ho. I s’haurà
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d’explicar. I aquesta és la postura, explicant una mica la proposta, de l’Ajuntament.
Esperem que a finals de març podem portar al Ple la nova trama urbana. La que tenim és
una trama que la Generalitat ens la va fer, no la vam fer nosaltres. Com que no en
teníem, ells, d’ofici, ens la van fer. A l’època del senyor Torné, que jo també hi era, es
va proposar que hi hagués trama urbana al Sector V i al Sector U. I se’ns va dir que no. I
d’ofici ens van fer aquesta trama urbana. Aquesta és la postura del govern. Espero que
en puguem aprovar alguna, de trama. Si, si, no... però la moció la votarem a favor, no
s’amoïni. (Se sent intervenir el sr. Torné però no queda enregistrada la seva intervenció)
No, no... d’acord. Té raó, però m’he explicat. Val? Però té raó, m’he explicat. Llavors, a
partir d’aquí, a partir d’aquí.... senyor Torné... a partir d’aquí, el govern votarà que sí a
aquesta moció, i complirà el que s’acordi, com no pot ser d’una altra manera. Alguna
intervenció al respecte?
Pren la paraula el sr. BERNABÉ, i diu: A veure, com que no és un tema a discutir entre
nosaltres, sinó més aviat de com solucionar el problema, és evident que a nosaltres
també ens preocupen els llocs de treball de Mercadona, però és cert que ens preocupa
relativament. Mercadona està en un moment d’expansió, com va sortir l’altre dia el
senyor Roig dient que aniran augmentant amb més botigues. Si és personal fix tenen
moltes oportunitats de que es recol·loquin en qualsevol de les botigues de la comarca.
Però no ens agradaria arribar a aquest punt, també li dic, eh? Així com a una altra
empresa dir-li això és tancar l’empresa i condemnar els treballadors a FOGASA, en
aquest cas no tenim aquesta visió, tot i que no ens agradaria que passés. Per tant, això
ho hem de debatre encara nosaltres, però nosaltres seriem favorables de mantenir el que
hi ha ara, que és el que vostès van aprovar, i amb això anar a Urbanisme i Comerç i dir:
“Escolti, això, hi ha un pàrking, hi ha una escola i un supermercat. Anem a... això”. Més
enllà, no som partidaris, perquè vostè ja sap que ens agrada tenir més o menys l’entorn
endreçat, i creiem que ara mateix, una superfície, una sèrie de superfícies comercials
allà, no sé si tocaria, i més quan les tenim molt barrejades. Tenim el Sector V, tenim a
llocs que vostè ho ha plantejat: haurem de fer un plantejament de que això també acabi
sent trama urbana. Llavors, les polítiques de fets consumats no ens acaben d’agradar, i
és una mica el que ens hem trobat aquí. És evident que això comença en l’època Torné,
perquè s’aprova en la segona Junta de Govern.... perdoni, estic argumentant... s’aprova
en la segona Junta de Govern del senyor Ribalta, i tots sabem que en quinze dies no es
resol un tràmit d’aquesta magnitud, sobretot si l’empresa demana instal·lar-se i tal,
necessita un temps, ha de presentar uns planells, això s’ha de veure si pot ser o no, i
tal... però qui va decidir que es quedava aquí va ser l’equip de govern d’aquell moment,
amb el senyor Badia, i Ribalta, i qui fos. Això és evident, però vull dir que a vegades,
quan repartim les pedres, les coses no surten com un bolet un dia, sinó que hi ha un
treball previ, i aquest treball mai hem arribat a resoldre per què, no?. Igual que mai hem
arribat a resoldre perquè l’escola està on està i no està on està ara el camp de futbol 7
més allò dels skaters, que també hagués capigut, i tal... I ara comencem a veure amb una
certa lògica, des d’un principi, de que allò acabés considerant-se com a trama urbana.
Amb una parada de bus just davant, etc., etc.. Dit tot això, nosaltres apostem per que
amb el que hi ha ara, l’equip de govern vagi, negociï i intenti arreglar la situació. Però
no anirem més enllà.
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Pren la paraula el sr. MARIN, i diu: Bona nit. Algunes declaracions, al principi, i
començaria dient que l’expedient es va iniciar a setembre de 2007, amb la que
Mercadona fa la sol·licitud de posar-se al nostre municipi. A partir d’aquí, hi ha un
recorregut en el que comencen a demanar-se tota la paperassa, i en aquell moment,
òbviament, els usos ja es podien haver detectat, suposo. En aquell moment, 2007, hi
havia un govern en el que el senyor Alcalde també hi era. Això és una cosa. S’ha
comentat també que hi ha hagut una sèrie de Sentències en les que els propietaris, sense
anar més lluny, han hagut de pagar. Evidentment. Sobretot el tema de Ceràmiques Font,
però la Sentència dels terrenys de Mercadona, no. És una altra cosa. Aquí esteu
confosos. Però bé, al gra... l’important: sí, pensem que s’ha de resoldre d’una manera
definitiva. La màxima preocupació, òbviament, els llocs de treball, per nosaltres sí. I
també, com molt bé ha dit el senyor Alcalde, la llicència d’Activitats la tenen. I per tant,
a ben segur, estaríem davant de la possibilitat d’una indemnització per part de
Mercadona, que la podria demanar. Això també és un risc que ens angoixa a tots, perquè
els calés sortirien d’on tots sabem, no? Solucions? Si, evidentment, el PTSEC ja no hi
és, i per tant, doncs, la solució passa per l’ampliació de la trama urbana, d’aquesta
consolidació. Crec que és el moment de la política. I de fet, a l’anterior govern es van
fer passos per intentar solventar aquest problema. La resposta de la Generalitat va ser un
no. Un no. A mi em sembla que un no, des de Barcelona, sense veure la realitat i crec
que amb una manca de sensibilitat brutal. Van deixar-ho. No els interessava. No era el
moment, o segurament, políticament, els responsables de comerç, o qui fos, no s’ho van
mirar amb bons ulls. Com he dit abans, és el moment de la política. Penso que s’ha de
parlar i que obrin els ulls. La solució hi és. Hem de dir que la ubicació respon a tots els
paràmetres perquè estigui dintre del que seria la trama urbana consolidada, per tant, per
què no? Per què no? No ho sé, que ens ho aclareixin, a veure quin és el tema. Lo dit:
toca la política i crec que ells també tenen una responsabilitat, i nosaltres òbviament
nosaltres estarem sempre al costat de solventar i trobar solucions al tema Mercadona.
Pren la paraula el sr. PROFITÓS, i diu: Interpreto que la moció tirarà endavant, que
bàsicament és del que es tractava aquest vespre. Veig que, qui més, qui menys va fent
un assaig general de cara al Ple de febrer o al Ple de març, quan realment toqui aquest
tema. N’estic segur de que tindrem l’oportunitat de parlar-ne, tant abans com durant el
Ple. El que estem demanant ara, que aquesta moció surti, el govern ha dit que la votarà.
Explícitament cap dels altres dos grups no ho ha dit, però suposo que tirarà endavant, i a
partir d’aquí podrem parlar realment del que vostès estaven parlant fins ara, que és la
segona part de la pel·lícula.
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i diu: Senyor Marín, té raó. No li puc dir una altra
cosa que aquesta. Té raó en tot el que ha dit. Jo he fet dues propostes. Els grups
s’hauran de definir. Jo possiblement convocaré en quinze dies Junta de Portaveus, si ja
us heu pogut reunir, perquè ens digueu cap a on tirar. Nosaltres en som sis. Senyor
Corchado, allò que diu que el govern, el govern... El govern sempre busca aliats per...
no hi ha manera, hem de buscar sempre a algú. I des d’aquí els hi dic, i ho torno a
repetir, eh? A tots. Si algú vol entrar al govern, estem oberts. Ho estem. I des de dintre,
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poder canviar les coses. Jo ja més no puc dir-ho. Ja és l’última vegada que ho diré
públicament. Però és una oferta, perquè a qui estigui disposat... senyor Bernabé, també
li dic... no? senyor Torné.... i senyor Javier Álvarez... i senyor Profitós... val? Jo ja els hi
he dit, val? I de dintre, ser molt més, evidentment, veient el dintre (perquè a vegades el
dintre s’hi ha de ser-hi) i veuran que les coses no són fàcils, però que ho intentem fer el
millor que podem. Sempre en benefici a la gent de les Franqueses. És que no hi ha una
altra. Tindrem pensaments polítics molt diferents, val? De concepte. Però en punts
sempre ens podem posar d’acord. I ens podem posar d’acord en pressupost. Ens podem
posar d’acord en pressupost. I amb vostès també ens podem posar d’acord amb
pressupost. Podem fer modificacions de crèdit, és clar que les podem fer. Posem-l’hi
lògica. Ja sé que no toca, però l’únic que van venir a negociar van ser el senyor Profitós
i el senyor Álvarez. Ja us ho dic. Ja està. Havia de dir-ho. Esperem en quinze dies poder
fer, i que la gent es defineix, perquè si veritablement us definiu vosaltres a no fer, a no
aprovar, i vosaltres també, tots a no aprovar que el Sector U sigui comercial, el proper
Ple podríem portar només el tema de l’escola, l’aparcament i el Mercadona. Això està
fet, ha passat exposició pública, i falta passar-ho pel Ple. Que ens dieu que tot el Sector?
Nosaltres creiem que ha de ser tot el Sector. Creiem que tot el Sector U ha de ser
comercial, perquè és tocant absolutament a trama urbana, val? Faríem l’exposició
pública i ho passaríem el mes de març. Però ho discutirem. Discutirem això a la Junta
de Portaveus. Alguna intervenció més? Passaríem a votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze 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:
Essent les 21:30 hores, el regidor senyor Javier Álvarez s’absenta de la Sala d’Actes
de l’Ajuntament.
5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ PER EXIGIR UNA NOVA LLEI
REGULADORA DEL DRET A L'HABITATGE QUE GARANTEIXI
LES MESURES DE MÍNIMS PER FER FRONT A L'EMERGÈNCIA
HABITACIONAL
I L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en la
vida de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques sobrevingudes no
poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha provocat que
moltes famílies no puguin fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del seu
habitatge habitual. Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i
que milers de persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent
d’afrontar situacions de gran vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió
social, econòmica i residencial.
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Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el primer
trimestre del 2015 s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions hipotecaries,
8.178 en el primer trimestre de 2015. A aquestes alarmants xifres cal afegir l’augment
de les dificultats per fer front al pagament del lloguer que cada vegada afecta a més
persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 desnonaments des
de l’inici de la crisi al 2007 fins el primer trimestre de 2015 i només en el primer
trimestre de 2015 s’han executat 9.917 desnonaments. Ens trobem davant d’una situació
d’emergència i vulnerabilitat habitacional que s’incrementa per l’existència d’un mercat
de lloguer escàs, car i especulatiu i per la manca d’un parc públic d’habitatges socials
que representa menys d’un 2% de l’habitatge construït. Aquesta situació constitueix una
anomalia en el context europeu.
A més, com denuncia l’informe “Emergència habitacional a l’Estat espanyol”, elaborat
per l’Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, aquesta situació
empitjora pel fet de que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit, un
13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos buits segons el cens estatal d’habitatge de
2011).
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troben gran part de la
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatge.
Una forma de fer efectiu el dret a l’habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat
social de qui s’ha vist obligat a aquesta forma d’accés a l’habitatge.
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa energètica,
entesa com la dificultat per poder fer front al pagament de factures dels subministres
bàsics d’electricitat, aigua i gas. Els preus d’accés i consum d’aquests subministres, que
han crescut de forma exponencial, s’han tornat inassequibles per una part important de
la ciutadania. Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en
situació de vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis
obtinguts per les entitats financeres i les empreses subministradores.
II La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11) estableix “el dret de tota persona a un
nivell de vida adequat per a sí mateixa i la seva família, incloent l’alimentació, vestit i
habitatge adients, i a una millora continuada de les condicions d’existència. Els Estats
prendran mesures apropiades per assegurar l’efectivitat d’aquest dret...”. En el marc
jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a un habitatge digne i adequat així com
el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i les normes
pertinents per fer efectiu aquest dret, i l’article 33 declara la funció social de l’habitatge.
L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari
(STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional
(art. 93 CE, cessió competències en relació a l’art. 96 CE, els tractats internacionals
celebrats formaran part de l’ordenament intern).
En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que ens ocupa, la
regulació del procediment d’execució hipotecaria en l’actual Llei d’Enjudiciament Civil
infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal al ser
d’obligat compliment pel jutge nacional, i pateix d’un vici radical que determina la seva
nul·litat de ple dret. En aquest sentit s’han manifestat reiteradament diferents sentències
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del Tribunal de Justícia del Unió Europea (Cas Aziz, cas Sanchez Morcillo i cas Monika
Kusionova).
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra
la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, recollint així un clamor de la ciutadania
preocupada per la situació alarmant d’emergència habitacional. Aquesta ILP és avui una
realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica. Aquesta victòria a l’àmbit autonòmic demostra que fer efectiu el
dret a l’habitatge és una qüestió merament de voluntat política. Davant de les eleccions
generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha fet pública una sèrie de mesures de
mínims que considera necessari i imprescindible incloure en una futura Llei reguladora
del Dret a l’Habitatge. Aquestes mesures impliquen reformes profundes i valentes però
alhora factibles, ja que en la seva majoria estan recollides a la Llei 24/2015 aprovada a
Catalunya.
La situació anteriorment descrita aconsella l’aprovació de la present moció.
És per tot això que el Grup Municipal d'ILFC-E proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS DÓNA
SUPORT A LES PROPOSTES PRESENTADES PER LA PLATAFORMA D’AFECTATS
PER LA HIPOTECA I CONSIDERA NECESSARI INCLOURE LES SEGÜENTS
MESURES en una Llei reguladora del Dret a l’Habitatge:
1. Mesures de segona oportunitat
Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei
Hipotecaria i la Llei de enjudiciament Civil).
Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del
titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal Superior de
Justícia de la Unió Europea.
No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels avaladors
per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar l’habitatge habitual
com un bé inembargable.
Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de
desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de bona fe i
carència de recursos.
2. Lloguer digne
La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d’arrendament:
els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renta i
allargant el termini mínim de duració del lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan
l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga
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automàtica del contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligat quan
l’arrendador sigui un banc o un gran propietari d’habitatges.
3. Habitatge garantit
Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de
bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i habitual en
dació en pagament no disposin d’alternativa habitacional.
Els grans tenedors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials
immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la
reestructuració bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer social per les
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no poden fer front al
pagament del seu habitatge i no disposin d’alternativa habitacional.
Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front
al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els garanteixin evitar
el desnonament.
En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en
situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari
motivada per la manca d’habitatge, sense que l’administració competent garanteixi un
reallotjament adequat.
En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que
resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es
produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials.
Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos buits en
mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius
(incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries).
L’administració regularà per Llei els mecanismes que possibilitin aquesta mobilització.
En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà
el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels subministres,
d’acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars
superin el salari mínim professional de 648.60€, en cas contrari el preu a pagar en
concepte de lloguer serà del 10% dels ingressos i el
pagament dels subministres seran assumits per les empreses subministradores (veure
punt següent).
4. Subministraments bàsics
Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i unitats
familiars en situació de vulnerabilitat.
El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta situació es farà
d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els
estàndards de Nacions Unides.
Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui ser
cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les empreses
subministradores.
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5. Creació d’un observatori de l’habitatge
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la societat
civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació de
l’habitatge a Espanya. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics
d’habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes;
comptaria amb capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment,
denuncia, executives i de proposta legislativa.
Segon.- Traslladar l’anterior acord als Governs de l'Estat i de la Generalitat, a la
Mesa del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i del
Congrés dels Diputats.
Tercer.- Publicar aquest acord als mitjans de comunicació del ajuntament, incloses
xarxes, web i butlletí municipal.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. PERICAS, i diu: Per nosaltres, és un dels temes, igual que tots els
que anem presentant de les mocions que creiem que són prioritaris. Ara mateix, en el
nostre país l’habitatge podríem dir que és un luxe, no és un dret. En tot l’Estat hi ha
hagut milers de desnonaments des de 2007. Estem parlant d’unes 600.000 execucions
hipotecàries i uns 400.000 desnonaments. Si comptem que a cada desnonament hi ha
una mitjana, la família estàndard seria d’unes quatre persones, estem pujant ja a un
milió i mig de persones afectades i de totes les altres que estan en curs. En definitiva,
podem que en la nostra democràcia s’ha vulnerat el dret a un habitatge digne, provocant
una extrema vulnerabilitat per a moltes persones. A més a més, cal remarcar que al
nostre país mai s’ha treballat seriosament en la línia del lloguer, que ens porta a tenir un
mercat totalment escàs. I a més a més, tenim una mancança flagrant en el parc públic
d’habitatges, només el 2% o menys del 2% dels habitatges que es construeixen són
públics. Llavors, el passat mes de juliol es va presentar a Catalunya aquesta iniciativa
legislativa promoguda per la PAH, per l’Aliança contra la pobresa energètica i
l’Observatori DESC, que ha anat recollint totes les lluites, que han sigut de les més
importants, pensem, dels últims anys en el nostre país. Aquesta AILP ja és una realitat
des del passat 29 de juliol. És la Llei 24/2015, i ens podem començar, tothom si us plau,
entrar a la web, i a llegir-la, i a estudiar-la, per poder-la fer efectiva a tot arreu. I una
mica el que demana aquesta moció és que aquesta victòria que hem pogut tenir aquí, en
el nostre país també es pugui portar a l’Estat, i que deixi de ser el dret a l’habitatge una
qüestió que sigui política i que passi realment a formar part de la campanya de
qualsevol partit que vulgui portar endavant un estat. D’aquesta manera, nosaltres el que
demanem a la moció és donar suport a la PAH en aquestes mesures que, com hem llegit,
impliquen reformes rotundes i molt valentes, però que a la mateixa vegada són factibles.
I en aquesta moció demanem que l’Ajuntament de Les Franqueses, com a Ajuntament,
vaja, doni ple suport a la PAH.
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Pren la paraula el regidor sr. JIMÉNEZ, i diu: Bona nit. El nostre grup donarà suport a
aquesta moció que presenteu. Volem també destacar una qüestió: la intenció de poder
exercir tots aquests tràmits, ja ho hem demostrat en més d’una ocasió, la voluntat nostra
és ferma. Tot i que no només depèn de nosaltres, evidentment hem de fer esforços, hem
de fer esforços supramunicipals. Amb la creació d’aquest observatori crec que podrem
treballar en conjunt per poder-lo fer. També voldria anunciar de que, per part de l’Àrea
de Polítiques Socials ja hem encetat converses tant amb la Generalitat per poder recavar
tot el que és els habitatges que estan en aquest moment a disposició de les diferents
entitats bancàries, per poder-los destinar, tal i com feu vosaltres la proposta en la vostra
moció. Entenem també que hem de potenciar el lloguer social. Estem d’acord en que
l’habitatge no ha de ser un luxe, és una necessitat bàsica que hem de cobrir. Per tant,
crec que entre tots hem d’assumir aquest repte, i el nostre grup està disposat a fer-ho.
Pren la paraula el sr. CORCHADO, i diu: Gràcies, Alcalde. Nosaltres ja vam comunicar
a Secretaria que ens adheríem directament a aquesta moció. L’Estatut de Catalunya
reconeix l’habitatge com una necessitat bàsica, imprescindible per viure amb dignitat.
Parlem d’un dret, com també ho són la salut i l’educació. Les administracions i
institucions públiques han de tenir els instruments necessaris per garantir aquest dret i
donar resposta als problemes derivats que se’ns plantegen, com ara el sobre
endeutament. Fins ara, com bé deia la companya Elisabet, fins ara les polítiques
d’habitatge i els recursos destinats han estat clarament insuficients. La insolvència i el
sobre endeutament derivats de la crisi són una epidèmia social. I el futur no és gaire
esperançador. Les polítiques de retallades, juntament amb la reforma laboral, ens
adrecen a un escenari pitjor encara, amb més aturats, insolvents i per desgràcia,
desnonaments. Calen polítiques que atorguin garanties (per això agraïm la posició del
govern en aquest moment) per fer i treballar pels afectats en situació d’insolvència ara i
en el futur, i que garanteixin el dret a l’habitatge. És per aquesta raó, com bé he dit
abans, que ens vam adherir directament a aquesta moció dels companys d’Imaginem
Les Franqueses, i també reclamem a tots els grups municipals d’aquest Ajuntament una
declaració institucional a favor d’aquesta declaració dintre del nostre municipi. Cap
família sense llar, cap llar sense família. Gràcies.
Pren la paraula el sr. PROFITÓS, i diu: El nostre grup també votarà a favor d’aquesta
moció. No vull repetir res del que s’ha dit. Recordar que, com a Ajuntament, som la
primera trinxera que es troba un ciutadà quan té problemes, i a partir d’aquí hem d’estar
en el nostre lloc. Per això, per descomptat, veníem convençuts de casa. Tot el que s’ha
dit està molt bé, però votarem a favor, per descomptat.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze 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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6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ DE REBUIG A L'ACORD COMERCIAL
"D'ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA
INVERSIÓ" (TTIP) ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS
UNITS
Atès que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més
enllà del comerç, ja que l’acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes
de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, l’alimentació, el treball, la
seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privacitat.
Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les institucions
democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els
drets de la ciutadania i en particular la classe treballadora.
Atesa la falta de transparència que estan caracteritzant les negociacions del TTIP, és una
vulneració en el dret de la ciutadania a saber el que s’està negociant. El mandat de
negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat com
un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que exerceix un
paper important en les relacions comercials d’Europa, ja que pot vetar aquests acords
(com va fer amb l’Acord Comercial Antifalsificació, ACTA), només se’ls permet
l’accés limitat als textos de negociació.
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de
controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals
nacionals i presentar les seves queixes directament a sistemes privats internacionals
d’arbitratge. Es tracte d’un privilegi per a les empreses transnacionals injustificable
entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament
operatius. Així, si un d’aquests sistemes d’arbitratge conclou que les polítiques
decidides per una institució pública podrien reduir els guanys projectats d’un inversor,
aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i
perjudicis. Això limitaria la llibertat per legislar en favor dels interessos de la població i
el medi ambient. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i
els resultats han estat desastrosos: sancions a Austràlia per la seva legislació antitabac,
sancions a Argentina per impostos sobre l’Energia, a Canadà per una moratòria al
fracking, a Alemanya per la seva política nuclear, a Eslovàquia per paralitzar
privatitzacions d’hospitals. Exemples que demostren que és un pseudotribunal format
per defensors dels interessos de les empreses que les anteposa a les lleis i a la mateixa
democràcia.
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de
sectors, es veuria encara més afectades per l’establiment d’un Consell de Cooperació
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest
organisme és simple: abans d’elaborar la nova legislació un organisme bilateral dels
governs dels EUA i la UE i de representants d’empreses, tindran l’oportunitat
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“d’analitzar” prèviament possibles impactes d’aquesta legislació en els interessos dels
seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per
bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que s’engeguin.
Atès que els EUA no tenen ratificat sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l’Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L’agenda de negociació del TTIP mostra que
no només no hi ha cap ambició d’avançar en major protecció dels drets laborals sinó
que cerca reduir-los fins a la més laxa.
Sobre la base del “reconeixement mutu”, les empreses transnacionals podrien utilitzar
les seves empreses subsidiàries en l’altre continent per aprofitar els avantatges de les
diferències en la regulació. A la pràctica, s’anul·laria de manera efectiva el dret de
regular i es fomentaria una tendència monopolística sense precedents.
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees
establertes per als serveis d’interès públic. Facilitaria la privatització o limitaria
fortament les opcions per a l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de
criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i
ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que
són essencials i la defensa de béns públics.
Atès que és una profundització en la formació de blocs econòmics rivals, i podria
esdevenir amb la generació de guerres a països tercers.
Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrere
que afectaria directament a matèries tan necessàries, com la salut, el medi ambient o els
serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de
privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques.
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Declarar Les Franqueses del Vallès municipi oposat al Tractat transatlàntic
de comerç i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP), al Tractat de
lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i l'Acord multilateral per a la
comercialització de serveis (TISA), defensant els serveis públics bàsics per a la
solidaritat i redistribució social.
Segon.- Que l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès faci una declaració pública en
la qual quedi palesa el seu posicionament en contra d’aquests tractats que atempten
contra totes les llibertats que tants anys de lluita han costat.
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Tercer.- Que l’Ajuntament demani a la UE els esborranys del TTIP o, en el seu defecte,
al Govern de l’Estat, i fer una campanya en la qual informi la població fomentant el
debat popular.
Quart.- Instar als governs de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat que siguin
declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap tractat d'inversió ni de
transacció mercantil els serveis educatius, els serveis de salut (sanitaris i
sociosanitaris), socials, de pensions i subministraments d'aigua i energies.
Cinquè.- Instar igualment als governs de la Generalitat i de l'Estat que no es ratifiqui
cap tractat que continuï la implantació de mecanismes de resolució de controvèrsies
entre inversors i la Unió Europea o els seus estats membres que excloguin els
procediments i òrgans judicials ordinaris, o qualsevol altra disposició que pugui
comprometre els serveis socials, serveis públics i els subministraments bàsics o ser
utilitzada per impugnar, qüestionar o comprometre la legislació que puguin promulgar
els estats membres sobre aquestes matèries, sobre el medi ambient o sobre la protecció
dels consumidors. També Instar als governs evitar, en tot moment, la creació
d'organismes que institucionalitzin la intervenció de les empreses transnacionals en les
regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania.
Sisè.- Instar al Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya a mostrar
formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual esborrany
de proposta d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió
Europea i els Estats Units.
Setè.- Instar al Govern de l'Estat, el Parlament Europeu, al Consell i Comissió Europea
la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials similars com el
CETA i TISA.
Vuitè.- Instar al Govern de l'Estat la derogació immediata amb caràcter retroactiu de
la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local per legislar, en el seu
lloc, una nova normativa enfocada a la millora de l'autonomia local.
Novè.- Adherir-se com Ajuntament a la campanya i aliança de municipis contra el TTIP
(www.noalttip.org) i donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter
públic dels anomenats “serveis socialment útils".
Desè.- Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la
ciutadania i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etcètera, del
nostre poble, sobre l'impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre
municipi.
Onzè.- Comunicar els presents acords a la delegació de la Unió Europea a Catalunya,
al Parlament Europeu, al Consell i Comissió Europea, al Govern de l'Estat, al Govern
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de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés dels Diputats, del
Parlament de Catalunya i a la campanya “No al TTIP”.
Dotzè.- Fer constar al web www.noalttip.org/mociones/ l'aprovació de la present
moció.
Tretzè.- Publicar els presents acords als mitjans de comunicació de l'Ajuntament,
inclosos xarxes socials, web i butlletí municipals. Crear un enllaç al web municipal
amb la campanya contra el TTIP (www.noalttip.org).
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. VEGA i diu: Bona nit. En primer lloc vull excusar l’absència d’un
company que es troba a l’hospital per un familiar, que ha hagut de marxar. Bé. Fa temps
vam presentar una moció en aquesta línia contra el tractat de lliure comerç als Estats
Units, i el motiu pel que tornem a presentar una moció en aquesta línia és per ampliar el
grau d’implicació donat que, per sort, aquí a Catalunya tenim l’exemple de que la nostra
capital, Barcelona, ha donat un pas de gegant en aquesta lluita i s’ha convertit en una de
les grans ciutats europees que ha plantat cara a aquest tractat de lliure comerç. Bé, seré
breu perquè em preocuparé més de respondre preguntes posteriorment, però el tractat de
lliure comerç té nombrosos riscos per al nostre país i el nostre poble. I pels pobles de
tota Europa. En primer lloc, avui en dia estem parlant, i es parla molt, de la sobirania del
poble de Catalunya, del dret a l’autodeterminació, de la pròpia sobirania, de la
democràcia... i aquests són els principals drets que estan en perill amb aquest Tractat.
Ens trobem mesures com que tindrem organismes no estatals, o sigui, privats, que
actuaran com a Tribunals quan hi hagi conflictes entre empreses privades transnacionals
i els Estats. Ens trobarem amb normativa d’origen privat que estarà per sobre de
normatives estatals que emanen de la sobirania popular. O sigui, ens trobarem amb un
tractat de lliure comerç en benefici d’unes empreses transnacionals que estarà per sobre
del que legislin els nostres parlaments. Tenim riscos de posar en risc els serveis públics,
els drets socials, els drets dels treballadors i els drets mediambientals d’Europa. Ens
trobarem en una situació de desventatge total davant d’Estats Units. De fet, el que estem
fent és obrir els nostres mercats europeus a Estats Units sota les seves normes. No
podrem competir amb ells en temes laborals, bàsicament perquè els seus drets laborals
són pitjors que els nostres. No podrem competir tecnològicament, bàsicament perquè
tenen millor tecnologia que nosaltres. No podem competir productivament, perquè
tenen una producció a gran escala que acabarà en primer lloc, i això que ens podrà
afectar, amb l’agricultura europea. No hi ha cap país de la Unió Europea que tingui
capacitat de plantar cara a l’agricultura nord americana. I això potser ens sembla molt
lluny, ens sembla que està a la Unió Europea, que està al Parlament i que no ens afecta
com a municipi... Bé, a Davos ja estaven parlant, a Suïssa, fa uns dies. Surt a la premsa,
ho hem vist tots. Alegrement, 7 milions d’aturats. I ho diuen això tranquil·lament, que
això passarà en els propers anys, tranquil·lament. I després ens diuen, per l’altre costat,
amb estudis pagats per les patronals i pels interessos econòmics que volen aquest
tractat: “no, que està molt bé, que generarà ocupació, que generarà feina, que això serà
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la bomba, que serà ufff... Aquí lligarem els gossos amb collarets d’or...” Bé, mirem un
exemple d’un país que té un tractat de lliure comerç amb Estats Units: Mèxic. L’ha anat
molt bé, eh? Està allà, amb els senyors de la guerra, narcotraficants dominant mig país,
la mà d’obra esclavitzada... Això sí, pels Estats Units va anar molt bé: té mà d’obra
pràcticament esclava i un país que no té cap capacitat institucional o com a
administració per poder oposar-se a qualsevol mesura que vingui des del seu exterior. Jo
el que demano, ja sigui per postura social, des d’una òptica progressista d’oposar-se a
aquestes mesures, és votar a favor de la moció encara que sigui per postura
proteccionista per defensar els interessos del petit comerç, del petit empresariat, de la
petita indústria i dels agricultors del país, que seran els principals perjudicats, amb la
classe treballadora. O sigui, que això no només afecta a les classes populars, afecta a la
classe mitjana i la petita burgesia. O sigui, que si tenim interessos i obliguen a aquest
poble, fins i tot, i a Europa a sectors conservadors i liberals, perden amb aquest tractat.
No guanyen. I per això considerem que aquest tractat, des dels municipis hem de fer
pressió, fer xarxa, d’això es tracta aquesta moció: de fer xarxa. En capitals com
Barcelona o molts més municipis s’han sumat. I plantar cara. Hi ha Comunitats
Autònomes que ja s’han pronunciat en contra del tractat. Ja no és un nivell d’una
anècdota en un poble. Per això els demano que votin a favor de la moció. Gràcies.
Pren la paraula la sra. PRUNA, i diu: Si, bona nit. Bé, jo ara puc parlar pel sector
ramader d’Europa. Hem fet un acord tot el sector ramader d’Europa. No parlo
d’organitzacions. El sector ramader d’Europa han dit no i han demanat sortir d’aquest
acord, perquè és molt perjudicial per la ramaderia. Ja dic, és de tota Europa, ho han
avalat científics, enginyers, és a dir, gent molt qualificada han donat les claus, els punts
del que pot ser per al sector ramader d’Europa. El primer de tot, que es perden 400.000
llocs de treball. Això podria semblar una petita cosa, no? Però és que pel que realment
no hi volem ser, i hem demanat tot el sector ramader estar fora (avalat pel Ministeri i
pels Estats membres) és perquè organismes genèticament modificats, que no els volem,
entren a la cloració dels pollastres, aquí està prohibit, a Europa no es pot fer. Venen
pintats del color, vaja... Això entrarà. Les hormones, les farines de carn prohibides a
Europa. Allà es donen. Clar, són tota una sèrie de coses que el sector ramader ha dit no
a aquests acords. Jo parlo pel que es diu d’aquest sector ramader, que pot portar això.
També hem de pensar una cosa: fa molts anys que es remena, i es porta, però no s’acaba
de tancar. Per què? Perquè sempre són intercanvis de cromos que hi ha entre la Unió
Europea i Estats Units. Però aquesta vegada jo crec que és molt més important, que
s’està frenant perquè es veu que hi ha més pèrdues que no guanys. Evidentment que hi
ha sectors que hi guanyen, i s’ha de dir. Segurament que el sector de la fruita (ara jo ho
dic a nivell europeu) poder es podria beneficiar, però no són molts sectors. Són més els
perjudicats.
Pren la paraula el sr. CORCHADO, i diu: Gràcies, Alcalde. A l’inici de les
negociacions del nou acord, els i les socialistes hem tingut molt clar que un acord
d’aquestes característiques exigia transparència, legalitat democràtica i la necessitat de
garantir uns mínims inqüestionables de drets regulars i mediambientals de protecció als
consumidors i d’exclusió als serveis públics. No obstant, el procés de negociació
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d’aquest nou acord comercial, i en especial l’opacitat en la pressa de decisions, s’han
anat veient amb creixent preocupació per una part de l’opinió pública. Nosaltres
defensem un acord que impulsi el comerç internacional, el creixement sostenible, que
obri noves oportunitats a les nostres empreses, en particular a les pymes, i que estimuli
la creació d’ocupació de qualitat, que beneficiï als consumidors i que serveixi per
defensar i promoure a escala mundial els principis i valors que compartim en matèria de
protecció mediambiental, social i laboral. Exigim la màxima transparència en un procés
de negociació d’aquesta envergadura. La manca de transparència i el retard en donar a
conèixer les deliberacions han estat un greu error, que ha generat gran preocupació entre
la societat civil, la qual es podia haver evitat. Rebutgem qualsevol acord final que doni
satisfacció a aquestes reclamacions. A la vegada, també hem de dir, que tenint en
compte que encara no està aprovat definitivament esperem tenir més informació al
respecte, nosaltres ens abstindrem, però evidentment no podíem votar en contra.
Gràcies.
Pren la paraula el sr. PROFITÓS, i diu: Regidor Vega, senyora Pruna, a veure, han estat
vostès, tots dos, tan vehements i tan didàctics com van estar-ho fa uns mesos quan
parlàvem d’això mateix. I ens haurien convençut per votar que sí. Ens haurien
convençut si no fos perquè, com abans, ja veníem convençuts de casa. Per descomptat
que el nostre vot serà favorable a això.
Pren la paraula el sr. JIMÉNEZ, i diu: No és que el que vagi a dir ara hagi d’anar en
contra del que hagi manifestat la meva companya, la senyora Pruna, sinó que les coses
s’han de veure des d’un punt de vista global, no només des d’un sector. Per tant, també
hi ha altres sector que el nostre grup, i sobre tot el nostre grup parlamentari i el nostre
grup a la Unió Europea defensa també un model d’economia pròpia de la nostra nació,
que es basa en aquest moment en les transaccions internacionals. Per tant, també pot ser
una oportunitat el fet d’aquest Tractat. Ara bé, és evident, i ha quedat en evidència
també en el discurs de tots dos, de que no ho tenim clar. I com no ho tenim clar i creiem
que hi ha coses encara a millorar, pensem que hem d’esperar, analitzar i veure com es
poden resoldre aquestes incidències. Per tant, nosaltres ens abstindrem en aquest punt.
Pren la paraula el sr. BERNABÉ, i diu: Bé, jo entenc la precaució dels dos grups, però
bàsicament jo crec que s’hauria de votar a favor per una qüestió, i és el secretisme que
ha hagut hermètic en tot aquest assumpte. Ens hem d’acostumar, tant des del municipi
de les Franqueses fins a la Comissió Europea, qualsevol acord que tingui a veure amb la
vida i l’impacte econòmic i professional pels europeus han de ser el més àmpliament
coneguts. I aquí, el que dóna “yuyu”, i per això vostès s’abstindran i altres estaran
radicalment en contra, i tal... és que ben bé, no se sap cap a on se’n va... aquest és el
gran problema d’aquest tractat, que no sabem ben bé cap a on anem. Històricament,
Europa s’ha trobat durant els anys 2000 entre dos gegants: Xina i la URSS. I ha anat cap
al gegant més amable: la URSS. Però ara veiem que la Xina té peus de fang i que Estats
Units no és tan boiant econòmicament. Què vull dir amb tot això? Que el que ha de fer
Europa és buscar polítiques pròpies de dinamització. Ens trobem, per exemple, les
polítiques energètiques que cada estat fa una mica el que pot, però no hi ha una postura
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comuna en com Europa ha d’abastir energèticament les seves empreses, les seves llars, i
tal. I què ens passa? Que quan Rússia es cabreja tanca el gas i condemna a una part
d’Europa al fred i condemna a una part d’Europa a la no producció. I si un dia ens passa
amb el gas d’Argèlia, ens tocarà rebre a nosaltres. Per tant, el que se l’ha de demanar a
Europa és que sigui capaç de tenir polítiques pròpies, el més autosuficients possible
(que en aquest món global és molt complicat) i un cop tingui això, polítiques comunes,
llavors sí que pots anar a negociar amb potències. Però quan resulta que hi ha coses que
tu mateix no tens... és clar, que un estat valida una cosa transgènica i l’altre no; Que un
estat valida unes condicions fiscals i l’altre no; Luxemburg, etc., etc., ... Clar, negociar
en aquestes condicions és complicadíssim, davant de qualsevol. Llavors, jo crec que
l’exercici bàsic que ha de fer avui en dia la Unió Europea és aclarir conceptes, i llavors
anem a buscar afora els socis que faci falta.
Pren la paraula el sr. PROFITÓS, i diu: Per complementar. A Europa, no estem parlant
només de temes econòmics en els que pugui haver-hi divergències entre estats, temes
fiscals que són vergonyosos. El regidor Bernabé ha parlat de Luxemburg, podríem
parlar d’Irlanda, podríem parlar per el que fes el comportament empresarial, sinó d’una
cosa tan aparentment bàsica i esgarrifosa com el tema de l’acollida dels refugiats que té
Europa, trucant a les seves portes. Tot i això, entenc pel que veig aquí que, a base
d’abstencions la moció tirarà endavant. Jo els demanaria als grups que s’abstindran que,
com a mínim, deixin llibertat de vot a la seva gent en aquest tema. Escolti’m, estem
parlant, bàsicament, i per començar, d’una cosa que tots podem entendre que és la
nostra salut. La senyora Pruna ha parlat només d’un tema, que és el tema que ella
domina, ha parlat de transgènics, ha parlat de la diferència que hi ha entre els controls
europeus pel menjar, i els controls que tenen els americans, que bàsicament es basen en
produir com més quantitats de cereals, més quantitats del que sigui, més quantitats de
bestiar millor. Abans el regidor Vega ens ha parlat de la manca de, no sé com dir-ho,
garanties sindicals seria la paraula correcta, que hi ha als Estats Units, per exemple. I
normalment en aquests casos, quan el senyor Colomé diu “entreu al govern”, és perquè
està demostrat que el peix gran es menja el peix petit. Votin a consciència, senyors.
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i diu: Alguna intervenció més?... Res, per
finalitzar, la postura oficial del nostre grup, com ha dit el senyor Jiménez, llegiré el que
m’han passat des de Direcció. En una economia tan emprenedora i internacionalitzada
com la catalana, pot ser una gran oportunitat. Però aquesta no pot ser a costa dels drets
socials dels ciutadans, per tant, ens abstenim. Passaríem a votació.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per sis vots a favor dels regidors dels grups
municipals ILF-C, ERC-AM i CPF, nou abstencions dels regidors dels grups municipals
CiU i PSC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D'UNA
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TARGETA ELECTRÒNICA
DEIXALLERIA

PER

L'ÚS

CIUTADÀ

DE

LA

Atès que un dels objectius d’aquest Ajuntament és, o hauria de ser, el de promoure,
satisfer i sensibilitzar la ciutadania en temes de medi ambient i sostenibilitat, a més de
tenir cura del manteniment i neteja dels espais públics del municipi.
Atès que el sistema actual de butlleta segellable per a la bonificació de la taxa
d’escombraries no facilita gaire el seu ús i, per tant, no promou suficientment la
implicació de la ciutadania a col·laborar en la recollida selectiva i en la promoció de l'ús
de la deixalleria.
Atès que, en aquest tema, hi ha diferents models de procediment en municipis propers al
nostre que faciliten millor el seu ús.
Atès que hem de treballar constantment per aconseguir una més gran incentivació i, en
conseqüència, fer créixer el nombre de ciutadans implicats en la bona gestió dels residus
amb procediments senzills, transparents i publicables als mitjans de comunicació del
propi Ajuntament.
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Que l'Ajuntament posa en marxa la targeta electrònica de la deixalleria pels
usuaris d'aquest municipi que permeti enregistrar la informació relativa als residus no
ordinaris portats a la deixalleria municipal i que són objecte de la bonificació.
Segon.- Que s’implanta un sistema de gestió de la dita targeta en el mateix espai de la
Deixalleria que farà possible un control informàtic des de les oficines de l’Ajuntament i
que evitarà tant la paperassa d’ara com els desplaçaments dels ciutadans a les oficines
de gestió de tributs municipals de la Diputació de Barcelona per a l’obtenció de la
bonificació.
Tercer.- La Targeta electrònica s’obtindrà presentant instància a les oficines
municipals amb un dels següents documents:
• Data tramitació model 902 (alta cadastral - hisenda)
• Data concessió cèdula 1a ocupació
• Referència cadastral de l'immoble
• Escriptura d'adquisició habitatge 2a mà (cal demanar-la a l'antic propietari)
• Fotocòpia del rebut de la taxa d'escombraries de l'immoble
I la podrà demanar tota persona que tingui un immoble al municipi, o bé un llogater,
sempre i quan mostri el contracte de lloguer.
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Quart.- El preu de la primera targeta serà gratuït; no així les segones targetes.
Cinquè.- Que, un cop implantat el sistema, es faran públiques les dades anuals del
nombre d’usuaris de la Deixalleria com també dels nombre d’usuaris bonificats per
aportacions fetes.
Sisè.- Publicar els presents acords als mitjans de comunicació de l'Ajuntament, inclosos
xarxes socials, web i butlletí municipals.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. VEGA i diu: Bé, nosaltres volíem aprofitar, ara que estem en
procés de negociació de la redacció de les noves pliques del contracte de residus que ha
de sortir, i es va arribar per part de companys, observant el sistema d’altres municipis,
que havia aquesta opció. I després d’analitzar-la hem considerat que pot ser molt útil per
les Franqueses. Estem parlant de passar de fer servir la targeteta que fem servir ara de
paper, amb segells, a una targeta magnètica, a un sistema de registre que ens facilitaria
des d’un punt de vista de l’administració, evitar el tràmit en paperassa i fer que sigui
més automàtic i més digital tot el procés, i molt més àgil. I a més, ens permet un apartat
de transparència i la disposició de dades en temps real. Les dades van actualitzant-se
conforme la gent va fent servir la deixalleria, i podem publicar aquestes dades per a la
ciutadania, perquè en tinguin també coneixement de com funcionen els serveis
municipals. I apart, també per un tema de practicitat per a la ciutadania. Avui en dia,
quan tu vas a segellar la targeta a la deixalleria (que ja està bé que existeixi aquest
sistema, el defensem, hem lluitat perquè augmentés i ens agrada), tu segelles i has
d’anar a l’oficina de gestió de la Diputació a portar el document, amb el teu DNI i en un
horari que és al matí, de 8 a 14 si no recordo malament, i això crea, en certa mesura, a la
gent que està treballant o que té unes obligacions que no pot sortir en aquell moment,
uns problemes. Uns tràmits, uns desplaçaments, uns costos de combustible o de
transport públic. I si volem que el sistema eviti el procés a la ciutadania, estem fent el
sistema més còmode, l’incentivem i l’hi donem transparència. De fet, el que
aconseguirem, si això s’implanta en un futur, és facilitar la transparència perquè la gent
vegi que el sistema funciona, i facilitar-lo perquè el puguin fer servir i s’augmenti. I
això fa un benefici al municipi: quan més gent faci servir la deixalleria, millor qualitat
de residus als contenidors (la gent no llençarà als contenidors normals qualsevol cosa
que no ha d’anar allà, anirà a la deixalleria) i a nosaltres, econòmicament, el residu que
generarem com a Ajuntament, és de millor qualitat. I ja sabeu que això no se’ns carrega
a les arques municipal. És beneficiós. Sí que demanem que, com és una implementació
no es cobri per la primera targeta, que es faci com a la... si assumim aquest cost
d’implementar el sistema, després sí que es pot fer com amb la targeta sanitària, que si
la perds pagues el preu simbòlic que costa fer la targeta nova. Però sí que demanem que
sigui una implantació gratuïta per a la ciutadania, i que la potenciem, perquè el que hem
d’aconseguir és que quanta més gent possible faci servir la deixalleria, millor. Pensem
que no és una tonteria, a la deixalleria es porten olis. Si aconseguim que els olis del
municipi vagin a la deixalleria, evitem un factor contaminant de les aigües brutal. Per
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això considero que si podem facilitar a la gent que no hagi de desplaçar-se, encara ho
farà servir més. Gràcies.
Pren la paraula el senyor TORRES, i diu: Buenas noches. Simplemente decir que nos
parece bien la idea, y votaremos a favor. Y bueno, ya está, que nos parece muy correcta
la idea.
Pren la paraula el senyor CORCHADO, i diu: Gràcies. Només dues preguntes. Una és
que no sé quin cost has dit que te la targeta, no m’he assabentat. El de la segona, vull
dir. Si es perd. I si hem calculat el cost que això tindria, el fer aquest procediment, la
gestió, el programa. Si ho sabem o no. Ja està. Votarem a favor, d’aquesta proposta.
Pren la paraula el sr. PROFITÓS, i diu: Molt breu. Només també per dir que votarem a
favor, que nosaltres hem parlat amb municipis que tenen el sistema. El sistema
funciona, i a partir d’aquí, doncs endavant!.
Pren la paraula el sr. VEGA, i diu: Bé, en aquest tema hem buscat exemples, i un d’ells
és Cardedeu, que ja el té implantat i publiquen els resums, i sembla que funciona molt
bé, perquè hi ha un ús. I ells tenen un sistema que és que tu la primera targeta te la
donen directament. Però si tu la perds, és per evitar que l’Administració et digui que
esta fent constantment edicions, perquè és un cost. O sigui, el cost inicial l’assumirem
nosaltres, no sé exactament quin programari s’ha de fer servir, això ja imagino que està
lligat al contracte nou que fem de residus, i si podem incloure’l dins de les pliques,
aconseguirem que sigui més econòmic o més. O parlem amb el Consorci. Sé que el
Consorci, actualment, les deixalleries del Consorci, admeten treballar amb aquest
sistema, de fet Cardedeu treballa amb el Consorci i la deixalleria fa servir targeta. El
cost exacte? Ara mateix no li sé dir. Jo crec que no té cap càrrega sobre el ciutadà, i crec
que el cost que implica per l’Ajuntament és un benefici a llarg termini, perquè
aconseguim que més gent faci servir el servei. Gràcies.
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i diu: Bé, nosaltres, a través de l’Àrea d’Obres i
Serveis això ho hem mirat. Aquí entra el Consorci, perquè són deixalleries. Val? Crec
que el Consorci finança les targetes. Per tant, les finança. Després, ens hem posat en
contacte amb l’Ajuntament de la Garriga, crec, que la Garriga ho està gestionant. El cost
de la màquina de fer targetes (perquè les hauríem de fer nosaltres) em sembla que és
entre 3.000 i 4.000 €. Aquest és el cost de la màquina impressora de les targetes. Tot i
així, és una despesa assumible. I el cost de les targetes crec que ens ve finançat, com he
dit abans, pel Consorci de Residus. Jo sóc un fanàtic de Smart City. Això és Smart City.
Sense cap mena de dubte. Per tant, com no pot ser d’una altra manera, en aquest aspecte
a la moció nosaltres hem de votar a favor. Alguna intervenció més? Passaríem a votació.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
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El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL EN
RELACIÓ A L'ESTABLIMENT COMERCIAL DE L'EMPRESA
MERCADONA UBICAT EN AQUEST TERME MUNICIPAL
Aquesta moció és retirada pel portaveu del grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal, atès que s’ha presentat una moció refosa i que ha estat
objecte de debat i aprovació en el punt número 4 de l’ordre del dia.
9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL PER
GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA
LGTBFÒBIA
Atès que fa més d’un any que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del
10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta és una llei
pionera a Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit
associatiu.
Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i
els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions
per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”.
Atès que des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya considerem
necessari que l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès implementi una sèrie de
mesures, accions, protocols i actuacions per tal de garantir el desplegament de la Llei
contra la LGTBfòbia al nostre municipi i afavorir-ne el seu compliment.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar el municipi de Les Franqueses del Vallès respectuós amb la
diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals i contrari a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació
i/o identitat sexual.
Segon.- Fer onejar la bandera irisada a l’Ajuntament els dies 17 de maig, Dia
Internacional contra l’Homofòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
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Tercer.- L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès es compromet a dur a terme un
Pla local contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia i la interfòbia al
llarg de l’any 2016. En aquest marc, es desenvoluparan actuacions que promoguin
l’eradicació de les actituds homòfobes així com una campanya informativa a la
ciutadania, en col·laboració amb les entitats del municipi, sobre la pluralitat afectivosexual, l’existència de les famílies homoparentals i el dret a la diferència.
Quart.- Fer seguiment de les denúncies per homofòbia de les que l’Ajuntament en
tingui coneixement en col·laboració amb l’Observatori contra l’Homofòbia.
Cinquè.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya
i a les entitats que van impulsar la Llei de drets de les persones gais, lesbianes i
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia, la Transfòbia i la
Interfòbia. També al Consell Nacional LGTB, a AI Catalunya i a la ILGA, al conjunt de
les entitats del municipi sigui quina sigui la seva finalitat (cultural, esportiva ,
educativa, de lleure...), i a l’ Ilm. Fiscal contra delictes d’odi i discriminació a
Catalunya i a l’ Il·lm. Síndic de Greuges de Catalunya. I publicar-los a la web
municipal.
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i diu: Molt bé. Me’ls sabia tots, menys la
Interfòbia, que l’he hagut de buscar. Que és les persones hermafrodites, que tenen els
dos.... sí, que tenen les dues sensibilitats.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. CASSÀ i diu: Ara fa més d’un any, el Parlament de Catalunya va
aprovar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lebianes, gays, bisexuals, transgèneres i
intersexuals, i per erradicar l’homofòbia, lesbofòbia i la transfòbia. Aquesta és una llei
pionera, que va ser aprovada amb un ampli suport parlamentari, i amb el suport de tot el
teixit associatiu. Aquesta norma estableix que la Generalitat i els ens locals han de
garantir l’acompliment d’aquesta llei, i promoure les condicions per fer-la plenament
efectiva, en els àmbits competencials respectius. D’altra banda, el que ens va fer decidir
a presentar aquesta moció, va ser perquè el mes passat, a través dels mitjans de
comunicació, vam tenim coneixement que un adolescent transsexual, l’Alan, es va
suïcidar, perquè l’assetjament escolar que va patir a causa de la pressió i la
incomprensió de la societat. Fets com aquests no poden tornar a passar enlloc. Així
doncs, des del grup d’Esquerra Republicana considerem necessari que l’Ajuntament
implementi la sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions que s’han exposat per tal
que garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBFÒBIA, i afavorir-ne el seu
compliment.
Pren la paraula el sr. JIMÉNEZ, i diu: Nosaltres votarem de forma favorable aquesta
moció, entre d’altres coses tal i com vostè diu, perquè ja va estar aprovada pel
Parlament, i per tant hem de donar acompliment a les nostres lleis, i per tant, està clar.
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Però també una cosa que és molt essencial, ho fem també pel respecte a les persones.
Entenem que, sobretot, i una cosa que sembla que no se li dóna molt el ressò perquè a
vegades suavitzen les situacions, però en el món de les escoles, en l’entorn de les
escoles, hi ha molts nens i nenes que estan patint aquesta situació, i entenem que tot
això s’ha d’evitar, que ha de ser una convivència més pacífica, i no perquè hi hagi una
discriminació per raó de sexe o de pensament, o de tal. Per tant, votarem favorablement.
Pren la paraula la sra. PERICAS, i diu: Bé, nosaltres, des del nostre grup votarem a
favor, però volíem fer, si es podria fer un afegitó, no? perquè trobem que en el punt
tercer em sembla que és, en el que parla de que es vol fer un Pla Local durant 2016,
entenem que una mica pel que has comentat, Rosa, del cas d’aquesta noia que es va
acabar suïcidant, pensem que a les escoles i en els nostres instituts és realment on s’ha
de fer més incís. Llavors, proposaríem de que s’afegís en aquest punt, si us sembla bé,
que des de l’Ajuntament, des de l’Àrea d’Educació es pogués fer com un taller anual a
totes les escoles i instituts. Potser més a escoles de cicles superior, i instituts una mica
de totes les edats. Que trobem que seria una mica, perquè és la base de qualsevol
societat, no? Llavors, si us sembla bé. Ah, si! Per això demanaríem que s’inclogués en
aquest tercer punt, i proposem un redactat, a veure si us sembla, al final del punt, afegir:
“... així com també es compromet a iniciar un treball amb les escoles, tant amb els
professionals de l’educació com amb l’alumnat dels diferents centres educatius.” A
veure, què us sembla?
Pren la paraula la sra. CASSÀ, i diu: Per part nostra, cap problema. Nosaltres ja
esmentàvem tot tipus d’entitats, perquè entenem que a les escoles, normalment, ja se les
vol carregar d’un munt de feina, apart de la que ja tenen. Per tant, enteníem que també,
doncs, educatives, esportives de lleure en tots aquests àmbits, però si en aquest sentit sí
volem incidir, per part del grup municipal d’Esquerra no hi ha cap problema, al contrari.
Pren la paraula la sra. RECHE, i diu: Des del PSC ens adherim a la totalitat d’aquesta
moció, donat que a tot l’Estat s’estan repuntant les agressions homofòbiques d’una
manera important, des de fa cosa de tres, quatre anys, la cosa ha augmentat de manera
alarmant. Com deia l’Eli, jo demanava que el tercer punt es donés en aquest Pla Local
una especial importància a unes xerrades a instituts i sobretot, a escoles de primària.
Perquè les generacions que pugen vegin el que és la realitat: que tots som iguals. I com
anècdota, us volia explicar el que va passar a la classe de la meva filla, que fa segon de
primària. L’altre dia van haver d’aturar una classe i explicar-los que dir “ets gay” no és
un insult. I van haver de deixar de fer la classe per fer això. No podeu tractar a un altre
dient que “gay” és un insult. Si això ho aturem des de ja, la cosa anirà a millor. No hi
ha més. Gràcies.
Pren la paraula el sr. PROFITÓS, i diu: A veure, entenc que a partir de la intervenció
del PSC estem donant per acceptada i per assumida la modificació que es plantejava. I
la proposta d’intervenció també serà així.
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Pren la paraula el sr. JIMÉNEZ, i diu: Bé, nosaltres també acceptem aquesta inclusió,
tot dient, i ara en veu baixa ho comentàvem, que ja es fan accions. Es fan accions a
nivell d’ensenyament, tant a nivell de seguretat ciutadana, i també de serveis socials,
cadascun en el seu àmbit. Uns és preventius, uns altres per tractar els casos que ja tenen
una incidència, i també amb mossos perquè això desprès te unes conseqüències, per
tant, l’Ajuntament treballarà conjuntament amb aquestes Àrees.
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i diu: Anem a fer les coses ben fetes. Accepteu
(sou vosaltres els que presenteu la moció), accepteu l’esmena, passaríem a votació de
l’esmena. Si?
SOTMESA a votació l’esmena de la moció, és aprovada per unanimitat dels quinze
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal. Per tant, el text de la moció, una vegada incorporat l’afegitó
proposat pel grup municipal de ILFC, és el següent:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL PER
GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA
LGTBFÒBIA
Atès que fa més d’un any que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del
10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta és una llei
pionera a Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit
associatiu.
Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i
els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions
per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”.
Atès que des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya considerem
necessari que l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès implementi una sèrie de
mesures, accions, protocols i actuacions per tal de garantir el desplegament de la Llei
contra la LGTBfòbia al nostre municipi i afavorir-ne el seu compliment.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar el municipi de Les Franqueses del Vallès respectuós amb la
diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals i contrari a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació
i/o identitat sexual.
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Segon.- Fer onejar la bandera irisada a l’Ajuntament els dies 17 de maig, Dia
Internacional contra l’Homofòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
Tercer.- L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès es compromet a dur a terme un
Pla local contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia i la interfòbia al
llarg de l’any 2016. En aquest marc, es desenvoluparan actuacions que promoguin
l’eradicació de les actituds homòfobes així com una campanya informativa a la
ciutadania, en col·laboració amb les entitats del municipi, sobre la pluralitat afectivosexual, l’existència de les famílies homoparentals i el dret a la diferència. Així com
també es compromet a iniciar un treball anual a les escoles, tant amb els professionals
de l’educació com amb l’alumnat dels diferents centres educatius.
Quart.- Fer seguiment de les denúncies per homofòbia de les que l’Ajuntament en
tingui coneixement en col·laboració amb l’Observatori contra l’Homofòbia.
Cinquè.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya
i a les entitats que van impulsar la Llei de drets de les persones gais, lesbianes i
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia, la Transfòbia i la
Interfòbia. També al Consell Nacional LGTB, a AI Catalunya i a la ILGA, al conjunt de
les entitats del municipi sigui quina sigui la seva finalitat (cultural, esportiva ,
educativa, de lleure...), i a l’ Ilm. Fiscal contra delictes d’odi i discriminació a
Catalunya i a l’ Il·lm. Síndic de Greuges de Catalunya. I publicar-los a la web
municipal.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels quinze 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. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i diu: Els demano brevetat, concisió i que feu la
pregunta i l’adreceu al regidor corresponent. Alguna intervenció al respecte?
Pren la paraula el senyor BERNABÉ, i diu: Començaré per un prec, i és demanar a
l’equip de govern que estudiï la possibilitat de fer una revisió del Pla General, com ara
han anunciat el de Mercadona, doncs ara pensem que és el moment d’obrir aquest
meló del Pla General, que no hi hagi una pressió demogràfica. Però sí que comencem
a tenir alguna pressió de serveis en alguna qüestió, i també tenim alguna pressió dels
empresaris del sector de la construcció, perquè encara això no ha rebrotat, per tant, a lo
millor ara seria un bon moment per posar (i més un govern en minoria, que haurà
d’acabar pactant) un Pla General pels pròxims anys. Aquí ho deixo, i vostès
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decideixen. Després, anem aprovant una sèrie de mocions que comporten una sèrie de
comissions que fins ara no ens hem trobat. Des de la dels horts socials, que encara no
s’han trobat. Vam aprovar una moció sobre la pobresa energètica i per exemple, aquí
s’ha creat la comissió de treball per a la pobresa energètica? S’ha dotat de pressupost
aquesta comissió? Senyor Jiménez, com podrem seguir la seva actuació? Després,
volíem fer una pregunta, suposo que això és Cultura, per tant, a la senyora. Bé, la festa
dels Tres Tombs. S’ha fet, i al final s’ha pagat, fins i tot hem fet lloguer de carros de
fora del municipi, perquè aquí no tenim i tal. A més, la nostra pregunta és la següent:
si una entitat deixa de muntar una activitat, l’Ajuntament l’agafarà sempre? Per
exemple, si el grup ciclista deixa de fer la carrera que fa pel centre, Esports l’agafarà i
la farà, perquè això ja comença a ser una tradició? Pregunto, perquè en aquest cas, si
no es té capacitat per part de l’entitat, perquè ho assumeix l’Ajuntament? Si la
Hermandad Rociera deixa de fer la processó fins allà avall, l’Ajuntament agafarà això
i ho portarà cap endavant, perquè és una expressió del folklore del poble andalús? Jo
pregunto. Demanem un cop més, que retirin el sistema de Foto vermell, perquè està
dins d’una inseguretat jurídica, i volem evitar mals pitjors al municipi. El sistema de
llum, per tant el senyor Ferran Jiménez, o el senyor Ganduxé, no ho sé, el sistema de
llum de Corró d’Amunt, aquests fanals que s’han de col·locar ara, perquè les pliques
no definien les característiques tècniques de l’enllumenat? Perquè no es soterra i
acabem ja amb aquest problema de si pals de fusta, si pals metàl·lics i per tant,
soterrem i pugem? Senyor Moi, tenim a Bellavista, al camp de futbol, la font que no
raja, d’aigua. No sé si n’era conscient o no, fa ja uns dies, jo diria que un parell de
setmanes. Que ho sàpiga. Perquè allà s’entrena. La font de fora, dic, la de per sobre, la
que està a l’eskater, val?. No sé si això és Alcaldia, no ho sé. El quiosc de Bellavista,
perquè ha estat tancat durant el període vacacional de Nadal, si això no ho posa en el
conveni enlloc? Senyor Alcalde, hem vist una dieta seva, personal, de 365€. Onze
menús d’un menjar a Premià. Em posava Pla d’Actuació Municipal. Nosaltres
entenem que Protocol és Protocol, i dietes són dietes. Si vostè ha presentat una dieta,
perquè vostè ha menjat en aquest restaurant em sembla lícit, però si s’ha fet una dieta
per una qüestió de treball, quins regidors hi eren presents? Perquè recordo que el
personal de l’Ajuntament pot passar també dietes. Espero que pugui respondre a això.
Ens han preguntat, i d’això no tinc massa notícia i això seria el senyor de Seguretat
Ciutadana, què ha passat amb els robatoris que es van produir a primers de gener a
diferents col·legis de les Franqueses. Sabem algo. Les beques menjador, es pensen
assumir? Queden vint-i-dos casos. Sé que ens posem pesats amb aquest tema, però és
que els nanos han de menjar cada dia. Ho resoldrem. Si és un problema de que el
Consell Comarcal no avança els calés, avancem-los nosaltres i després, quan arribin, ja
els cobrarem. Senyor Moi, quan disposarem dels plecs de clàusules, tant tècniques
com administratives, del concurs d’escombraries, per poder-les estudiar i fer
aportacions? No sé si em pot dir alguna data aproximada. Això no sé si també és
Alcaldia. Per què no funciona la presentació d’instàncies generals de manera
telemàtica a través d’Internet i amb signatura digital? És que ho hem intentat i no ens
ha sigut possible. Per què no es poden de manera telemàtica també les instàncies als
Consells de Poble? Tenen previst alguna planificació perquè es puguin fer la resta de
tràmits a l’Ajuntament de manera telemàtica? Ens hem trobat que l’únic que podem
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fer és el lloguer d’instal·lacions esportives. És l’únic que podem fer com a cosa
telemàtica. Res més. Bé, d’això fa una setmana, no sé si això s’ha actualitzat. Quan
realitzaran per part de l’Ajuntament les mesures d’urgència (això seria vostè, senyor
Ganduxé) a la cruïlla del camí de Marata. Hi ha mandat de Ple i és competència
municipal. La Diputació ja ha començat a actuar a la carretera i l’Ajuntament ha fet
una petita actuació, però no allò al que s’havia compromès. També, i seguint amb
aquest tema, senyor Ganduxé (el tema de mobilitat), ens pot dir en quin punt està
l’Estudi integral que ens va oferir la Diputació? Està en marxa? Quins terminis té?
Gràcies.
Pren la paraula el sr. CORCHADO, i diu: Bé, gràcies. Fa aproximadament uns catorze
dies, vam notificar a la Policia Local que hi havia un solar al carrer Portugal, del
polígon de Llerona, amb més de deu vehicles abandonats que podia ser constitutiu de
diferents incompliments, no només de les normatives locals mediambientals, sinó fins
i tot d’activitats il·legals i també normatives mediambientals no només estatals, sinó
també de la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, volíem saber, després de catorze
dies, si l’equip de govern (no sé ben bé a qui va dirigit això, perquè és massa... hi ha
d’activitats, hi ha Policia Local, hi ha una mica de tot). Una: de qui és propietat aquest
solar i els vehicles que allà es trobaven? Si tenia alguna mena de llicència d’activitats
per poder fer aquest emmagatzematge de vehicles sense cap mena de protecció i
totalment accessibles? Si s’ha procedit a sancionar, tal i com diu la nostra normativa,
aprovada per tots nosaltres, i normatives, torno a dir, estatals, també, i de la
Generalitat de Catalunya vinculades amb el medi ambient. Si s’ha procedit a
sancionar? I si s’han trobat als culpables, o al culpable, de que aquests cotxes
estiguessin allà. I bàsicament, aquestes preguntes per part meva.
Pren la paraula el sr. MARIN, i diu: Bé, la meva pregunta va adreçada al regidor
d’Urbanisme, senyor Ganduxé. S’estan respectant els terminis del conveni signat amb
l’empresa adjudicatària del pàrking de camions a Llerona, observant que l’activitat
està operativa, i que hi ha una ocupació de la via pública permanent? Vull dir, és
alguna cosa que xoca, no? Aquesta seria una pregunta. Llavors, l’altra és: davant de
l’incompliment progressiu dels adjudicataris de les condicions per les que van
aconseguir determinats serveis, què pensem fer per acabar amb aquestes situacions?
Vull recordar que l’anterior govern fins i tot d’aquest tema en vam parlar, i vam dir de
fer una comissió de seguiment de l’acompliment d’aquestes condicions. A veure, a
partir d’aquí, quina és la idea que teniu i què és el que voleu tirar endavant perquè els
adjudicataris acompleixin totes les condicions per les que van guanyar els concursos
als que es van presentar.
Pren la paraula la sra. RECHE, i diu: La primera pregunta va pel senyor Torres. Li
vaig preguntar al Ple passat per la senyalització de les escoles Colors i Guerau de
Liost. Vau dir que això estava en marxa. Continuen sense estar senyalitzades i això
estava dit que al setembre estaria. Quina resposta li doneu a les AMPAS, que són les
que a mi m’ho demanen? Després, per la senyora Ginestí, quan finalitza el contracte
de l’Escola de música, i que es preveu fer un cop finalitzi? Sortirà a concurs? Com
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es... I la última, no sé si és pel senyor Jiménez o pel senyor Torres, no ho tinc clar.
S’ha tret la senyal d’aparcament que hi ha davant del Casal d’avis de Bellavista. Es
pintaran places d’aparcament? Es farà un aparcament perquè puguin aparcar per
càrrega i descàrrega? Com es farà? Simplement. S’ha tret una senyal, però no queda
clar si tothom pot entrar a aparcar, o no. No hi ha senyals. Com es fa això? Gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós, i diu: Dues de molt fàcils. La primera per la senyora
regidora Ginestí. Lligat amb el què ja l’han preguntat del tema de la pobresa
energètica, de les mocions que hem aprovat, una pregunta que es contesta amb un sí o
un no. Hem signat un conveni amb alguna de les companyies subministradores? Amb
Sorea o alguna de les companyies de llum, de gas? Un conveni signat i que... ai,
perdó... és veritat, és la ex... perdó... Senyor Jiménez, hem signat un conveni ja que el
tinguem funcionant amb alguna d’aquestes companyies? o no encara? I referent al
tema de les escombraries, també fa, en el Ple del mes de novembre, es va comentar
una mica el tema, i se’ns va dir textualment, el senyor Moi va dir: “cuando lo
repasemos y me digan que está bien, se lo pasaré a toda la oposición sin ningún
problema, y si me dan alguna idea la escucharemos, pam pam pam pam...”. Llavors,
vam tenir, fa unes setmanes, una convocatòria en la qual, bàsicament, el que es va fer
va ser informar-nos de punts de vista absolutament tècnics, del que es millorava en les
pliques de la recollida. Volia saber si aquí s’acaba el tema, si el model és el model, o si
quan dèiem que podem parlar, vull dir, es pot aportar d’alguna cosa més que no siguin
les coses purament tècniques en el tema del concurs d’escombraries. Res més.
Pren la paraula el senyor Alcalde, i diu: Molt bé, passaríem a respostes. Si?
Comencem pel senyor Moisés Torres.
Pren la paraula el senyor TORRES, i diu: Bueno, sobre la fuente del campo de fútbol
7, no estaba informado. Pero bueno, se arregla. Luces de Corró d’Amunt. En el
concurso que ganó Buquet, en el pliego ponía, dentro de las mejoras, una de las
mejoras era ésa, y estaba contado con palo de madera y cable aéreo. Empezamos la
obra y había unas quejas. Entonces, el equipo de gobierno hemos decidido pedir un
presupuesto de qué costará poner el palo metálico y soterrado. Pero tenemos que
mirar, vamos a mirar, las dos opciones. El palo metálico va seguro, pero no sabemos si
irá soterrado o aéreo. Cuando tengamos los presupuestos lo volveremos a estudiar.
Pero los pedimos ayer. Osea que tardarán unos días. El concurso de las basuras, como
le dije a la señora Pericas, en cuanto lo tenga lo pasaremos. Me han dicho mis técnicos
que está casi terminado. El técnico lo tenemos seguramente casi terminado. Y el
administrativo, lo está haciendo la empresa, y tenía que mirar unos puntos que eran
muy técnicos y había que mirarlos por abogados, y estamos ahí. En cuanto yo tenga el
pliego completo, os lo pasaré. Primero lo pasaré para que tengáis tiempo para ir
mirándolo, y en cuanto tengamos el administrativo también lo pasaré. El
administrativo lo está haciendo ahora la empresa que nos está haciendo el técnico. La
vez anterior se tumbó por el administrativo, entonces hemos decidido que nos lo haga
la misma empresa, vale? Señalización, señora Reche, de los colegios. Yo me
comprometí, y le dije: “Cuando me comprometo, cumplo”, a que después de fiestas de
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Navidades nos poníamos con la señalización. Efectivamente nos hemos puesto, pero
las señales no se trata de cogerlas. Hay que fabricarlas y hay que ver lo que tenemos
que escribir en las señales y las ubicaciones. Las ubicaciones ya se han decidido con
mis técnicos. Ahora la empresa ya está fabricando las señales. Me han dado un plazo
de dos meses. Pero después de fiestas, creo que el día ocho o el día nueve, ya se puso
todo en marcha. Y la señalización que hemos quitado de la Asociación de vecinos del
barrio Bellavista, la hemos quitado porque estábamos teniendo una serie de problemas
bastante importante, de quejas por parte de los vecinos. La hemos quitado y estamos
estudiando lo que vamos a hacer ahora. No hemos decidido aún nada. La semana que
viene tenemos una reunión para decidir qué hacemos. De momento, ahora mismo,
puede entrar todo el mundo. Ahora mismo no es ilegal entrar, porque hemos quitado la
señal que lo prohibía. Entonces, ahora se puede entrar. Lo que estamos debatiendo es
qué es lo que vamos a hacer ahí. Algo haremos. Yo creo que he contestado a todo.
Pren la paraula la senyora PRUNA, i diu: Si, senyor Bernabé, sobre la festa de Sant
Antoni, bé, suposo que això ja s’ha dit moltíssim, però aquesta comissió que havia de
Sant Antoni feia quaranta anys que feien aquesta festa. La feien molt bé, però ells ja
s’anaven cansant i ja feia molt temps que deien que volien plegar. Nosaltres, de veritat
que no era cap intenció fer-ho, però ens van venir a demanar i el senyor Alcalde va dir:
“Rosa, com que és de la Pagesia, doncs, et toca. Fes-ho.” En quinze dies, perquè el
vint-i-dos de desembre ens van venir a demanar a Agricultura perquè la féssim. I de
pagar carros només que els hi vam agrair que ens ho diguessin, perquè nosaltres per
primera vegada agafar una cosa que no sabíem ni com anava. El que no volíem és que
es perdés una tradició. A Llerona es va perdre i també la volem recuperar. Jo crec que
són coses que no es poden perdre. Jo crec que, les tradicions, les hem de conservar.
Però li dic una cosa: vostè em diu de pagar. A la Comissió que se’n cuidava, que ens
van ajudar a dir els noms, perquè nosaltres no coneixíem a ningú. Ells ho feien d’una
manera, que com a Ajuntament no ho podíem fer nosaltres, ni anar buscant anuncis, i
totes aquestes coses, ens van dir: “Mira, hi ha cinc carros que s’han de pagar perquè
nosaltres els pagàvem perquè vinguessin”. Miri, vam estar tant de sort (també jo conec
molta gent d’aquest sector). Van venir tres hípiques gratuïtament que van portar
cinquanta-quatre cavalls, gratuïtament tothom. I els altres carros que van venir de
Granollers, de Vic, d’aquí de Corró, van venir altres carros, aquests ningú res. L’única
cosa, aquests, perquè eren i era un conveni que tenien. Que després, ja sabem que si
fas intercanvis amb altres pobles que ja sap que es fa a Bigues, a Palau de Plegamans,
Canovelles, és a dir, la gent es va intercanviant, la mateixa gent. Tothom està tan
content, de tots els que van participar. Jo també agraeixo a tothom el que va participar,
i penso que va ser una festa que, de veritat, no era la intenció nosaltres, però es perdia i
ens van venir a demanar.
Pren la paraula el sr. JIMÉNEZ, i diu: Si. Respecte a les comissions que es van
aprovar a les diferents mocions, estaven totes, bé, s’havien d’aprovar els pressupostos.
Un cop estan aprovats els pressupostos ja iniciarem la seva constitució. També, en
algun cas, ja hem demanat la participació d’alguna de les persones que han de
representar els diferents grups i ens falta encara rebre alguna resposta. Amb alguna,
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amb alguna, eh? Per tant, en tot cas, us farem un recordatori, i els que no se us hagi
convocat, a partir d’ara, que ja estan aprovats els pressupostos, iniciarem. Em
demaneu com està el tema dels robatoris de les escoles. A veure, les actuacions estan
en investigació. Hi havia dades que podien ser resolutives. Hi ha empremtes que
podrien determinar quins són els autors, però això és una qüestió que encara portarà
uns dies, i aleshores, això és una qüestió que està en Mossos i la Brigada
d’Investigació. Quant a les beques menjador, que comentem amb el tema del Consell
Comarcal, bé jo també m’he fet repetitiu. Vosaltres us feu repetitius i jo m’hi faig
repetitiu. Tots sabem el procediment. El que sí que ja ho hem dit és que no quedarà
ningú sense l’ajut, però és que ara no podem per pròpia iniciativa, dir als que resten
que sí, perquè a lo millor creem duplicitats. El Consell Comarcal, en la última Junta de
Govern, ja ens van notificar una part. Queda un mínim. I alguns de vosaltres també
participeu en el Consell Comarcal, per tant el que estic dient ho coneixeu. No obstant,
us dono la resposta. Quant als aparcaments, un cop fet l’inici del servei de
l’aparcament de camions, el que estem fent és revisar les ordenances de l’ús en els
diferents polígons per unificar criteris, tant en el que està aquest servei com els que no
ho tenen. Per tant, en breu es podrà presentar a tots vostès quina és la modificació per
dir com s’ha de fer i com s’ha de regular. Per tant, en breu se us podrà presentar
aquesta situació. També comenteu el seguiment de totes les adjudicacions de serveis
als diferents casals, i tal. És un compromís d’aquest govern. Per tant, anirem fent les
revisions. Penseu que, fins i tot, fem actuacions conjuntes. Hi ha molts equipaments
que depenen de més d’una regidoria. Ens reunim les diferents regidories i anem a
revisar totes les qüestions que poden afectar, tant d’usos, tant com temes legals, temes
de que els treballadors estiguin amb tota la paperassa que correspon. Per tant, sí que
fem un seguiment. No obstant, per part de vostès, si detecten, com en aquests casos
que indiquen, alguna anomalia, ens la fan arribar amb la comunicació més directa que
puguem tenir, i aleshores ens posarem a controlar i modificar aquestes conductes si no
són les adequades. Jo només volia fer una puntualització en el tema de la senyalització
d’on està l’Associació de veïns. Era necessari fer una actuació per una qüestió, fins i
tot per un tema urbanístic. Si veuen moltes de les cases que hi ha en aquest passatge
(perquè no arriba a ser un carrer) la seva sortida de les vivendes dóna directament al
que seria aquell vial. Per tant, per seguretat dels vianants, s’ha de fer una actuació.
D’acord? I el que ens prima a nosaltres, sempre és la part més feble, que són els
vianants. Evidentment que hi haurà uns aparcaments per serveis, però tal i com ha dit
el senyor Moisés, això ja està en previsió i en breu es farà. Però ressaltar aquestes
situacions, que també correspon a una modificació en aquest nivell. I això a vegades,
passes no sé quantes vegades, i no et dones compte. Però quan ho veus, ho valores.
També per una altra situació: hi ha gent amb discapacitats, gent amb mobilitat reduïda.
També hem de protegir que aquesta gent puguin passar sense cap impediment. També
per això hem de senyalitzar-ho. D’acord? El tema dels convenis amb les
subministradores. Ja tenim un preconveni amb Sorea, que estem tractant-lo. Ens hem
de tornar a reunir i acabarem d’unificar criteris, i també ho posarem a consulta amb els
diferents grups polítics, i acabarem de fer-ho. Amb les subministradores, el que són les
elèctriques, és més difícil. Però bé, tal i com es vagin produint casos ho fem. Penseu
una cosa, que a on no arribem amb acords, arribarem amb ajuts. Per tant, tingueu la
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tranquil·litat que ningú es quedarà sense la possibilitat de tenir el subministrament. Per
tant, aquest també és un compromís del govern, i bé, també amb acord, suposo, que
amb tots vostès, no? Vull dir que això ho aproven. I per la meva part, ja està.
Pren la paraula la sra. GINESTÍ, i diu: Senyora Reche, respecte de l’Escola de música,
no recordo ben bé la data de finalització del contracte, però sé que acaba fora
d’aquesta legislatura perquè ho vaig mirar personalment. Tot i això, treballarem
(encara que no pugui fer res amb el contracte) perquè funcioni, negociant preus,
potenciant-la, o farem el que calgui per potenciar la música, que crec que és força
important. I d’altra banda, respecte de la proposta telemàtica de lloguer
d’instal·lacions, imagino que va dirigit a Cultura, ja que Esports ja ho té. És una de les
intencions, que és modernitzar el Patronat, parlo per mi, i estem treballant “en ello”, i
espero que no parem i que evolucionem en aquest tema, perquè crec que és important.
Pren la paraula el sr. GANDUXÉ, i diu: Senyor Bernabé, vostè pregunta què tenim
previst fer a la cruïlla de Marata. Fins que no ens arribi l’Estudi de la Diputació, el que
tenim previst és fer un mínim manteniment a la cruïlla: senyalització, pintura. Això
tenim previst fer-ho. I llavors també em demana com està l’Estudi de la Diputació.
Això ho tenim ja demanat i de moment, no tenim cap notificació. En el moment que
ho tinguem, us ho direm de seguida, i convocarem a la Comissió. Vostè, senyor Marín,
què m’ha preguntat? És que, perdoni que li digui, però s’ha allargat molt, eh? No, ja sé
que.... s’ha donat per contestat, no? El Ferran, o? No? Si, és que jo crec que ho ha
contestat ell. Per això jo he volgut, el que passa és que la pregunta, vostè me l’ha feta a
mi, i el Ferran jo entenc que l’ha contestat.
Pren la paraula el senyor ALCALDE, i diu: Molt bé. Els diferents, a veure si acabo de
contestar-ho tot. Pel que fa a la revisió del Pla General, pensem-hi. Si. Pensem-hi. Hi
poden haver revisions puntuals, el sector industrial del Pla de Llerona s’està omplint,
ja tenim el Sector N, evidentment, algun empresari de la construcció ja ens ha dit
també que, ens ho ha dit així mateix, que faltaria una mica de creixement en vivenda
nova. De vivenda nova. N’hem de parlar. En principi, no ho teníem previst, però ho
estudiarem. Pel que fa als horts socials, ho hem contestat? Els horts socials, ara s’ha
aprovat el pressupost. Avui també, ahir, em sembla que van tenir una reunió el gerent
amb la Fundació de La Caixa, amb el director de l’oficina d’aquí de les Franqueses, i
sé que han col·laborat també en temes d’horts socials. Per tant n’hauríem de parlar.
Per tant, en això ja estem a sobre, val? En el tema del Foto vermell, m’agradaria llegir
l’informe de l’Inspector de la Policia, el que a petició d’Esquerra Republicana el va
fer. Llegiré la part important, i crec que aclareix molts dubtes de com van anar les
coses. Diu:
“Que a l’Estudi de mobilitat realitzat per la Diputació de Barcelona en el Pla
local de seguretat viària de les Franqueses, es feien entre d’altres les següents
afirmacions i recomanacions:
Pel que fa a l’Estudi de mobilitat, estableix la cruïlla entre la carretera de Ribes
i la BV5151 (carretera de Cànoves) com a punt on es localitza una elevada
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concentració d’accidents. Planteja, entre d’altres objectius, la implantació i
millora de noves tecnologies per a la gestió del trànsit i del Centre de control,
així com reduir l’accidentabilitat en l’àmbit urbà. Recomana la col·locació de
càmeres IP per a la gestió i vigilància del trànsit, així com la col·locació
d’espires d’aforament de vehicles en punts estratègics.
Pel que fa al Pla local de seguretat viària de les Franqueses, estableix, entre
d’altres punts de concentracions d’accidents, la cruïlla entre la carretera de
Ribes i la carretera de Cànoves, així com la rotonda de Can Mònic. Menciona,
entre d’altres mesures estratègiques del Pla d’actuació, mesurar i augmentar el
nombre de denúncies per infraccions en moviment sobre el total de denúncies,
així com la reducció de la velocitat en els accessos als nuclis urbans, amb
menció expressa als nuclis de Corró d’Amunt i de Llerona.
Que les esmentades recomanacions van ser tingudes en compte pel signant al
marge, l’Inspector de Policia, als efectes de determinar el tipus d’instal·lació i
la ubicació dels dispositius del Foto vermell, a l’hora de redactar el Plec de
clàusules tècniques aprovat en la sessió de la Junta de Govern ,de 15 de maig
de 2014.
Diu també que, en aquest sentit, el sistema anomenat Foto vermell, a més de
reunir les característiques necessàries per assolir els objectius plantejats en
l’Estudi de mobilitat i en el Pla local de seguretat viària, presenta certes
prestacions en comparació a d’altres dispositius, com ara els cinemòmetres,
atès que proporciona imatges en directe de la via pública, la qual cosa
contribueix a la millora de la gestió del trànsit per part de la Policia Local, té
efectes en la reducció de la velocitat equiparables a la del radar. En el cas dels
dispositius instal·lats en el carrer Catalunya de Llerona, dóna informació
relativa a intensitats mitjanes de trànsit, velocitats de vehicles, gestió de llistes,
etc., a més d’incorporar un sistema d’alertes on line en cas de detectar la
presència de vehicles que puguin ser d’interès policial.
Que el dispositiu en qüestió contribueix de forma substancial a la millora de la
seguretat viària, atès que sanciona conductes tipificades com a greus en el
Reglament general de circulació, que poden posar en perill la seguretat del
trànsit i la dels vianants.
Que el signant al marge considera que la instal·lació s’hauria de fer extensiva
al nucli de Corró d’Amunt, tal i com s’assenyala en el Plec de clàusules
tècniques i administratives del concurs.”
Per tant, aquest és l’informe de l’Inspector de la Policia. És un informe tècnic, no és
un informe polític. Perquè veieu d’on van començar les coses. Perquè a vegades, aquí
hi ha.... hi ha... val?.... Si us plau, si us plau... Val? Això és l’informe de l’Inspector de
la Policia, que és qui va implantar el sistema. I el que ens ho va demanar. Llavors, en
relació a les fases semafòriques, ens diu que allò que ha dit el senyor Profitós abans,
en una fase de la rotonda de Can Mònic sí que pot està verda. En l’altre no, perquè
entraríem directament a la rotonda, amb el perill que podria haver-hi. I després diu
també que, el sotasignant al marge, considera i així ho avala l’estudi esmentat en el
paràgraf anterior, que el semàfor ubicat en el carrer Catalunya, el de Llerona, ha de
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funcionar per defecte en fase d’àmbre intermitent. Jo l’he demanat per activa i per
passiva que funcioni en fase verda. L’he demanat, i l’Inspector de Policia ens diu en
fase intermitent, atès que el tram de via en qüestió forma part de l’antiga travessa
nacional 152a i ha d’advertir als vehicles que hi circulen que ho facin amb precaució,
al tractar-se d’un accés principal a un nucli poblacional. Qualsevol modificació en
aquest sentit podria contribuir a augmentar la velocitat dels vehicles en aquest tram i
donar una falsa sensació de seguretat, contràries a l’esperit i a l’objectiu de la
instal·lació.
Aquest és l’informe de l’Inspector de Policia que dóna respostes a moltes preguntes
que s’han fet. Pot agradar més o agradar menys, però és aquesta la resposta oficial del
tècnic oficial. Pel que fa a la font del camp de futbol de Bellavista, prenem nota. Pel
que fa al quiosc tancat, no en tenia coneixement, deixeu-m’ho mirar. Pel que fa a
Premià, s’hi va anar a fer una jornada de treball, des de les nou del matí fins a les sis
de la tarda. És per fer el PAM d’actuació municipal. En allà hi eren regidors i
funcionaris, per això érem onze. I va ser una sessió que, a més a més, constituïa el
lloguer de la sala. Perquè vam fer-ho fora? Per estratègia. Aquí la gent té trucades, té
l’Àrea, etc., i en canvi, si els treus d’aquí, no molt lluny, a Premià, la sessió, amb els
mòbils apartats, va ser molt profitosa. Molt profitosa, val? Jo li dic el que és, val? El
què vol dir, la meva? (Intervé fora de micròfon el senyor Bernabé per fer un
aclariment). Ah, val! Van presentar una de conjunta, val? Però jo l’hi dono les
explicacions pertinents. Pel que fa a les instàncies a través d’Internet, estem sotmesos
al programa GESTIONA, que hi ha un problema, però aviat el podrem solucionar.
S’ha de poder presentar instàncies, a 2016, a través de.... Si, val? Pel que fa als
vehicles abandonats. No eren vehicles abandonats, aquell terreny era d’equipaments,
era municipal. Per tant, teníem un dipòsit de vehicles, que vam treure el terreny, i va
ser a l’anterior legislatura, a concurs, va guanyar un altre aparcament de camions. La
concessionària., ens vam despistar, això també és veritat, ens va enganxar el toro.
Nosaltres anar esperant per la concessionària i ens van dir: “Nois, volem entrar-hi ja”.
Vam fer, perquè vam fer-ho ràpid i corrents, i no és cap activitat, eh?, els vam posar en
una parcel·la d’equipaments, que hi poden ser-hi, durant una nit, hi poden ser-hi, això
ja l’asseguro jo, i a l’endemà, es van portar a l’aparcament de camions gran, amb el
qual signarem un conveni perquè hi puguin estar-hi. Però aquests vehicles han de
desaparèixer. Venen de temes d’embargaments, val? Per tant, però, com que
“perdem”, entre cometes, on teníem el dipòsit, el tindrem a l’aparcament de camions
gran, que a més és vigilat, per tant, els vehicles estaran garantits. Que aquella nit
podíem haver negociat? No, escolta, espereu un dia més i els posem a l’altre
aparcament? Si. No vam fer del tot àgilment el que hauríem d’haver fet, val? Però era
un terreny d’equipaments municipal. I els terrenys d’equipaments municipals
permeten el dipòsit. Ara, les condicions no eren les correctes, en això estic amb vostè.
Allò hauria d’estar vallat, val? No, no es va fer. Jo crec que ja s’ha contestat tot. Ah!,
el plec d’escombraries. No us preocupeu, que tindreu el mes per mirar-ho. El que
passa és que les coses se’ns han endarrerit una miqueta.
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Pren la paraula el sr. PROFITÓS, i diu: El que faríem és estudiar uns plecs en base a
un model que ja està definit.
Pren la paraula el sr. ALCALDE, i diu: A veure. Els plecs estan en base a un model
definit, val? Això és així. Ara, que sapigueu una cosa: sis sols no el poden aprovar. Per
tant, està sotmès a les consideracions que també es creguin oportunes, però en principi
aquest és el model que vam aprovar ja a l’anterior legislatura. Creiem que és un model
integral, que funciona, que el control el tindrà l’Ajuntament, i a partir d’aquí, creiem
en aquest sistema. Molt bé, passaríem a les preguntes del públic. Els demano que
aixequin la ma, que facin la pregunta breu, si us plau, i dirigida al regidor
corresponent. Alguna pregunta?
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

