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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 31 de març de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20.00 a 23.05 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 
MOISÉS TORRES ENRIQUE, cinquè tinent d’alcalde 
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
ELISABET PERICAS TAULATS, regidora 
GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, regidor 
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor  
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, regidor 
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
ERICA RECHE FERNÁNDEZ, regidora 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
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: 
 
MARINA GINESTÍ CRUSELLS, quarta tinenta d’alcalde 
 
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El sr. PRESIDENT obre la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar 
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió del dia 25 de febrer de 2016.  
 
A continuació es passa a signatura l’Acta. 
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari accidental i diu: Com a conseqüència de la renúncia de 
la regidora del Grup Municipal del Partit dels Socialistes, la senyora Erica Reche, en 
l’anterior Ple es va donar compte de la seva sol·licitud de cessar com a regidora, i ja 
s’ha obtingut la credencial de nomenament com a regidor del senyor JOSÉ ANTONIO 
AGUILERA GALERA, per tant ja pot prendre possessió.  
 
 

2. PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR 
JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA DEL GRUP MUNICIPAL 
PARTIT DELS SOCIALISTES 

 
TENINT EN COMPTE que el Ple de la Corporació en sessió plenària del dia 25 de 
febrer de 2016 es va donar per assabentat de la renúncia de la senyora Erica Reche 
Fernández al càrrec de regidora del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
VISTA la credencial de regidor del senyor José Antonio Aguilera Galera, expedida per 
la Junta Electoral Central en data 8 de març 2016, expressiva de la seva designació com 
a regidor de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per estar inclòs a la llista de 
candidats presentada per Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés a 
les eleccions locals de 24 de maig de 2015, en substitució, per renúncia, de la senyora 
Erica Reche Fernández.  
 
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, el senyor José Antonio 
Aguilera Galera 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. 
 
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 regidor,  
demana al senyor Aguilera 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: 
  
Senyor JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA, 
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JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR ACOMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR 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?  
  
El senyor JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA respon: Ho juro per imperatiu legal.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Senyor Aguilera, és vostè ja 
regidor d’aquest Ajuntament, de ple dret. Moltes felicitats. 
 
El senyor AGUILERA comenta: Moltes gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I li voldria entregar el Pin que l’acredita 
com a regidor. 
 
El senyor Alcalde li fa entrega de la insígnia de solapa de l’Ajuntament. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 
 
 

3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE MEMBRE 
INTEGRANT EN DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS 
MUNICIPALS  

 
TENINT EN COMPTE que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 9 de juliol de 
2015, va acordar, entre d’altres, establir la composició dels grups municipals així com 
dels diferents òrgans col· legiats municipals.   
 
ATÈS que la senyora Erica Reche Fernández, com a regidora del grup municipal Partit 
dels Socialistes, va ser designada vocal dels òrgans col·legiats municipals que 
s’indiquen a continuació: 

- Consell Escolar Municipal  
- Consell Assessor de Joventut. 

 
ATÈS que la senyora Erica Reche Fernández va presentar la seva renúncia com a 
regidora de la Corporació, i que aquesta es va fer efectiva en el Ple celebrat el dia 25 de 
febrer de 2016. 
 
TENINT EN COMPTE que, amb anterioritat a aquest punt de l’ordre del dia d’aquesta 
sessió plenària, de 31 de març de 2016, el senyor José Antonio Aguilera Galera ha pres 
possessió del càrrec de regidor d’aquest ajuntament, en representació de la candidatura 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, en substitució de la senyora 
Erica Reche Fernández. 
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VIST l’escrit RE núm. 2155/2016 de data 17 de març, presentat pel portaveu del grup 
municipal Partit dels Socialistes en què sol·licita que el regidor José Antonio Aguilera 
Galera ocupi els mateixos càrrecs i representacions als òrgans de l’ajuntament que ocupava 
la senyora Erica Reche Fernández. 
 
VIST allò que disposen l’article 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 56 
i següents del Reglament Orgànic Municipal i concordants. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESTABLIR que el senyor José Antonio Aguilera Galera, regidor del grup 
municipal Partit dels Socialistes de Catalunya, formarà part dels següents òrgans 
col·legiats municipals, en substitució de la senyora Erica Reche Fernández: 
 

- Representant titular al Consell Escolar Municipal 
- Representant titular al Consell Assessor de Joventut 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
  
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 senyor ALCALDE dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

4. DONAR COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DE PORTAVEU TITULAR I 
SUPLENT DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

 
ATÈS que, de conformitat amb el que disposen els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de juliol de 2015, es va donar 
per assabentat de la constitució dels grups municipals, entre els quals hi consta: 
 

“GRUP MUNICIPAL “CONVERGÈNCIA I UNIÓ”, integrat pels regidors/es 
següents: 
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Senyor Francesc Colomé Tenas, senyora Rosa Maria Pruna i Esteve, senyor Ferran 
Jiménez Muñoz, senyor Moisés Torres Enrique, senyora Marina Ginestí Crusells i 
senyor Jordi Ganduxé Pascual. 
 
El portaveu del grup serà el senyor Francesc Colomé Tenas i el suplent el senyor 
Ferran Jiménez Muñoz.” 

 
VIST l’escrit amb RE 1669/2016 de data 3 de març, presentat pel senyor Francesc 
Colomé i Tenas i signat per tots els membres integrants del grup municipal, en què 
comunica que, amb efectes del dia 3 de març de 2016, s’ha designat el senyor Ferran 
Jiménez Muñoz com a portaveu titular del grup municipal i el senyor Francesc Colomé 
Tenas com a portaveu suplent. 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la designació del senyor Ferran Jiménez 
Muñoz com a portaveu titular del grup municipal Convergència i Unió, i del senyor 
Francesc Colomé Tenas com a portaveu suplent. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Servei de Comunicació de l’ajuntament, i 
publicar-ho al portal de transparència de l’ajuntament.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
  
No es produeix cap intervenció. 
 
El senyor ALCALDE dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 646/2016, DE 
DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR EL 
NOMENAMENT DE TINENT D'ALCALDE 

 
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 619/2015, de data 16 de juny, es va resoldre, 
entre d’altres, el que es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest ajuntament, amb efectes del dia 
d'avui, als regidors/es membres de la Junta de Govern Local que a continuació es 
relacionen, el primer dels quals substituirà aquesta Alcaldia en els casos de vacant, 
absència o malaltia: 
 

Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Ferran Jiménez Muñoz  
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Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna Esteve  
Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Jordi Ganduxé Pascual 
Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Marina Ginestí Crusells 
Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. Moisés Torres Enrique. 

 
Segon.- ESTABLIR que en cas d'absència, vacant o malaltia de l’Alcalde, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent, seran desenvolupades 
pels Tinents/Tinentes d'Alcalde, de conformitat amb l'ordre següent: 

 
Primer: El primer Tinent d’Alcalde, el Sr. Ferran Jiménez Muñoz. 
Segon: indistintament, els/les Tinents/es d'Alcalde, senyors/es: Rosa Maria Pruna 
Esteve, Jordi Ganduxé Pascual, Marina Ginestí Crusells i Moisés Torres 
Enrique. 

 
Tercer.- A aquests efectes, quan l’alcalde hagi d’absentar-se del terme municipal, 
establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant el Tinent o la 
Tinenta d'Alcalde que hagi d'assumir les seves funcions. 
 
Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, l’Alcalde serà substituït pel 
Primer Tinent d'Alcalde i, si no n’hi ha, per qualsevol dels altres Tinents/es d'Alcalde 
establerts en següent lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte 
d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com 
Alcalde accidental més d'un d'ells.” 
 
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 30 de juny de 2015, en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler 
d’anuncis municipal, i se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de 
juliol de 2015. 
 
TENINT EN COMPTE el Decret de l’alcalde de data 29 de febrer de 2016 en què es 
modifica els membres que integren la Junta de Govern Local.  
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- MODIFICAR, amb efectes del dia 1 de març de 2016, el Decret de l’alcalde 
núm. 619/2015, de data 16 de juny, en el sentit que es nomena al senyor Javier Álvarez 
Álvarez com a cinquè Tinent d’Alcalde, en substitució del senyor Moisés Torres 
Enrique.   
 
D’acord amb això, l’ordre en què actuaran els Tinents i Tinentes d’Alcalde d’aquest 
ajuntament és el que s’indica a continuació: 
 

Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Ferran Jiménez Muñoz  
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Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna Esteve  
Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Jordi Ganduxé Pascual 
Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Marina Ginestí Crusells 
Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez. 

 
Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als Tinents/es d’Alcalde, a les àrees municipals 
i als portaveus dels grups municipals. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció.  
 
El senyor ALCALDE dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 647/2016, DE 
DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA 
DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L'ÀREA DE 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 

 
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 616/2015, de data 16 de juny, es va resoldre, 
entre d’altres, el que es transcriu a continuació: 
 
“DELEGAR la direcció política de les següents Àrees als regidors/es que s’indiquen: 

 CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT:  MARINA GINESTÍ  
CRUSELLS   

 AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT: ROSA MARIA PRUNA 
ESTEVE 

 ESPORTS: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
 SANITAT, SALUT PÚBLICA  I GENT GRAN: ROSA MARIA PRUNA 

ESTEVE 
 URBANISME: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
 ACTIVITATS I HABITATGE: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
 SEGURETAT CIUTADANA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ 
 POLÍTIQUES SOCIALS: MARINA GINESTÍ CRUSELLS 
 DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ 
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 SERVEIS CENTRALS I HISENDA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ  
 OBRES I SERVEIS: MOISÉS TORRES ENRIQUE 
 PLA DE BARRIS: MOISÉS TORRES ENRIQUE 
 RELACIONS INSTITUCIONALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ” 

 
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 30 de juny de 2015, en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler 
d’anuncis municipal, i se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de 
juliol de 2015. 
 
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 1603/2015, de data 30 de novembre, es va 
resoldre el que es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- MODIFICAR el Decret de l’alcalde núm. 616/2015, de data 16 de juny, en el 
sentit que es deixa sense efecte, a partir del dia 1 de desembre de 2015, la delegació de 
la direcció política de les àrees següents als regidors/es que s’indiquen a continuació: 
 

 POLÍTIQUES SOCIALS: MARINA GINESTÍ CRUSELLS 
 SERVEIS CENTRALS I HISENDA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ  

 
i es delega, amb efectes del dia 1 de desembre de 2015, la direcció política de les àrees 
següents als regidors/es que també s’indiquen: 

 POLÍTIQUES SOCIALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ  
 HISENDA I RÈGIM INTERN: FRANCESC COLOMÉ TENAS 
 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I PARTICIPACIÓ: FRANCESC COLOMÉ 

TENAS” 
 
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 23 de desembre de 2015, en la pàgina web de l’ajuntament i en el 
tauler d’anuncis municipal, i se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament, en sessió de 
21 de desembre de 2015. 
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- MODIFICAR, amb efectes del dia 1 de març de 2016, el Decret de l’alcalde 
núm. 1603/2015, de data 30 de novembre, en el sentit que es delega la direcció política 
de l’àrea de Dinamització Econòmica al regidor senyor Javier Álvarez Álvarez, en 
substitució del regidor senyor Ferran Jiménez Muñoz.  
 
En conseqüència, la direcció política de les àrees queda delegada com s’indica a 
continuació: 
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 CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT:  MARINA GINESTÍ  
CRUSELLS   

 AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT: ROSA MARIA PRUNA 
ESTEVE 

 ESPORTS: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
 SANITAT, SALUT PÚBLICA I GENT GRAN: ROSA MARIA PRUNA 

ESTEVE 
 URBANISME: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
 ACTIVITATS I HABITATGE: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
 SEGURETAT CIUTADANA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ 
 POLÍTIQUES SOCIALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ 
 DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
 HISENDA I RÈGIM INTERN: FRANCESC COLOMÉ TENAS  
 OBRES I SERVEIS: MOISÉS TORRES ENRIQUE 
 PLA DE BARRIS: MOISÉS TORRES ENRIQUE 
 RELACIONS INSTITUCIONALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ 
 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I PARTICIPACIÓ: FRANCESC COLOMÉ 

TENAS 
 
Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es delegats, a les àrees municipals 
i als portaveus dels grups municipals. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
El senyor ALCALDE dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 648/2016, DE 
DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA 
DESIGNACIÓ DE MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 618/2015, de data 16 de juny, es va resoldre, 
entre d’altres, el que es transcriu a continuació: 
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“Primer.- CONSTITUIR la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de 
caràcter resolutori i d’assistència a l’Alcalde, la qual quedarà integrada pels membres 
següents: 
 
President:  l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé Tenas. 

 
Sr. Ferran Jiménez Muñoz  
Sra. Rosa Maria Pruna Esteve  
Sr. Jordi Ganduxé Pascual 
Sra. Marina Ginestí Crusells 
Sr. Moisés Torres Enrique. 

    
Segon.- ESTABLIR que cada grup municipal que no formi part del govern podrà 
designar un titular i suplent perquè assisteixi, amb veu però sense vot, a les sessions de 
la Junta de Govern Local.” 
 
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de data 30 de juny de 2015, en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler 
d’anuncis municipal, i se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de 
juliol de 2015. 
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- MODIFICAR, amb efectes del dia 1 de març de 2016, el Decret de l’alcalde 
núm. 618/2015, de data 16 de juny, en el sentit que es designa al senyor Javier Álvarez 
Álvarez com a membre de la Junta de Govern Local, en substitució del senyor Moisés 
Torres Enrique.   
 
D’acord amb això, la Junta de Govern Local queda integrada pels membres següents: 
 
President:  l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé Tenas. 

 
Sr. Ferran Jiménez Muñoz  
Sra. Rosa Maria Pruna Esteve  
Sr. Jordi Ganduxé Pascual 
Sra. Marina Ginestí Crusells 
Sr. Javier Álvarez Álvarez. 

 
Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament. 
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Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es afectats, a les àrees municipals 
i als portaveus dels grups municipals. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Nosaltres, com Imaginem Les Franqueses 
en Comú, ens agradaria saber per què s’arriba ara a aquest acord i no al principi de la 
legislatura, donada en compte que l’experiència que vau tenir com a equip de govern 
donava un resultat favorable a la participació de representant, i que no ha canviat, del 
PP dintre d’aquest govern. I per què es triga pràcticament 10 mesos en arribar a aquest 
acord, quan és públic i notori que el regidor del PP estava per repetir un acord, o 
sumant-t’hi més forces d’estabilitat en aquest equip de govern. I li ha votat 
incondicionalment tots els punts perquè el seu argument era que era hereu d’aquesta 
acció de govern que vau fer durant aquests 4 anys. Per tant, per què hem hagut 
d’esperar 10 mesos? Clar, una de les possibilitats és que fos incòmode governar amb 
el PP quan es demana el vot d’esquerra. No és lo mateix coincidir en vots quan un no 
governa, que tenir un govern PP-Convergència i demanar el vot a les esquerres. Clar, 
això és complicat. L’altre és que el sistema polític que tenim, o l’actualitat política que 
tenim ara, fa que Convergència, per disciplina, intenti no pactar ja on sigui possible 
amb el PP, però bueno, ens agradaria un aclariment si és possible, i si ho volen fer. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor  ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? L’hem fet quan 
hem cregut oportú i ens hem posat d’acord. Res més que això. Jo sempre havia dit que 
els que havien estat a l’anterior govern, en temps complicats, tenien la porta obert, PP, 
Javier Álvarez, qui fos, PSC, Esquerra a l’inici, i ara és quan ens hem posat d’acord 
amb el Javier Álvarez per entrar al govern. No hi ha més. Jo l’oferiment l’he fet des 
del primer dia. I he fet oferiment, bueno, de fet us l’he fet a tots vosaltres, l’oferiment, 
a tots els que esteu en aquí. I ara és el moment que hem cregut adient. Hi ha punts que 
els aprovem amb Esquerra, hi ha punts que els aprovem amb altres grups o partits 
polítics, hi ha punts que perdem. També hi ha punts que perdem i a partir d’aquí, això 
és el govern que hi ha ara. Molt bé, passaríem al punt número 8.  
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

8. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 850/2016, DE 
DATA 17 DE MARÇ, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA 
DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L'ÀREA DE 
CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT, I ESTABLIR 
L'ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DEL 
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PATRONAT DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 
PER PART DEL VICE-PRESIDENT DEL PATRONAT 

 
ATÈS que l’alcalde, mitjançant Decret núm. 616/2015, de data 16 de juny, va resoldre, 
entre d’altres, delegar la direcció política de l’àrea de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut a la regidora senyora Marina Ginestí Crusells.  
 
ATÈS que l’alcalde, mitjançant Decret núm. 621/2015, de data 16 de juny, va resoldre 
designar la regidora de Cultura, Educació, Infància i Joventut, senyora Marina Ginestí 
Crusells, com a Presidenta del Patronat de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
d’aquest ajuntament. 
 
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de juliol de 2015, va donar-se per 
assabentat dels Decrets abans esmentats. 
 
TENINT EN COMPTE que la regidora senyora Marina Ginestí Crusells en data 10 de 
març de 2016 ha passat a situació de baixa mèdica que amb posterioritat enllaçarà amb 
el permís de maternitat. 
 
DE CONFORMITAT amb els articles 10 i 15 dels Estatuts del Patronat municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut. 
 
En ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- DELEGAR, amb efectes del dia 16 de març de 2016 i fins la reincorporació de 
la senyora Marina Ginestí Crusells, la direcció política de l’àrea de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut al regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual. 
  
Segon.- ESTABLIR que, amb efectes del dia 16 de març de 2016 i fins la reincorporació 
de la senyora Marina Ginestí Crusells, el regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual, vice-
president del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, assumeix 
les funcions de la Presidència del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a la regidora senyora Marina Ginestí Crusells, 
al regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual, al Patronat municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut, a l’àrea d’Hisenda i Règim Intern i a Recursos Humans d’aquest 
ajuntament.  
 
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis municipal i en la seu electrònica de l’ajuntament, en compliment de 
l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
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Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple 
de l’ajuntament. 
 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé, aquí com ja vam fer amb el cartipàs 
inicial, no acabem d’entendre la lògica d’aquest equip de govern. Sobrecarrega un 
regidor que ja porta dos àrees bastant potents amb una tercera àrea, quan considerem 
que tant l’Alcalde com algun regidor no té aquest volum de feina. En tot cas es podria 
parlar amb algun regidor, veure d’ampliar la jornada si feia falta i tal. Li dic perquè ja 
vam avisar a la regidora que portava Serveis Socials i el Patronat d’Educació,  que 
amb mitja jornada és massa feina, i tornem a dir que, per un regidor, encara que tingui 
jornada completa, portar els dos Patronats i Urbanisme és una bestiesa. A partir d’aquí, 
jo crec que hi ha altres membres en que es podria delegar, inclòs el mateix Alcalde. 
Gràcies. 
 
Pren al paraula el senyor PROFITÓS i diu: Molt bona nit a tothom. Només 15 segons, 
en nom del Grup Municipal d’Esquerra i de la Secció Local d’Esquerra a Les 
Franqueses, els nostres millors desitjos per la regidora Ginestí.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, explico que és temporal, són dos 
mesos. La Marina Ginestí en aquests moments està embarassada de 7 mesos, ho faig 
públic, i el metge li ha dit repòs absolut. Vol dir al sofà. Si nó, avui estaria aquí perquè 
la necessitem en algun punt. Però la última revisió del metge, després dels repòs, l’ha 
dit que tot estava perfecte, per tant, aquí ens hem de felicitar. Independentment de que 
hi hagi la delegació en el Vicepresident, que és lo normal, jo hi sóc a darrera també, 
eh?. Si aquesta és la seva preocupació, jo cada 15 dies m’entrevisto, apart de les 
reunions de govern, m’entrevisto personalment amb els regidors i amb algun tècnic 
quan hi ha problemes per parlar i per solucionar-ho. És la meva feina en aquest 
aspecte, però miro de ser també poc invasiu. Jo crec que els regidors els tenim 
preparats per, evidentment, (anava a dir una tonteria) per prendre decisions ells solets. 
I les importants les comentem en govern. Si el senyor Ganduxer no  pot, senyor 
Ganduxer, faci-m’ho saber. Però ja m’ha dit que en principi ho entoma, i a més, el 
tema cultural a ell li agrada, tenint el passat que té d’ex President de la Festa Major.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Faig un aclariment. En cap moment hem 
dubtat de la capacitat del senyor Ganduxé. Lo que estem dient és que, així com van 
avisar de que havia àrees que estan sobrecarregades per la dedicació, en el seu 
moment, i més tard es va reconèixer en aquest Ple, redistribuïm les àrees, em sembla 
que una única persona, tot i que tingui jornada complerta, independentment de la seva 
capacitat, és sobrecarregar aquesta persona, perquè també deu tenir vida familiar. 
Gràcies. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. És la seva opinió. La nostra, 
evidentment, és diferent i per això ho hem fet. Abans de prendre aquesta decisió jo ho 
vaig consultar també, eh? Molt bé.  
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 
 

9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL TERCER PROTOCOL 
ADDICIONAL AL CONVENI FORMALITZAT EL 13 DE FEBRER DE 
2013 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT, L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, 
L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS, L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL 
VALLÈS, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE 
BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA 
DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA 
A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
I LA ROCA DEL VALLÈS, AIXÍ COM L'APROVACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DE L'ESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 

 
VIST l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 20 de desembre de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Primer.- APROVAR el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, 
l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés, SA, per a la 
millora del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, que s’adjunta com a annex al present acord,  
amb la finalitat d' establir un marc de col·laboració que permeti: 
 

1. La millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els 
diversos nuclis del municipis implicats amb una oferta de serveis adaptada 
a la demanda i necessitats de transport detectades. 

2. Una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per afavorir 
l’eficiència i racionalitat dels mitjans emprats. 

3. Fixar un règim de finançament estable que garanteixi l’equilibri econòmic 
necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici 
de les persones usuàries. 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Granollers, a l'Ajuntament de Canovelles, 
a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a l'Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona i a l'empresa Sagalés, SA.” 
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ATÈS que en data 13 de febrer de 2013 es va formalitzar el conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de 
Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, l’Autoritat dels Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés, per a la 
millora del servei de transport de viatgers per carretera de a Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb vigència fins el 31 de desembre de 
2013. 
 
ATÈS que la clàusula 7a del conveni anteriorment esmentat estableix que en el cas que 
les modificacions autoritzades comportin una alteració de les condicions econòmiques 
de prestació dels serveis previstos en  el conveni, les parts procediran a les adaptacions 
corresponents mitjançant la formalització del corresponent protocol addicional. 
 
ATÈS que el Ple en data 27 de febrer de 2014 va aprovar el primer Protocol addicional 
al conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora 
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 
2014 i el 31 de desembre de 2014. 
 
ATÈS que el Ple en data 26 de febrer de 2015 va aprovar el segon Protocol addicional al 
conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora 
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 
2015 i el 31 de desembre de 2015. 
 
VIST l’esborrany del tercer Protocol addicional al conveni formalitzat el 13 de febrer de 
2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat 
Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera 
a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.  
 
ATÈS que en l’esborrany anteriorment esmentat es recull tot un seguit de modificacions 
que comporten una alteració de les condicions econòmiques segons l’annex 8 Estudi del 
repartiment del dèficit tarifari de les línies L-1, L-20, L-21, L-22 i L-3 dels transports 
públics de la conurbació de Granollers. Les modificacions consisteixen en l’adquisició 
d’1 nou autobús MAN híbrid amb una previsió d’entrar en funcionament a partir de l’1 
de desembre de 2016, la re-estructuració d’horaris a Les Franqueses del Vallès i la nova 
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distribució del dèficit tarifari. Això suposa una aportació per part de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès per el 2016 d’un import de 96.544,48€ corresponent al Transport 
urbà de les Franqueses del Vallès L1, L2 (20, 21 i 22) i L3 que està integrat en l’àrea 
urbana de Granollers, La Roca del Vallès i Canovelles, i d’un import de 63.168,45€ 
corresponent a la línia de servei municipal d’autobús L6; resultant un import total de 
159.712,93€. 
 
VIST l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Obres i Serveis. 
 
ATÈS que segons informe de la intervenció existeix suficient consignació 
pressupostària a la partida número 2016 05 4411 22300  del pressupost vigent de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
AQUESTA àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el tercer protocol addicional al Conveni formalitzat en data 13 de 
febrer de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de 
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 
i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers 
per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. 
 
Segon.- APROVAR la pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de 
Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora 
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener 
de 2016 i el 31 de desembre de 2016 en els termes que queden recollits en el tercer 
protocol addicional al Conveni. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa per l’anualitat 2016 per un import de 159.712,93€ 
amb càrrec a la partida pressupostària 2016 05 4411 22300. 
 
Quart.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la 
signatura del tercer protocol addicional a què fa referència a l’acord primer. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés, SA. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, aquí deixeu-me que faci la prèvia. En 
aquí crec que a nivell de transport públic ens hem de felicitar, almenys en una part 
important. I parlo de l’encert que va ser la posada en funcionament del autobús propi 
de l’Ajuntament, per dir-ho d’alguna manera. I com hem reconduït aquesta situació a 
l’anterior legislatura, i continua en aquesta. L’any 2011, el nostre autobús (per dir-ho 
d’alguna manera) que ara està dins de la Xarxa, perquè si nó no ens donaven la 
subvenció, 17.825 passatgers. 17.825, quedeu-se amb aquesta dada. Vam organitzar el 
servei, aquí tenim la regidora Vanessa Garcia, a la qual felicito per la seva, i a tots els 
membres del govern que hi estàvem, evidentment, felicito per l’encert que va haver-hi. 
A l’any 2012, 22.187 passatgers. L’any 2013, 29.716. L’any 2014, 32.660. I l’any 
2015, 34.748. Per tant, hem passat de 17.800 a 34.748. Per tant, crec que en aquí, 
aquesta reordenació que s’ha fet, a més a més amb 4 viatges a Cànoves i Samalús, és a 
dir, unim tots els pobles. Això juntament amb el transport metropolità, per dir-ho 
d’alguna manera, que Sagalés ens ofereix, crec que Les Franqueses està molt ben 
connectada, ja no a nivell de tren (que també, que tenim dues línies tot i que una 
l’haurem de millorar i molt), sinó que està molt ben connectada a nivell d’autobús. 
Alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé, nosaltres en la línia que ja vam anunciar 
l’any passat, ens abstindrem. Per què? Nosaltres considerem que la unió amb altres 
punts de Granollers era la gran oportunitat per revaluar els transports de les quatre 
poblacions i fer un ús més sostenible i més lògic de les necessitats dels quatre pobles. 
Aquí què s’ha fet? Aquí s’ha sumat les línies ja existents, no s’ha modificat ni un sol 
traçat, ni un, amb lo qual no s’ha fet un estudi d’impacte ni de necessitat,   ni sube y 
baja i tal, estudi que ja vaig reclamar a l’antiga (bones, Vanessa) regidora, sube y baja, i 
que no hem arribat a veure mai, mai. I que vam dir en més d’un Ple: “Escolti, ens 
agradaria saber-ho” perquè nosaltres creiem, per exemple, que l’horari de l’autobús pels 
matins impedeix que els nanos l’agafin per anar a l’institut per 10 minuts. Replantegem-
ho, perquè Sagalés, en el seu moment, va dir que no tenia cap problema en replantejar 
horaris de la nostra línia, cap ni un. Que les directrius les marcava l’Ajuntament. Per 
tant, aquí hem tingut i tenim una gran ocasió en presentar-nos amb  Granollers, 
Canovelles i La Roca, i demanar-li al bus de Granollers que passa per exemple pel 
polígon, que enlloc de parar i donar la volta, continuï fins a Llerona, on acaba el polígon 
de Llerona (no parlo del Consell del Poble, però bueno, també podria ser), i per tant, 
replantejar tot el sistema. No es fa. Aquí s’ha sumat, els quatre pobles tal com estaven, i 
tira milles. Clar, per nosaltres, que primer, estem a favor de mancomunar serveis, com 
és el cas; dos, estem a favor del transport públic per sobre del privat. El no potenciar 
això, tot i que s’hagi duplicat la xifra d’usuaris, és per nosaltres una ocasió perduda. I 
comptin que, si fan aquest plantejament en serio, nosaltres estarem al seu cantó per 
ajudar-los i votar lo que faci falta, i portar-lo a on faci falta, perquè creiem que aquesta 
línia encara podria ser millor. Duplica amb la de Vic i La Garriga en molts conceptes i 
molts horaris, i pensem que podria donar una millor cobertura. Però clar, això s’ha 
replantejar en el si d’aquesta institució que és TransGra. Gràcies. 
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Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, bueno, en primer lloc volem en 
aquesta nostra primera intervenció felicitar al nostre nou regidor, al José Antonio 
Aguilera. Estem convençuts que farà fantàstica feina, com ja està fent al darrera, i 
només el desitgem encerts en aquesta nova etapa, una etapa apassionant i que estic 
convençut que disfrutaràs molt. Felicitats. Sobre el tema del punt nou, en primer lloc dir 
que nosaltres votarem a favor. I votarem a favor perquè considerem que és un bon 
servei, és un servei que els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses aprecien, els hi 
agrada i fan servir com bé ha dit l’Alcalde amb els números d’una forma important. Sí 
que és cert que, després he escoltat també el que comentava el senyor Bernabé, potser 
seria una opció estudiar si realment, sense un cost addicional, que això sí que ho dubto, 
suposo que si la línia la fem que hagi d’anar més enllà que va ara, tindria un cost més 
elevat, però sí que és cert que es podria estudiar, en tot cas amb els altres municipis. 
Però evidentment, nosaltres estem conformes amb aquest servei. Considerem que és un 
bon servei i que també estem a favor de mancomunar serveis, no només d’aquest tipus 
sinó d’altres, que segurament que més tard tindrem ocasió de parlar. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Esquerra votarà en contra d’aquest conveni. 
I votarem, a veure, aquí estem parlant de la tercera addenda a un conveni que es va 
signar a l’any 2013, i bàsicament aquesta tercera és una repetició de la primera i de la 
segona. Per estalviar una mica temps i no ser ferragós, jo diria que qui estigui interessat 
es pot remetre en el nostre Ple del 27 de febrer de l’any 2014, pàgines 54 a 58, i en el 
nostre Ple del 26 de febrer de 2015, pàgines 34 a 41. Allà van quedar exposades moltes 
de les nostres inquietuds sobre aquest tema. D’acord amb el que ha comentat el regidor 
Bernabé ara fa una mica, hi ha preguntes que hem fet tots i que no se’ns han respost. Jo 
comentava en uns d’aquests Plens que entre pregunta i resposta que no hi ha hagut. La 
regidora d’aquell moment va tenir temps de tenir una nena, de criar-la, de deixò, vull 
dir, llavors, un nen però llavors, bé. Coses que ens inclinen a votar en contra. Per una 
banda, vostè ha parlat, senyor Alcalde, hi ha vegades que sembla que s’entri perquè algú 
ho remati, dels viatgers de la nostra línia. 2015, 34.748 ens ha dit. Dins de la 
documentació que tenim en aquí, el pressupost de la línia 6, que és la nostra, per l’any 
2016 té una estimació de viatgers per part de Sagalés de 19.353. Expliquin-la, si és que 
tenim pensat fer-ho molt malament, per què (està en els papers, eh?) dels 34.000 baixem 
a 19.300 o si aquí hi ha alguna cosa que no està bé. Més cosetes. Ens han posat dins de 
la documentació a la que hem pogut tenir accés l’acord de l’Ajuntament de Granollers 
que ja ha signat això. Dins d’aquest acord diu: “segons l’estudi realitzat l’any 2014, 
adjuntat a l’annex 8 del conveni, els percentatges de repartiment del dèficit de les línies 
L1, tal, tal, tal, que són les que ens toquen i que paguem entre tots, són els mateixos que 
es van acceptar pels quatre Ajuntaments el 2015. I efectivament, mantenim un 9,28%, 
de participació en el dèficit. Això estaria molt bé, el que passa és que dins de la 
documentació que nosaltres tenim, els annexos s’acaben en el 7, que és el logo de 
l’Ajuntament. I això, que és una de les preguntes que des d’Esquerra havíem fet 
repetidament, com punyetes s’ha calculat la distribució del percentatge que cada poble 
té a la participació del dèficit, resulta que sí que hi és, i que està en l’annex 8 del 
conveni que ha signat Granollers, però repeteixo, a nosaltres se’ns acaba en el 7  la 
documentació que se’ns ha donat, amb la qual cosa, continuem sense saber-ho. Per què 
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votem que no? Votem que no perquè ens assembla que la nostra línia, i s’ha comentat 
ara fa una mica, no té cap mena de motivació per incrementar usuaris, per incrementar 
usos. De fet, d’acord amb aquests pressupostos que ens presenten els senyors de Sagalés 
que poso en dubte, però són els que tenim i els que vostès acceptaran, la nostra línia 
cobreix aproximadament amb els bitllets que ven, un 16% del cost real de la línia, 
mentre que la resta de línies cobreixen un 47% del cost. La nostra línia ens costa 63.000 
Euros, i la línia en la que participem amb Granollers ens en costa 90 no sé quants mil. A 
nosaltres ens assembla que l’opció hauria de ser potenciar la nostra línia. No estem 
dient: “Escolti, sortim d’aquí” perquè en tenim que, la gent sobretot de Bellavista rep un 
servei per això, un servei que no sabem avaluar exactament perquè com s’ha comentat 
ara fa una mica no tenim uns estudis que ho diguin de forma fefaent, però hi ha un 
servei. Però sí que ens assembla que el treball hauria d’anar, de manera que encara que 
ens costi els mateixos diners, la nostra línia quedi potenciada. I com s’ha comentat 
també, hi ha moltes maneres de fer-ho. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Senyor Profitós, 
crec que aquesta disfunció que hi ha entre 19.000 i 34.000, 19.000 són de pagament i els 
altres són bonificats, diria jo, val? Gent jove, gent jubilada. I aquests 19.000 entenc que 
són de pagament directe. Ara, les dades de que disposem nosaltres són 34.748 
passatgers, val? Si, la L6, val? De l’altre, està dins, al final tot s’interconnecta, eh? Lo 
de Granollers. A l’any 2014, es va fer un estudi del repartiment del dèficit tarifari, 
perquè ho vam demanar els Alcaldes. Jo volia que és mirés exactament quanta gent a 
Bellavista pujava i baixava, i quants kilòmetres es feia en el nostre municipi. Llavors, es 
va fer aquest estudi, que aquí tinc un esborrany, perquè l’he demanat, un esborrany que 
posa Roger Calvet Crespo, enginyer industrial, setembre 2014, que és el que ens va 
presentar a Granollers, i amb això es va calcular lo de l’any 2015 i per això hi ha 
aquesta pujada del 8,56% del 2014 al 9,28 del 2015, perquè va en base a un estudi de 
puja i baixa de la gent de Bellavista, i en base als kilòmetres que es feien. A partir 
d’aquí, es veu que nosaltres en paguem els que paguem, Canovelles en paga 160 i pico 
mil, etc. Però hi ha un estudi fet en aquest aspecte. I amb això ja no us puc dir més, us 
facilitaré l’estudi. Ara bé, hi ha una cosa que jo crec que, senyor Bernabé, hem 
d’entomar, i és veritat. Potser hauríem de demanar a un expert exterior que ens faci un 
estudi de tot el nostre transport públic i com el podem millorar, i amb aquest estudi 
potser anar a Granollers a demanar això. Que per exemple, ens arribi l’autobús fins el 
final del polígon del Pla de Llerona. Però després xocarem amb Granollers per un tema 
de freqüències, perquè ells tenen estudiades molt les freqüències, no? Però no m’ha 
desagradat, al contrari, crec que té tota la raó del mon en aquest aspecte, en el tema de 
potser fer un anàlisi nosaltres per tenir una base per anar a Granollers a negociar 
millores en aquest aspecte. Jo recordo que l’any 2012, jo tenia posat al cap que 
l’autobús de Granollers havia d’arribar a Corró d’Avall. Reordenant la nostra línia, que 
hem pujat de passatgers, veig que no ens fa falta. Però potser sí que ens fa falta altres 
situacions. Arribar fins al polígon, potser pujar per Llerona i baixar una altra vegada pel 
polígon, no ho sé, però hauríem d’estudiar-ho i li agafo la petició, i en govern en 
parlarem.  
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Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Dos coses: la primera, si és cert lo que acaba 
de dir el company d’Esquerra, el senyor Profitós, que ens faltava documentació, que és 
aquesta que vostè presenta, bueno, ell ho fa per comparativa amb una dels de 
Granollers, que sí que ha presentat el mateix expedient. Si és cert que ens falta 
documentació, és evident que no podem votar el punt. Nosaltres ens replantejarem el 
nostre vot. No hi ha annex 8? Jo li pregunto. I després, li faig una recomanació: no es 
tracta d’anar a Granollers a convèncer’ls bé. Som una mancomunitat, i dintre d’aquesta 
mancomunitat tots tenim uns interessos i hem de cedir. Però el que no pot ser és que el 
que més paga marqui la pauta dels altres quatre pobles. Si arriba un moment en que 
considerem que a lo millor estem un altre cop millor sols, pues a lo millor és una carta 
que tot i que no m’agrada s’haurà de posar sobre la taula per negociar. El que no podem 
anar és a piular que si us plau ens deixin fer no se què o no se quantos. I torno a dir: els 
horaris jo crec que s’haurien de replantejar. A mi m’han arribat queixes de mares de 
Bellavista i més abaix, que l’autobús al matí, els nanos si volen baixar aquí abaix al 
Til·ler com a institut, no arriben per 10 minuts. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Em sembla perfecte que vostè tingui una 
documentació en la qual es calcula l’aportació en el dèficit de cada poble, i que aquest 9 
i pico que ens toca a nosaltres (que ja ens tocava l’any passat i que es manté aquest any) 
és just, fantàstic i meravellòs. Però és que els demés no el tenim. I els demés fa anys (i 
no estic exagerant), fa anys que ho demanem. I consta en les actes del Ple que ho estem 
demanant. Llavors, vale, més que res tingueu en compte això. L’annex 8 aquest, 
realment, nosaltres no el tenim. Però, existeix en algun lloc? No, ja, ja, d’això m’estic 
queixant. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Aquí acaba a l’annex 7, eh? 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: És que m’estic queixant d’això, de que lo 
que a nosaltres se’ns presenta, i la documentació que nosaltres tenim per valorar això, 
s’acaba a l’annex número 7, que és un fantàstic logo de l’empresa, ens assembla molt 
bé, però és que el poble del costat, quan va decidir-ho, fan referència en el seu acord, 
que també està dintre d’això nostre, que ells van fer al desembre de l’any passat, fan 
referència, repeteixo, a l’annex 8, que diu, parla, de l’estudi realitzat a l’any 2014, on 
surten els percentatges de repartiment, que si no m’equivoco, i per les pistes que vostè 
ha donat, és aquell paper que vostè té a la ma. L’estudi de? No, no, no, el paper al qual 
vostè ha fet referència fa un moment, que deia: “una cosa que vam demanar els alcaldes 
que es calculès a l’any 2014. Doncs serà això. No, no, en el nostre no. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: El document de Ple s’acaba a l’annex 7, que 
és lo que nosaltres tenim, no tenim més. No tenim annex 8.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÒS i diu: Correcte, correcte. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu. No tenim annex 8. Molt bé, passaríem a 
votació. 
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, dos vots en contra dels regidors del grup 
municipal ERC-AM, i cinc abstencions dels regidors dels grups municipals ILFC-E i 
CPF i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 

10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA 
CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC - 
PARCEL·LA D'EQUIPAMENTS Q1 SITUADA EN EL PLA PARCIAL 
SECTOR N - EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, AMB 
LA FINALITAT DE LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN 
EQUIPAMENT DESTINAT A COMPLEX ESPORTIU, PER 
PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 

 
VIST el plec de clàusules administratives particulars que regirà l’adjudicació mitjançant 
procediment obert, de l’ús privatiu d’un bé de domini públic –parcel·la d’equipaments 
Q1 situada en el Pla Parcial Sector N – en règim de concessió administrativa, amb la 
finalitat de la construcció i explotació d’un complex de caràcter esportiu, per 
procediment obert i tramitació ordinària. 
 
ATÈS que el Pla Parcial del Sector N va ser aprovat definitivament per acord del Ple del 
dia 20 de novembre de 2014, previ informe favorable aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia 6 de novembre de 
2014. 
 
ATÈS que resta pendent d’aprovació el projecte de reparcel·lació de l’esmentat Pla 
Parcial.   
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
VIST l’informe de Secretaria. 
 
DE CONFORMITAT amb el què disposa el Reial decret Llei 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, 
de Contractes del Sector Públic; Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes del Sector Públic; Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS); Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
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ATÈS que la concessió que es pretén mitjançant la present contractació no produirà cap 
obligació de pagament a càrrec de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i que, per 
tant, no està obligat a tenir crèdit disponible de cap tipus per a aquesta finalitat, ni 
contrau cap obligació per a exercicis futurs. 
 
ATÈS que, de conformitat amb el què preveu l’apartat n) de l’article 52.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, la competència per contractar la concessió correspon al 
Ple de la Corporació. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de l’ús privatiu d’un bé de domini 
públic – parcel·la d’equipaments Q1 situada en el pla parcial Sector N - en règim de 
concessió administrativa, amb la finalitat de la construcció i explotació d’un complex 
de caràcter esportiu. Tot això, amb el benentès que no es produirà l’adjudicació fins 
que no s’hagi produït l’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Sector N 
i llur inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a terme per 
procediment obert i tramitació ordinària. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran de 
regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la licitació de 
l’esmentada concessió administrativa de l’ús privatiu de béns de domini públic. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Miri, nosaltres li demanem que deixi 
aquest punt sobre la taula per dos raons. La primera és que creiem que, tot i que es 
pugui solapar en el temps, no és ètic treure una licitació quan encara la reparcel·lació 
definitiva no està feta. Entenem que, segurament, serà tal i com està plantejat ara, però 
si hi hagués algun possible canvi, clar, l’empresa que guanyés tindria tot el dret a 
reclamar, perquè no hi ha els terrenys. Aquesta és una. L’altra és que hem sigut 
incapaços de trobar penjada la informació al cartipàs. El Secretari m’assegura que hi 
és. Ho hem mirat tres regidors diferents. No ho hem vist. Convido a l’oposició si algú 
ha pogut veure-ho penjat en el Gestiona. Tú l’has vist penjat en el Gestiona? Val. 
Nosaltres no ho hem sapigut veure i, és més, quan el regidor Àlex li demana si pot 
veure el físic, tenint en compte que estem fent una transició, ens diuen que ja no hi ha 
físic. Que ara ja tot es penja i que per tant, no s’ha generat el físic. Entenem que en un 
moment de transició, en que alguns regidors a lo millor no acaben de dominar o lo que 
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sigui, que no tinguem durant dos o tres mesos l’expedient físic, per si pugui, entenem 
que hem accelerat una mica massa. Perquè si ara nosaltres tinguéssim clar que aquest 
expedient no hi és perquè ho hem vist en físic, no estaríem demanant si està penjat. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, nosaltres també li demanem que ho 
deixi sobre la taula. Però nosaltres li demanem per un tema de formes. Per nosaltres, 
aquest és un tema molt important, un tema que portem en el programa electoral, no 
aquest tema, però sí tot el desenvolupament del Sector N, i llavors considerem que el 
tema de les formes no ha sigut el més correcte per part del govern. Considerem que un 
tema tan important s’hauria d’haver parlat amb els grups de l’oposició, juntament amb 
el govern, amb prou temps, i no realment amb el temps que hem tingut, més enllà de si 
està penjat o no, perquè no deixa de ser que ens vam assabentar d’aquest tema la 
setmana passada i amb pocs dies, tenint en compte que estava la Setmana Santa al 
mig. Nosaltres ho hem dit moltes vegades: nosaltres no volem fer un front comú amb 
aquest govern, volem treballar plegats en aquells aspectes que podem treballar plegats 
però, evidentment, necessitem que aquest govern es deixi ajudar. I a vegades 
considerem que no ho fa. Nosaltres ho considerem, això són opinions personals 
nostres. No té res a veure el que vostès puguin opinar. Però sí que és cert que un tema 
tan important, un tema que en aquest cas el regidor Marin va treballar, que coneix, que 
jo sàpiga no he rebut ni una trucada per saber com estava aquest tema. No sabem el 
tema de reparcel·lació, les al·legacions reals, què hi ha, què s’ha fet amb aquestes 
al·legacions, què al·leguen els propietaris del Sector N. Per nosaltres és un tema prou 
important per treballar-ho bé i amb calma, i és el que li demanem: que ho deixi sobre 
la taula per poder-ho treballar amb calma, amb rigurositat i, evidentment, asseguts, 
amb el govern, amb els tècnics (que és molt important la seva presència en aquest 
tema), que ens informin de la situació real, de què diuen (torno a repetir) els 
propietaris, de què diu el govern a les queixes o possibles inconvenients que trobin 
aquests propietaris, i que ens deixin, no només a nosaltres sinó a tota l’oposició a 
participar aquells que ho vulguin fer. Ja l’he dit que per nosaltres és molt important. 
Seiem durant aquest mes i porti’l al proper Ple, si ho considera oportú. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No li demanaré que ho deixi sobre la taula. 
Si ho deixa, perfecte, i si no ho deixa sobre la taula i hem de votar, nosaltres avui 
votarem que no. Llavors, a partir d’aquí no sé quina serà la seva decisió i tenim doncs 
un segon torn per parlar-ne i per donar arguments si realment això tira endavant 
perquè nosaltres, el nostre vot avui serà negatiu en aquest punt. Un segon. Contestant 
al senyor Bernabé: lo meu és pitjor, senyor Bernabé. Jo els he vist, així, els he vist, 
però la màquina diu: accés denegat.  
 
El senyor BERNABÉ, fora de micròfon, comenta: No deu haver cap regidor que l’hagi 
vist. Pregunto. 
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Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A mi la màquina em denega l’accés a 
l’informe del Secretari i a l’informe de l’Interventor sobre aquest punt, i a l’informe 
del Secretari i a l’informe de l’Interventor sobre el punt següent. 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Si, a veure, primer de tot, preguntar al senyor  
Secretari, si li don la vènia, si sobre aquest expedient hi ha plànol (en l’expedient del 
Ple) o no, sobre la parcel·la en concret que estem parlant, perquè si no hi ha plànol, 
l’expedient en paper, que és obligat tenir-ho, decau. Jo lo que demanaria és primer, 
jurídicament, si està complert l’expedient actualment en el Ple. Si nó, fotuda. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, contestant amb això, em sap molt greu. 
Evidentment, hi hauria d’haver-hi un període de transició i, veritablement, si no el 
poden veure en el Gestiona, l’han de tenir físicament. No hi ha més. Ens pot explicar 
aquest punt vostè, senyor Secretari? 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Físicament sí que hi és, 
perquè el tinc aquí davant.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: L’expedient hi és. I físicament hi és.  
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Si, si. Està en paper, que 
és aquest que tinc aquí davant, i no sé què és lo que ha passat amb l’aplicació 
informàtica, no sé. No he pogut comprovar-ho i m’he assabentat ara, abans d’entrar.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per tant, físicament hi és. Vale? Perdoneu. 
Físicament hi és. Els hi tenen que deixar accedir. Si veritablement no se’ls ha deixat 
accedir, doncs molt mal fet. Si és així. Jo això no ho sé, jo ho dubto molt que el senyor 
Secretari no els hi deixés accedir. Ho dubto molt que el senyor Secretari, perquè crec 
que fa la feina ben feta, no els hi deixés accedir. Val? Llavors, a partir d’aquí, ho 
mirarem. No busquem més ja, val? No, acabem. En el següent punt, si de cas, ho pots 
dir-ho. Ara et deixaré parlar, si vols, va. I després acabo jo. No, si el deixo sobre la 
taula no, oi que no? Val. Digui’s breument. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Explico la situació perquè no es carregui la 
culpa el senyor Secretari. Jo crec que no té la culpa, jo crec que és un problema tècnic. 
Vaig vindre a consultar la tarda del dimarts si no ho recordo malament (és quan estava 
obert), vaig vindre perquè no trobava l’expedient al Gestiona. Vaig consultar si podia 
veure el físic. Estaven treballant amb ell i em van dir: “No, és que ja teniu el digital i 
en principi el físic ja no es farà servir”. No se’m va negar, però em va dir que es 
penjaria. Jo pensava que s’estava treballant en aquell moment en penjar-ho. Imagino, 
pel que estic escoltant, que hi gent que té accés i hi ha gent que no té accés per un 
error, perquè l’informe que ell ha vist del següent punt jo l’he vist. I ell no ha tingut 
accés, però jo l’he pogut veure. Jo crec que això és un problema del programa 
informàtic, no de Secretaria, i no he dit que se’m negués l’accés, sinó que em van dir 



Ple 31/03/2016 – pàg. 25 

que ja estaria penjat, perquè imagino que la persona que l’estava penjant va donar i va 
sortir que estava penjat.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Perfecte. La última, eh? 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Exactament en lo mateix. Nosaltres també 
vam venir dimarts a la tarda, de fet ens vam trobar a Secretaria precisament, i el que 
se’ns va comentar va ser això: “la carpeta no hi és”. Val, la carpeta no hi és, doncs ens 
mirem això i tirem milles. En qualsevol cas, em sembla molt petit aquest gruix de 
carpeta si ha de recollir tot el que hauria de recollir. No sé, però vull dir. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: És que és el plec de clàusules, no és res 
més. El plec de clàusules són 4 fulles. No ha de portar el Pla Parcial ni res. No l’ha de 
portar. I a més a més, la parcel·la està grafiada dins del Pla Parcial. I d’equipaments, 
aquella és inamovible. Val? Senyor Corchado, entono el mea culpa. Si, té raó, i tenen 
raó en l’aspecte de dir: “és un tema molt important”. És un tema de poble. És un tema 
que sé que ens trobarem, i és un tema que havíem començat a treballar amb el senyor 
Marin, és evident, i que hauríem de seguir treballant en aquest aspecte. I com que 
només era el plec de clàusules, pues no ho vam trobar en consideració. Però ens vam 
equivocar. Per tant, en aquest aspecte i en base al que dieu també, el deixem a sobre la 
taula per passar-lo al proper Ple. Jo em reuniré amb vosaltres, parlarem del Sector N i 
parlarem del plec de clàusules administratives de la parcel·la del Sector N. Que al cap 
i a la fi és només el plec de clàusules, no és més. Però parlarem de tot. Per què? Perquè 
en aquest tema sí que m’agradaria tenir en màxim consens possible. És veritat. I no ho 
vam fer bé. O no ho vaig fer bé. Les culpes són meves. Per tant, deixem el punt sobre 
la taula i passem al punt següent. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
PER PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU 
DE L'OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
D'ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA 

 
VIST el plec de clàusules administratives particulars redactat per l’empresa GESTIÓ 
D’ENGINYERIA, SERVEIS I ARQUITECTURA GESA, SL, per a l’adjudicació del 
contracte administratiu de l’obra de la modificació del projecte d’acabament del Parc 
del Falgar i la Verneda de les Franqueses del Vallès.  
 
ATÈS que el projecte anomenat “MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT 
DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA DEL TERME MUNICIPAL DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS”, per un import de 2.392.337,98 €, IVA exclòs, va ser 
aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local el dia 8 de maig de 2014, i 
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aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia de 6 de febrer de 2015, publicat en el 
BOPB de 23 de febrer de 2015 i en el DOGC de 19 de febrer de 2015. 
 
VIST l’informe jurídic que s’acompanya a l’expedient. 
 
VIST l’informe de l’Àrea d’Intervenció. 
 
ATÈS que la forma d’adjudicació del contractista és la de procediment obert, de 
conformitat amb el què preveuen els articles 157 a 161 del TRLCSP. 
 
ATÈS que existeix suficient consignació en el pressupost de la Corporació, partida 
pressupostària 11.4501.60927. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del contracte d’obra consistent en 
l’execució del projecte anomenat “Modificació del projecte d’acabament del Parc del 
Falgar i la Verneda del terme municipal de les Franqueses del Vallès”, establint-se el 
preu de licitació en 2.392.337,98 €, IVA exclòs, i CONVOCAR la seva licitació.  
 
Segon.- AUTORITZAR, en quantia de 2.392.337,98 €, la despesa que per aquest 
Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec a la partida pressupostària 
11.4501.60927del pressupost de la Corporació.  
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir 
la contractació de referència, per procediment obert, oferta més avantatjosa, amb 
diversos criteris d’adjudicació. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de 
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 dies naturals (vint-i-sis) 
puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Àlex, fins que tot estigui quadrat, tothom 
tingui accés al Gestiona, tot perfecte (perquè a lo millor és un problema del Java o 
d’alguna cosa) que hi hagi físicament també, que tot l’expedient hi sigui físicament 
també.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bona nit. En aquest punt, el nostre vot serà 
negatiu, perquè bàsicament considerem que el projecte i el procés que s’ha seguit no 
comparteix la nostra opinió. Estem en una situació en la que el procés participatiu, els 
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companys nostres que van participar en aquest, no el veuen com un procés participatiu 
ple i que recollís totes les demandes, o que fos tot l’eficient que tindria que ser un 
procés participatiu sobre un tema com aquest. També considerem que no veiem clar 
d’on obteniu els diners per acabar l’obra. Recordem que en aquest Ple, molts cops has 
comentat com la prioritat d’aquest govern era fer el Sector N, finalitzar el Sector N, i 
anar traient els recursos per acabar els altres nyaps que tenim pel municipi. I a cop que 
surtin aquests 2 milions i pico d’euros per fer aquest projecte em sobta. No sabem què 
pot comprometre, d’on poden sortir. També em sobta que si això queda mal resolt hi 
ha uns propietaris que ja van patir el fet que se li van cobrar unes quotes i van anar a 
parar a un lloc on no tenien que anar, això es té que recordar. O sigui, hi ha gent que 
ha sigut afectat per un mal comportament per part de l’Ajuntament. I en fi, el projecte 
em sembla que es podria millorar moltíssim. En opinió personal nostra, si voleu saber 
quina és l’opinió, és que tota aquesta zona es podria millorar seguint la xarxa natura 
2000 que hi ha més amunt en el Congost, i fer una xarxa de zona protegida 
ecològicament més àmplia i fer una zona més naturalitzada. És veritat que en el 
projecte inicial sí que es fa un pas, amb menys construcció i menys macroprojecte, 
això sí que ho podríem veure millor, però no és la nostra forma d’acabar aquesta zona. 
No compartim el criteri ecològic que es pren, i no compartim d’on es treuen els diners, 
perquè no estem segurs que sigui el moment ni el lloc d’on treure’ls i, en definitiva, 
davant d’una situació on la gent no es va sentir satisfeta, no podem donar recolzament 
a aquest projecte. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Nosaltres, bàsicament per les 
mateixes raons que a l’anterior punt, també li demanem que ho deixi sobre la taula. A 
no ser que les preguntes que farem a l’Interventor ens pugui avançar algun tipus 
d’informació. Per exemple, aquest és un tema que vostès, com a govern, sempre han 
dit que va molt incoat al sector N, per poder desenvolupar aquesta zona. Segons la 
informació que tenim, hi ha un cost de 2.392.000 Euros, que costa l’obra. Clar, ens 
preocupa una: d’on sortiran aquests diners; dos: si el sector N no avança o no acaba 
d’avançar com vostès s’esperen, com es podrà pagar aquesta licitació, aquest inici 
d’obra? Llavors, ens agradaria que en aquesta cas, l’Interventor imagino que té la 
informació, o el govern, ens pogués avançar una mica aquest tema, abans de decidir si 
vostès decideixen continuar amb aquest punt sobre la taula. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Si. Abans, una qüestió d’ordre, perquè s’ha dit 
una cosa que no és incorrecta, que el programa informàtic nou no admet o no permet 
resoldre o anul·lar els expedients d’un Ple. Jo ho dic, perquè amb molta lleugeresa 
s’ha dit que ja n’hi hauran expedients de Ple. Això, no hi ha cap llei que ho permeti, 
ho dic perquè això és una cosa per estalviar diners, a nivell de comunicacions, o 
d’expedients, però mai per resoldre el que dic, que ara ja no hi hauran expedients en el 
Ple. Això no és legal o no es pot fer. Jo ho dic perquè no tots els regidors estarem 
connectats amb aquest expedient i no tots tenim l’obligació de fer quelcom, ni tampoc 
es pot suprimir i dir: “és que els expedients no hi seran”, que ho sàpiguen. Jo ho dic 
perquè tant si la part jurídica com política no hi ha cap llei que permeti resoldre o 
anul·lar aquests expedients, perquè sinó, lo que passem en aquí, és nul de ple dret, si 
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no hi ha els informes per escrit, i en paper, i tot això. Jo ho dic perquè en tinguin en 
compte i no ho tornin a utilitzar més perquè això va en contra del procediment. 
Despues, referent al punt de l’ordre del dia, que és tornar a fer el Falgar, que ja va 
aturar el govern municipal, bé, ens costarà com a mínim un 50% més de lo que 
realment val aquest parc, perquè es va aturar i tota aquesta obra s’ha perdut, més els 
costes de finalització del projecte. Però nosaltres no trobem bé que estigui lligat el 
finançament amb el sector N, perquè realment, si s’han malbaratat els recursos que 
havien pagat els propietaris, això lo que no permet és que tinguem de fer un altre 
sector que el tema immobiliari està en crisi i que no convé a ningú, menys a 
l’Ajuntament. I que després pot passar que es tingui de finançar això. Això, no ho 
trobem gens bé, i ademés, el que no trobem gens correcte és que realment, no s’hagin 
liquidat el sector P de Llerona ni el sector V, i que no s’hagin conclòs, per la 
il· legalitat que suposa, problema que suposa pels propietaris que han aportat els diners 
en el finançament de l’obra. I que realment, jurídicament no tenen la manera de poguer 
resoldre això. I per lo tant, l’Ajuntament té l’obligació d’haver liquidat aquestes obres. 
I ara dir que es lliga amb el sector N, això és molt arriscat. I per lo tant, comprendran 
que valdria més que l’Ajuntament financés el projecte del Falgar, no amb els recursos 
dels propietaris que ja han posat, que no pas digués que es té que fer el N per pagar el 
Falgar. Això no ho entén ningú.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Perdó, un incís abans de que 
l’Interventor faci la respostes. Sabem que hi ha alguna sentència que dóna la raó a 
algun propietari, i volíem saber si aquesta sentència dóna un temps límit per poder 
començar a licitar aquesta obra, i si per això es porta. O no dóna temps, o què diu 
exactament.  
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: Si. L’obra del sector P està verificada 
en el Pla de Tresoreria que té l’Ajuntament aprovat per l’any 2016. I en aquest Pla de 
Tresoreria sí que és veritat que en el quart trimestre es compta amb cobrar alguna part 
de les quotes del sector N. Clar que, si no es així, bueno, clar, la tresoreria no serà la 
que tenia que ser. Però com som al cas, aquesta obra, em sembla que al plec posa que 
dura dotze mesos. Estem parlant de tres milions d’Euros. Començarien a pagar més o 
menys, setembre o octubre les obres. Són 250.000 Euros mensuals. Bueno, es podria 
pagar, però la tresoreria no aniria prou bé. És evident.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I, senyor Torné, vostè i jo som culpables 
d’això, de que aquests calés, jo per omissió, però vostè per fet, que aquests calés es 
gastessin en un altre sector. No sé ara què vol dir el discurs que vostè m’ha fet, però 
aquests calés es van agafar d’allà, i es van passar al sector N. I ara han de tornar. I s’ha 
de fer el parc del Falgar, perquè hi ha una sentència que ens obliga a acabar el parc. 
Llavors, aquí el que estem fent és donar forma a aquesta sentència, tirar endavant. 
D’acord que, per finançar-ho, perquè aquests diners de l’acabament del parc del Falgar 
estan en pressupost. Hi són. Tots. Però si els haguéssim de pagar tots, tindríem un 
problema de tresoreria. Per això, ho volíem fer en paral·lel al sector N. Hi anirà en 
paral·lel al sector N. Per tant, com que el sector N és un tema molt important, 
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repeteixo, sí que ens hem de sentar i n’hem de parlar, evidentment, perquè d’aquí 
pengen moltes coses. I en aquí teniu raó. Exactament, els propietaris van pagar 
2.890.000 €. 2.300.000 més IVA. Val? I veritablement, traiem el projecte per aquest 
import. Llavors, hi ha un milió i pico de millores per acabar de perfilar el parc. Però 
exactament, lo comido por lo servido, perquè aquelles persones que van pagar no 
hagin de pagar ni més ni menys. Per tant, en aquest aspecte ens quadra. I tenim 
l’obligació d’acabar-lo, per això portem aquest plec a aprovació, perquè segueixi, com 
el punt anterior, lo que passa que el punt anterior teniu raó, pues perquè segueixi en 
paral·lel el sector N i el sector P. I el sector P l’hem d’acabar perquè o hem de tornar 
aquests calés als propietaris, o hem de fer el parc. Com que hi ha una sentència que 
ens diu que hem de fer el parc, pues l’hem de complir. És un bunyol que ens vam 
trobar, un bunyol gran, i que hem de solucionar. Alguna intervenció més al respecte? 
Segon torn. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Bueno, des d’aquest grup municipal i 
des d’Esquerra, que suposo que també ho diran ells, nosaltres hem projectat sempre 
acabar el Falgar abans d’acabar el teatre auditori, cosa que vostè mateix i altres grups 
municipals deien que no, que allò era lo bàsic, i ho fèiem basant-nos en una cosa 
lògica, que és la que li ha esclatat ara als morros, que és que això s’havia pagat. I allò 
no hi ha cap contribuent que hagi posat calés allà, per tant, primer acabem allò que el 
ciutadà ha posat i tal. Amb això estem completament d’acord  amb vostè. És més, 
sempre hem dit s’ha de prioritzar, prioritzi acabar aquelles obres que el ciutadà ja ha 
pagat, perquè si no seria un mal fer. Jo, com a ciutadà, a lo millor em plantejaria que 
fins que no la vegi acabada, no pago. Clar, perquè ja no me’n fio, d’aquest 
Ajuntament. Si no fem honor a la nostra paraula. Realment, en aquest punt estem 
totalment d’acord. El tema pressupostari. És evident que tots tenim dubtes, i no perquè 
dubtem de la paraula de l’Interventor, és que sabem que no hi ha aquests calés perquè 
vostè ho ha dit públicament i consta en acta d’aquest Ple. Ha vinculat explícitament 
desenvolupar allò amb el desenvolupament del sector N. Ho ha dit aquí públicament. 
Per tant, clar, nosaltres ja li vam dir: “Escolti, del sector N ja veurem què cobra vostè, 
perquè a lo millor només li arriba per acabar el sector N i poqueta cosa més”. I aquest 
era un dels tres escenaris que vostès contemplaven, que només es recaudés per acabar 
el sector N, pagar a la resta de propietaris i tal. Sabem que hi ha, em sembla, a la vora 
de 22 contenciosos amb el sector N. Aquesta gent no pagarà alegrement. Ai, perdona, 
al·legacions. No pagarà alegrement, és evident, lluitaran fins el final perquè són molts 
diners el que ha de posar cadascú. No estem parlant de cent euros, ni de dos-cents. Per 
tant, clar, ens preocupa que se’ns esta garantint al 100% la financiació, acabem fent 
fòrmules de l’estil d’anar a demanar diners als Bancs, etc., etc., perquè no tindríem 
líquid per fer front a aquests pagaments. Aquesta és una. I l’altra és que, tornem a dir, 
no ens acaba d’agradar el projecte, tot i que va sortir per, he de dir, el 90% per 
referèndum a Llerona, però hi ha un 10% que s’ha aplicat de correcció el mateix 
dissenyador del projecte, el mateix arquitecte, i que jo penso que aquí s’hauria d’haver 
parlat primer amb l’oposició per veure si estàvem més o menys d’acord, i no trobar-
nos un altre cop un punt més sobre la taula, que ara ens enterem que hi ha una 
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sentència que li obliga a portar aquest punt i per això està aquí, sinó trigaríem un any 
més en portar-ho, i etc., etc. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Nosaltres, o sigui, ens falta, tenim 
una manca d’informació. Evidentment, les formes no ens han agradat. Tampoc ens ha 
agradat, i vostè ho sap perquè ja li he transmès, veure l’editorial que ja es donava per 
fet. No m’agrada veure-ho publicat, dóna aquesta sensació a qualsevol que ho llegeixi. 
I a mi la política de fets consumats mai m’ha agradat. Bueno, no, l’editorial de la 
revista municipal, bàsicament es parla de que en un principi això tirarà endavant. 
Doncs: “perquè aquest mes d’abril que encetem licitarem les obres”, això vol dir que 
es comença. 
 
El senyor ALCALDE comenta fora de micròfon que no es licitaran. 
 
Continua la seva intervenció el senyor CORCHADO: Per la seva financiació 
definitiva. Ja, ja, però vull dir que es dóna per fet que es farà, perquè aquí ho diu. 
Home, jo em refereixo al que diu, eh? Llavors, no ens agrada, però el PSC té vocació 
de govern, sempre l’ha tingut, llavors som responsables. I tenint en compte que 
considerem que evidentment podíem posar en risc la situació econòmica i viable de la 
financiació d’aquest Ajuntament, no li votarem a favor, però tampoc votarem en 
contra. Llavors, li avancem que el nostre grup farà abstenció per sentit comú i per 
responsabilitat en aquest sentit. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure, hem renunciat a la intervenció en 
el primer torn, primer per sentir l’explicació del senyor Interventor, i segon, perquè el 
que hem de dir, en els cinc minuts que ens toquen en tenim prou. Nosaltres votarem a 
favor. Votarem a favor per un seguit de raons. La primera, que com s’ha dit 
repetidament aquí, això està pagat. Està pagat per part dels propietaris, una altra cosa 
és què en va fer l’Ajuntament en el seu dia d’aquests diners (i aquí entraríem en un 
debat tipus el dia de la marmota en el qual parlaríem de si és lícit treure diners d’un 
sector per posar-los en un altre, parlaríem de si faríem una quota urbanística o una 
contribució especial, i parlaríem del principi d’unitat de caixa que s’ha debatut. A 
nosaltres ens assembla que no és lícit treure diners d’una banda per posar-los a l’altra, 
però s’ha fet i és el que tenim. En qualsevol cas, ens assembla de justícia acabar-lo. El 
senyor Interventor ha dit que, en el pitjor dels casos, suposant que l’N s’aturés, 
patiríem, però està previst dintre del que són els números de l’Ajuntament. Per altra 
banda, això que farem ara s’assembla bastant a lo que va sortir del procés participatiu. 
Jo entenc que hi hagi gent que no li acabi d’agradar, entenc que fins i tot podria ser 
més auster del que serà al final però, en qualsevol cas, em sembla que algú ho ha dit, 
és un marrón que fa un parell de legislatures que tenim al damunt de la taula. Per poc 
que puguem és el moment d’acabar-ho. I en qualsevol cas, em penso que ja ho he dit 
alguna vegada, si el primer que arriba és el primer que ha de tenir destinació de diners, 
pensem-nos abans de gastar diners en d’altres projectes tipus acabament de l’anomenat 
Centre Cultural, etc., etc. Tenim una prioritat, aquesta prioritat la tenim a sobre de la 
taula, aquesta prioritat tirarà endavant, començarà a funcionar, abans de final d’any 
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s’estaran fent coses en aquí. Doncs vigilem de no embolicar-nos a fer d’altres coses. 
Però això em penso que moralment tenim tots l’obligació de tirar-lo endavant. I per 
això votarem a favor.  
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Jo, m’agradaria, apart de lo que ja ha dit, és 
vigent, dir una cosa que realment, a mi vostè m’ha acusat de coses sense proves i 
suposo que amb la conciència de que realment allò sigui així, que li han explicat que 
sigui així, perquè no deu tenir cap document que no digui així. Primer, tot lo que ha dit 
és fals. Primer, que quan digui alguna cosa que realment acusi a algú, que sigui veritat. 
No, no, jo li dic lo que ha dit. És igual com que l’escrit, tampoc l’ha fet vostè, ja ho sé, 
ho fa el periodista. Però bueno, el problema és això, en a mi, quan. Bueno, jo l’estic 
contestant i li demano que calli, al menos quan em toqui parlar. Referent a lo que m’ha 
dit que jo havia donat ordre o que havia canviat, mai. Mai vaig gestionar la SA ni vaig 
donar ordres d’aquest tema. Ni mai tindrà res oral ni res per escrit que jo vaig dir que 
es canviessin aquests diners. Per lo tant, dir coses com aquestes, com també en hem 
sentit en aquest Ple d’algun regidor o regidora sobre temes similars, escolti, si no hi ha 
res que ho verifiqui, és mentida. Per lo tant, que jo li pregaria que anés molt amb cura 
a dir segons quines coses, perquè després li passa com això dels expedients, o sobre 
això de la informàtica: que no funciona. O no és veritat? I después qué té de fer? Té de 
rectificar perquè les coses no són així. Li pregaria que anés més en compte.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ERC-AM i PP, quatre vots en contra dels regidors del grup 
municipal ILFC-E, i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM i 
CPF i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

12. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE 
L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS 
ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
VIST el contingut actual del Text refós de l’Ordenança municipal reguladora de 
l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les 
Franqueses del Vallès. 
 
TENINT EN COMPTE que convé adaptar les previsions de la norma anterior a la 
realitat actual existent al municipi de les Franqueses del Vallès. 
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VISTA la proposta de modificació de l’ordenança elaborada pels serveis tècnics i 
jurídics de l’Àrea d’Urbanisme. 
 
VIST l’informe emès pels serveis tècnics i jurídics de l’Àrea d’Urbanisme. 
 
DE CONFORMITAT amb allò que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i normativa concordant. 
 
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació del text refós de l’Ordenança 
reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions 
anàlogues de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública el text refós de l’Ordenança reguladora de 
l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les 
Franqueses, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular 
reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al web municipal. 
 
Tercer.- DISPOSAR que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, la 
present modificació del text refós de l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament 
sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del Reglament 
d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny. 
 
Quart.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal de donar 
compliment als acords anteriors. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé, nosaltres hem sigut molt crítics amb 
aquest reglament des del principi, perquè considerem que era irreal. Pensàvem que en 
un moment de crisi no se li podia demanar als bars tal i qual. La realitat és tossuda, i al 
final ens donen la raó. Ja van posar una data, després van posar una moratòria de dos 
anys, i ara tornem a posar una moratòria d’un any. Per tant, quatre anys després de la 
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seva aplicació, quan acabem aquesta moratòria, encara no s’haurà aplicat aquest 
reglament íntegrament, perquè no és assumible econòmicament per alguns establiments 
que ja existeixen. És possible que a Corró d’Avall no passi això, però a Bellavista 
encara hi havia bars que tenien taules i cadires de plàstic cedides per marques. Clar, ho 
vam avisar. Jo sé que hi ha hagut propietaris que han vingut aquí i han dit: “Escolti, no 
podem fer tarimes, no podem fer no sé què, doni’ns no sé què”. Per tant, tornarem a 
votar en contra d’aquest reglament. Entenem que no som una ciutat turística, com per 
haver de reglamentar tant com han de tenir les cadires, de les taules, i tal. Entenem que 
la part bona que té això és que obliga a delimitar els espais. Això és collonut. Ja sigui 
amb jardineres, ja sigui amb lo que sigui. Això també ho entenem, però clar, sempre 
hem entès que un reglament que es fa i no es pot aplicar no serveix de res. I 
l’experiència esta dient que aquest reglament no es pot aplicar. De moment. I quan es 
pugui aplicar, tindrem un corriol de persones que vindran aquí a demanar, si us plau, si 
poden pagar-ho en un any, en dos, en tres terminis, i no sé què, no sé quantos. En aquest 
moment, lo que hem de fer és ajudar a la gent que te un negoci propi, i els restauradors i 
gent que tenen bars són negocis. Demanar això, ja ho hem dit, històricament. En aquest 
moment és apretar massa les tuerques, a alguns els hi costa arribar, inclús algun 
renuncia a posar taules, terrassa, perquè no els hi surt rentable. Dit això, tornar a treure 
això per fer arreglos (que em sembla bé, eh?, la gran majoria dels arreglos que es fan em 
semblen bé), però que és difícil d’aplicar i donem un any més. I d’aquí a un any, què 
farem? Un any més? I un any més? Clar.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé, bona nit. Aviam, nosaltres els socialistes, 
òbviament i sempre, hem defensat la dignificació de l’espai públic. Pensem que es tenia 
que ordenar d’una manera més correcta. També hi pensem que aquesta ordenança té una 
repercussió molt especial, dintre de lo que seria el sector de la restauració, és una font 
d’ingressos prou important. I també creiem que ha mancat una participació del sector. 
Aviam, amb la regulació, per intentar sumar. La nova ordenança, doncs pensem que està 
massa oberta, massa deixada a les mans dels tècnics. L’anterior, segurament estava poc 
treballada. De fet, van sortir veus que van demanar una moratòria, i llavors van fer, com 
deia el senyor Bernabé, una moratòria de la moratòria. Per tant, segurament no la vam 
treballar prou bé aquesta ordenança. Però pensem que aquesta nova, també esta 
mancada d’aquest rigor de participació per part dels interessats. No és el camí. Per tant, 
nosaltres en aquest sentit ens abstindrem.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Podem compartir una part important de les 
coses que han dit els grups que ens han precedit. En qualsevol cas, si això no tirés 
endavant, ens trobaríem amb que aquesta moratòria que es torna a preveure en aquí (i 
tornem a ser al dia de la marmota), no hi seríem, amb la qual cosa això s’hauria 
d’aplicar des de ja. Ens trobaríem amb que aquestes modificacions que s’ha comentat 
que no són incorrectes, no es farien. I ens trobaríem, ens assembla, en una situació pitjor 
de la resultant després d’aprovar aquesta modificació. Per això, nosaltres votarem a 
favor d’aquesta modificació, en el benentès de que ens assembla que són importants 
dues coses. Una, que ja s’ha dit, que és arribar d’una punyetera vegada a un acord amb 
el gremi, amb la gent afectada, i fer coses que realment siguin assumibles. I dues, no 
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oblidar (per part de l’Ajuntament en aquest cas) que a nosaltres ens assembla que no 
som un municipi turístic? No, però ens agradaria ser-ho. I en qualsevol cas, sí que hi ha 
d’haver un cert ordre, una certa homogeneïtat en les terrasses. I estic parlant no només 
de Bellavista, sinó també de la plaça de l’Espolsada, que afortunadament reuneix tant 
gent com establiments. I estic parlant, en general, de tot el municipi. Hi ha alguns 
establiments que ja han fet els deures i ja ho han fet. Intentem, en base a això, que 
realment la cosa es vagi homogeneïtzant i que tinguem una imatge agradable per qui ve 
de fora, i pels que som d’aquí i anem en un moment determinat a seure i a prendre un 
cafè en una terrassa.  
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Hola, buenas noches. Como bien saben todos, 
yo tengo un bar (bar rostisseria) i esta ordenanza está bastante por medio. Y yo creo que 
está bastante pensada (a ver, pensada al 100% no lo sé) pero está muy pensada en el 
comercio, porque al fin y al cabo, lo que habia, lo que nos obligaban (que habia una 
moratoria) a lo que proponemos ahora, al fin y al cabo estamos delimitando muy bien el 
espacio, marcándolo muy bien, y luego vamos a ofrecer una ayuda. Vamos a ofrecer un 
50% de ayuda. Entonces, yo creo. 
 
El senyor ALCALDE fa un comentari fora de micròfon: Això és Pla de Barris. 
 
El senyor TORRES continua amb la seva intervenció: Si, lo hacemos a través de Pla de 
Barris. Entonces, hemos suprimido la tarima, que era lo más caro de la terraza, que todo 
el mundo se negaba a la tarima, pero sí que es verdad que lo que tenemos que pedir, que 
todos más o menos montemos, sigamos una línea, porque depende en qué zonas, parece 
aquello lo que parece. Pero bueno, ya te digo, yo creo que está bastante pensado en el 
comercio.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Miri, aquí teníem vàries opcions. Una és 
bonificar. A mi ja em sembla bé que bonifiquin a través del Pla de Barris als 
establiments de Bellavista, bueno, si, ja em sembla bé. Però això es podria haver 
plantejat des del principi, una bonificació a propietaris que han de fer una inversió i no 
haver pagat les terrasses durant un o dos anys, perquè facin aquesta inversió en taules i 
cadires. Podia haver sigut una opció d’Ajuntament, per facilitar. Però això ha sigut: 
“No, no, aquest any no, ja ho farem el proper, ja ho farem el proper, ja ho farem el 
proper”. Però abans o després s’haurà de fer una inversió. Jo estic d’acord en que pot 
quedar més o menys maco tenir-ho tot igual, estic d’acord. Però clar, aquí ens 
plantegem dues coses. Vostè pot dir: “Tot el que obri ara, o renovi mobiliari ara ha 
d’acomplir amb l’ordenança”, i l’altra és dir: “No, no, és que ha d’acomplir l’ordenança, 
renovi o no mobiliari”, que és el que s’està dient. Ha d’acomplir l’ordenança, renovi o 
no mobiliari. Per tant, has de fer una inversió, sí o sí. Clar, nosaltres aquí hauríem pogut 
ser tan permissius com hem volgut. No ho hem sigut, no hem donat facilitats 
econòmiques, hem posposat, no hem dit: “Escolti, els que ja tenen el negoci no cal que 
facin aquesta inversió, però si renoven cadires o taules, a partir d’ara ho han de 
comunicar a l’Ajuntament, i per tant han d’acomplir la nova normativa”. Hi ha diferents 
fórmules que des d’aquí no s’han plantejat. Li reconec que estic d’acord amb la majoria 
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de les modificacions que fan, però hi ha una que no entenem, per exemple, per què 
passem de pagar per mesos a pagar per trimestres, la concessió de terrasses? Aquesta no 
l’acabem d’entendre. Jo crec que perjudica, més que ajuda. Perquè una persona pot 
decidir tenir 4 mesos de terrasses, i no 6, com els obligarien ara, o res. Clar, això per 
nosaltres penalitza. No sé si això s’ha consensuat amb el sector, jo crec que no. Després, 
dit tot això, escolti’m, torno a dir, jo no crec que haguem d’esperar a un municipi 
turístic, perquè tenim molta més riquesa i tal, com d’això. Que pot ser, i que a la plaça 
de l’Espolsada va molta gent i si, si, però escolti, aquí estem parlant de tots els 
establiments que hi ha en el municipi. S’assentin o no s’assentin, o siguin de més 
glamour i tal. I després, què farem a les festes majors, que és quan hi ha més 
concurrència precisament? Quan un establiment passi de 4 a 24 taules, els hi 
demanarem que acompleixin amb el reglament, o farem la vista grossa com hem fet fins 
ara? Clar, és que aquí també no es defineix res de tot aquest asunto. Farem la vista 
grossa, evidentment, perquè a sobra que li fem pagar, no li farem comprar 24 taules que 
vagin amb la normativa. I per últim, jo he mirat les millores: en cap moment s’anul·la la 
terrassa, o jo no he sapigut veure-ho, a lo millor ho he vist malament, eh? També li dic 
(se sent intervenir el sr. Alcalde però no queda enregistrada la seva intervenció). No, no, 
però no surt ni al text on deixa de sortir la frase com a obligatòria. Jo entenc que quan hi 
ha una modificació, com a mínim s’ha de modificar el paràgraf que diu: “És obligatori 
posar tal, per treure allò”. Jo no l’he vist en les millores que vostès ens han passat. Per 
tant, miri-s’ho, no sigui que ho donin per fet i el text encara no s’hagi modificat en 
aquest sentit. Miri-s’ho. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo només, perdó, un incís. Això que ha dit el 
regidor, perquè ell té dues regidories i Pla de Barris. Això no és qüestió d’ordenança, 
eh? Això de Pla de Barris és una proposta que se’ns fa des de Pla de Barris dins del Pla 
de Barris per dinamitzar el comerç i els bars de Bellavista. I això ho hem d’acabar de 
perfilar, o sigui, una cosa resta a l’altra. I hem de pensar també, a Corró d’Avall no hi ha 
aquest problema, perquè no hi ha terrasses a la via pública, estan sobre voreres, vull dir 
en la calçada. A Bellavista sí, a Bellavista és més complicat. Perdoneu, eh? Senyor 
Marín. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si, bé. El regidor ha fet ara una aportació que 
segurament se’ns havia escapat a nosaltres, i és el tema de Llei de Barris. És a dir, jo 
tinc les meves dubtes que el Pla de Barris pugui incloure amb un 50%, tot i això, es 
pugui encobrir amb la idea de que lo que s’està intentant és dinamitzar, quan és un 
sector que de fet, ja està dinamitzat, és a dir, està funcionant. En tot cas, lo que s’està és 
regulant des d’un punt de vista d’homogeneïtat i estètic. Però també hem de dir una 
cosa: al nostre municipi, aquesta ordenança no és només per Bellavista, és per tot el 
municipi. I per tant, considero que és un agravi comparatiu que la resta de negocis, els 
que són susceptibles de posar terrasses, doncs no puguin gaudir d’aquesta reducció en 
un 50%. Ara diríem: “Si, clar, és que allà tenen el Pla de Barris”. Tot i això, puguin 
haver-hi les dubtes que hem comentat, però algo grinyola aquí. És a dir, la resta del 
municipi de la resta dels pobles, no poden tindre aquest benefici? Jo convidaria a que 
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l’equip de govern ho mirés això i, en tot cas, convidar també a que aquest 50% pugui 
ser extensiu a la resta del municipi. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
votació. 
 
 SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ERC-AM i PP, quatre vots en contra dels regidors del grup 
municipal ILFC-E, i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM i 
CPF i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 
 

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES SOBRE L'ACABAMENT DE LES OBRES DE 
LA RONDA NORD A LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que la Generalitat de Catalunya va signar un conveni amb l’alcalde de les 
Franqueses del Vallès per realitzar les obres de la Ronda Nord de Granollers al seu pas 
pel municipi, el qual, entre d’altres accions, recollia l’acord de realitzar el projecte de 
connexió entre la Ronda Nord i el Polígon Industrial del Sector V per no haver de creuar 
l’entorn urbà de Can Calet. 
 
ATÈS que l’esmentat projecte constructiu està realitzat i amb el vistiplau de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, pendent de la seva construcció, ja que fa 
temps que la Ronda Nord s’ha posat en funcionament sense que l’esmentat projecte 
s’hagi portat a terme. 
 
ATÈS que la no existència de l’accés del polígon ha comportat que el col·lectiu de la 
zona industrial i els veïns de la zona afectada hagin reclamat l’esmentat accés per tenir 
un millor accés i menys afeccions que les actuals. 
 
Els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya l’incompliment del conveni signat per 
a la construcció de la Ronda Nord de Granollers perquè queda pendent l’accés al 
Polígon Industrial del Sector V per qüestions econòmiques, que afecta greument els 
veïns de Can Calet i a l’accés directe al Polígon Industrial del Sector V. 
 
Segon.- Trametre aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de Territori i Sostenibilitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a 
les àrees de l’ajuntament implicades en la construcció de la Ronda Nord. 
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El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Si, bé, aquesta moció està presentada per un 
conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de les Franqueses 
perquè acabin un tram de la Ronda Nord, que és la connexió amb el polígon V. El 
projecte està fet, el conveni també està en la casa, i que només fa falta que la licitin i la 
facin. Que en el seu dia no la van fer, i ara està el problema. I ara la reclamen, tant els 
industrials com els veïns de Can Calet, que el trànsit que hi ha en aquella zona 
(l’industrial, em refereixo) que surti per un altre cantó. I aquesta és una de les qüestions 
resoltes sobre aquest tema. Ara, a partir d’aquí, jo em penso que l’Ajuntament té de fer 
quelcom perquè el conveni s’acabi i per lo tant, que es normalitzi aquesta entrada que 
està prevista i que al projecte està fet.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt  bé. Alguna intervenció al respecte?  
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. El nostre grup votarem abstenció perquè 
creiem que sí, que realment s’ha de donar una solució en aquest problema, però també 
volem recordar que dins del nostre grup vam tenir gent molt activa en la lluita contra la 
Ronda Nord. No creiem en el projecte tal com estava plantejat, i pensem que tot va ser 
un nyap. Tota la zona de Can Calet, mig soterrada, mig per sobre, més malament no es 
podia fer. I aquest és una part del nyap, diguéssim, que encara ens queda, no? El que sí 
ens preocupa, i això sí que ens agradaria veure com es pot solucionar, és que l’entrada 
diguéssim, o la sortida, del polígon industrial no acabés posant tràfic pesat de camions a 
la rotonda del carrer del Pont, a la zona que és la de Can Calet. Vull dir, s’hauria de 
buscar una solució perquè aquest tràfic pesant, que és urbana, passés directament al 
polígon, diguéssim no passés per zona urbana. Però bueno, votarem una abstenció. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si, bé. Nosaltres li votarem a favor. De fet, sí 
que és molt cert que es veu que hi ha una manca de voluntat per part de la Generalitat 
quan això estava, com ha dit el senyor Torné, dintre de lo que seria el projecte executiu 
de la Ronda Nord. Aquest Ajuntament ja ha posat de la seva part. Hem tingut molta 
paciència. De fet, aquesta moció reiterativa hi va haver-hi un compromís d’anar a parlar 
amb els responsables de la Generalitat. Però per lo que es veu, el silenci ha sigut la 
resposta, i el problema el tenim nosaltres. Jo crec que els veïns de Can Calet i de la zona 
industrial es mereixen un altre tracte, no el que se’ls està donant des de la Generalitat. 
Crec que, i ho dic així, amb la veu alta, i és de que això també és fer país. Això també és 
fer país. Ja ho sé que no té tan alts vols, i a ben segur que els veïns de Can Calet cada 
matí, escoltant el soroll dels camions i el trànsit massificat que hi ha, se’n recorden molt 
del no, la no actuació per part de la Generalitat. Gràcies. 
 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu:  Jo voldria demanar, perquè com acaba de 
dir el regidor Marín és un tema recorrent, que s’ha votat en diferents ocasions, ens pot 
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fer si us plau, senyor Torné, un històric d’això? Amb dates: quan comença, perquè és 
que a veure, jo això ho conec des de que sóc regidor, però abans de que jo entrés aquí 
això ja estava funcionant. Ens pot fer un històric de com va el tema de dates, des de 
quan ho arrosseguem això i com ha anat la cosa? Perquè jo entenc que sí, que hi ha un 
acord perquè hi hagi una sortida, però li agrairia que ens complimentés una mica més el 
tema històric d’això. 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Bé, no hi ha problema. Bàsicament, aquí només 
hi ha un conveni per la construcció d’un tram de la Ronda Nord, que es va signar amb el 
Departament de la Generalitat, en el qual es comprometien a fer certes coses i també a 
expropiar uns terrenys que després van passar a ser servei públic, com camp de futbol i 
després, en allà, com a aparcament de que l’estan utilitzant els de Granollers, els veïns 
de la zona, i també el parc que hi ha horts, que no s’ha executat, que és una part de la 
riera, al costat de la riera i la carretera de Ribes. I amb això es va signar, si no 
m’equivoco, el 2007. Es va construir la Ronda, que era una part, es va fer el 
soterrament, i el projecte aquest que anava colateral dintre del projecte, que el conveni 
està a Secretaria, del 2007, es va fer un projecte, la Generalitat, que va estar acceptat per 
l’Ajuntament, de connexió amb el polígon, i que donava el trànsit pesat a la Ronda al 
polígon. I a partir d’aquí, l’únic que he fet ha sigut anar reiterant la moció de que 
s’acabés la Ronda. L’acabament del conveni de la Ronda acabava en allà, perquè tot lo 
altre s’havia fet: els semàfors, les voreres, l’amplada, l’expropiació dels terrenys que no 
eren propietat pública que van passar, també camp de futbol, com també per 
l’aparcament dels pisos de l’altre costat que abans eren Can Mònic, etc., etc. Però ha 
quedat pendent d’aquest conveni que està a Secretaria, aquesta part, aquest projecte que, 
per lo que sigui, suposo que després ens han dit reiteradament que per diners no s’ha fet. 
I jo crec que és necessari, tant si el projecte com diuen vostès, es té de fer d’una manera 
o d’una altra, és igual, però aquell projecte que val un milió i mig d’euros és bo que 
estigui ben resolt i que donarà molt menys problemes si està ben fet, per lo que es 
calgui, que no pas si no hi és. I per lo tant, això ens ho mereixem, perquè és una cosa 
signada i és uns diners que no s’inverteixen a les Franqueses. Ni més ni menos.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: El nostre grup votarà a favor d’aquesta 
moció. De fet, nosaltres l’hem anat a defensar a la Generalitat. De moment, no ens 
n’hem sortit, també li dic. Ahir van tenir una reunió, ahir o abans d’ahir, amb Pimec, i 
amb els propietaris, l’associació de propietaris dels polígons industrials. Vam tornar a 
reclamar aquest fet, de que la Ronda connectés amb el sector V. Jo, a l’anterior reunió 
els hi vaig demanar que recollissin signatures entre els industrials. En tenen recollides 
112, dels propietaris del sector. I m’he compromès a demanar hora en el conseller Rull, 
el nou conseller Rull, per recordar-li que de moment, se’ns està incomplint l’acord a que 
es va arribar i que el senyor Torné molt bé diu, de finalització de la Ronda Nord. Aquest 
acord recollia que hi havia d’haver-hi la connexió del sector V amb la Ronda. I aquesta 
és la que, el que us puc avançar, que demanarem hora amb el conseller Rull per anar 
nosaltres, l’Ajuntament, si s’aprova aquesta moció, evidentment. L’Ajuntament, 
juntament de la ma dels empresaris del sector, a reclamar la finalització d’aquest ramal 
que no ens han fet. Alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
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SOTMESA a votació la moció, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, CPF i PP, sis abstencions dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E i ERC-AM i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: El punt 14 el passarem al 19 i el farem 
“refregit”.  
 
 

14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS 
SOCIALISTES EN RELACIÓ AL PREACORD SUBSCRIT PELS CAPS 
D'ESTAT I EL GOVERN DE LA UNIÓ EUROPEA AMB TURQUIA 

 
Aquesta moció queda retirada de l’ordre del dia ja que han presentat una conjunta els 
grups municipals del Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya, que 
serà debatuda en el punt número 19.  
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Aquesta moció també ha 
demanat que s’hi afegeixi el grup municipal d’Esquerra Republicana. I el PSC, perdó.  
 
 

15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA, DE COMMEMORACIÓ DEL 
85è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA 

 
Atès que el pròxim dia 14 d’abril es compleixen els 85 anys de la proclamació de la II 
República.  
 
Atès que aquesta proclamació va estar plenament vinculada al municipalisme 
democràtic i contrari a la dictadura, ja que fou el triomf de les candidatures republicanes 
i d’esquerres en les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, qui ho va propiciar.  
 
Atès que Catalunya tingué un pes específic molt important en aquest fet, per ser el 
primer territori de l’Estat en proclamar-se, i molt especialment a la ciutat de Barcelona, 
on Lluís Companys des de l’Ajuntament i Francesc Macià, des del Palau de la 
Generalitat proclamaven la República Catalana dins de la República Federal Espanyola. 
Un fet semblant que es repetia simultàniament a Eibar, i posteriorment a Madrid, 
escampant-se com una taca d’oli en les següents hores a la majoria de ciutats i viles de 
tot l’Estat.  
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Atès que la República va promoure l’avenç en la transformació de la nostra societat, en 
la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la justícia 
social. 
 
Atès que el 9 de desembre de 1931, las Corts republicanes van promulgar la Constitució 
més avançada del seu temps, que en l’article primer definia a l’Estat espanyol com “una 
República democràtica de treballadors de tota mena, que s’organitza en regim de 
llibertat i de justícia”. La II República va aixecar l’entusiasme del poble amb un 
programa alternatiu a la vella Espanya caciquista de la Restauració, un programa de 
canvi social basat en la reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer, la 
separació de l’Estat i de l’Església, el control democràtic dels cossos armats, una 
ambiciosa feina educativa i cultural, i una resposta política a la pluralitat nacional de 
l’Estat espanyol reconeixent al llarg de la seva existència els Estatuts d’Autonomia de 
Catalunya, Euskadi i Galícia. Així mateix, la República va obrir la porta a la 
participació política de les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el 
dret al divorci. La República és una forma d’estat que els ciutadans es van donar de 
manera democràtica, i que va ésser truncada pel cop d’estat feixista del 18 de juliol de 
1936. 
 
Atès que una insatisfactòria Transició posa de manifest l'extrema debilitat de la cultura 
democràtica a Espanya. L'Estat espanyol no ha adoptat mesures per revisar i anul·lar els 
processos polítics vergonyants que van conduir a l'execució repressió i exili a milers de 
ciutadans durant la dictadura feixista. La memòria dels afusellats, reprimits i exiliats en 
defensa del govern de la República, legítimament fonamentada en la sobirania popular, 
ha estat bandejada durant tots aquests anys de «democràcia tova». 
 
Atès que diverses entitats ciutadanes, centres educatius, partits polítics, persones a títol 
individual i institucions oficials, com el Memorial Democràtic de Catalunya, han 
realitzat un seguit de tasques culturals i d’informació per tal de recordar i recuperar la 
memòria històrica d’aquesta etapa. Avui en dia algunes persones grans que van viure 
aquella etapa esperançadora, i que van combatre a la cruel guerra civil, segueixen amb 
nosaltres, però hem de lamentar la pèrdua de persones que no van veure reconegut el 
seu esforç d’aquells anys. Van patir també quaranta anys de dictadura, privats de 
llibertats i drets bàsics, i amb l’arribada de la democràcia han hagut d’esperar que se’ls 
comenci a reconèixer la lluita i la defensa del Govern legítim de la República que 
representava la voluntat majoritària de la ciutadania. 
 
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Prendre el compromís pel 14 d’abril de 2016, any en què es commemora el 
85è aniversari de la proclamació de la II República, de retre homenatge a la bandera 
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de la República, penjant aquesta bandera al balcó de l’Ajuntament, juntament amb la 
Senyera, en aquest dia tan assenyalat.  
 
Segon.- Retre especial homenatge a totes i tots els republicans, que van sofrir la 
persecució i la repressió feixista a l’interior, o van haver d’emprendre un llarg, dur i 
dolorós exili. 
 
Tercer.- Reiterar la condemna del cop d’estat militar i feixista del 18 de juliol de 1936, 
que va suposar la destrucció de les conquestes socials i polítiques de la legalitat 
republicana que lliure i sobiranament van assolir les dones i els homes de Catalunya i 
l’Estat espanyol en ús de la seva sobirania. 
 
Quart.- Demanar,  també per sentit de la justícia,  l'anul·lació dels judicis sumaríssims 
a totes les persones condemnades a mort pels tribunals il·legals de la dictadura feixista, 
i instar les institucions responsables a exhumar, identificar i enterrar amb dignitat les 
restes de totes les víctimes que encara es troben sota fosses, camps i cunetes, així com 
la derogació de la Llei d'Amnistia de 1977 als responsables de la repressió de la 
dictadura. 
 
Cinquè.- Fer públics els presents acords a les xarxes socials i web de l'ajuntament i al 
butlletí municipal. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de l'Estat, al Congrés dels diputats, 
als grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament i al Memorial Democràtic de Catalunya. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bona nit. Gràcies. Bé, aquesta moció el que 
pretén és, bàsicament, fer un recordatori a tota aquella gent que va lluitar per uns valors 
democràtics fa anys i va sofrir un cop d’estat feixista i una dictadura terrible. I va més 
enllà del tema de banderes i d’un símbol concret, sinó que està centrat en el tema de les 
idees que van defensar. El que estem parlant avui aquí, és de recuperar la memòria 
d’aquella gent que va lluitar per uns ideals de llibertat, igualtat i fraternitat, gent de 
diferents ideologies i organitzacions, i de molts llocs de la península que es va deixar la 
vida i es van deixar la vida tan morint com perdent tot el que tenien les seves famílies 
marxant del país, patint l’exili, patint la persecució nazi un altre cop a Europa. I no 
poden tornar fins un munt d’anys després i patint una democràcia de poca intensitat que, 
fins fa pocs anys, no ha començat a recordar el que van patir i a recuperar la seva 
memòria. En el nostre municipi és d’agrair que hem fet passos per recuperar aquesta 
memòria. Ens hem inclòs en iniciatives com el Banc d’ADN per identificar 
desapareguts, hem començat a retirar, i anem en bon camí, la simbologia feixista que 
encara quedava al municipi. I crec que el que tenim que continuar és desagreujant la 
memòria d’aquests lluitadors per la democràcia i la llibertat, continuar retirant els 
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símbols que queden al municipi, i fer un homenatge simbòlic el dia 14 d’abril, que farà 
el 85è aniversari de la proclamació de la Segona República, que és una data molt 
simbòlica per Catalunya, quan es va proclamar la República Catalana a la Federació 
Ibèrica. I considerem que no ho tenim que deixar només en un fet de declaracions, per 
això properament proposarem a tots els grups, d’una forma participativa i buscant un 
consens, de que intentem recuperar la memòria d’aquella gent de les Franqueses que es 
va deixar la pell lluitant contra la dictadura i contra el cop d’Estat. Seria bo que 
intentessin recuperar la memòria d’aquell Ajuntament democràtic de les Franqueses, 
que avui en dia ha quedat en l’oblit, no per la nostra voluntat, sinó per aquesta 
democràcia de baixa intensitat que no s’ha preocupat a recuperar la memòria d’aquelles 
institucions democràtiques que si analitzem profundament, va ser la primera democràcia 
realment amb sufragi universal i efectiva que, de fet, va conquerir el vot de les dones, en 
tota la història fins aquell moment. De fet, va ser una de les democràcies més tardanes 
de tota Europa. De fet, agrairíem que, deixant de banda el tema nacional, no veiem 
aquesta bandera com un tema nacional, sinó com un tema de la gent que va lluitar per 
aquests ideals, i intentem defensar per un concepte de cultura democràtica aquest 
homenatge a tothom que va patir aquests fets. I en homenatge també a la lluita que van 
representar. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si, aviam, estem d’acord, senyor Vega, en 
moltes de les consideracions que ha fet, sobretot de lo que ja han anat aprovant 
repetidament en aquest Ajuntament. Però no obstant, el nostre grup amb aquest cas en 
concret, donarà llibertat de vot, i per tant cadascú manifestarà la seva decisió personal 
en aquest tema.  
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Bona nit. Afegir a lo que ha dit el regidor 
Vega, únicament, que no quedi en aquest any, que aquesta data cada any serveixi per la 
igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes, que defensi la justícia, la llibertat i la igualtat. 
I afegir que trobem molt correcte el penjar la bandera de la República al balcó de 
l’Ajuntament durant aquest dia de commemoració. Gràcies.  
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Primer de tot, volem agrair al grup de Les 
Franqueses Imagina la presentació d’aquesta moció a la qual ens hem afegit, i sobretot, 
pel que fa al reconeixement de les persones que van patir la repressió per part del règim 
franquista. De fet, hi ha la Fundació d’Esquerra Republicana, va lligada estretament a la 
Segona República, a les eleccions del 12 d’abril la victòria de les forces republicanes va 
ser clara, i Lluís Companys, cap de llista d’Esquerra a Barcelona va precipitar el canvi 
de poders en proclamar la República des del balcó de l’Ajuntament i desplegar la 
bandera tricolor. Al seu torn, Francesc Macià, des del balcó de la llavors Diputació a la 
plaça Sant Jaume, va proclamar la República Catalana integrada en la Federació de 
Repúbliques Ibèriques. Tradicionalment, pels catalans la República es contraposa a la 
monarquia espanyola, de la qual tantes vegades hem volgut emancipar-nos. El 
pensament republicà gira al voltant d’una societat organitzada segons els valors de la 
llibertat i de la justícia social, valors que entenem que seran una base per la construcció 
del nou país, com serà la futura República Catalana.  
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Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Se m’ha oblidat fer un incís en el fet de que un 
motiu per recolzar aquest recordatori a la gent que va fer el pas cap a una República en 
un primer govern democràtic a uns valors d’igualtat, llibertat i fraternitat a la península, 
és que avui en dia, 85 anys després, tenim la mala sort (i tant de bo aviat ho canviem) de 
que som súbdits d’un rei. I jo crec que qualsevol persona lliure no té per què estar 
subjecte a que ningú, per portar una corona o tindre un cognom, sigui el seu Rei o tingui 
un poder per sobre d’ell, o sigui el seu súbdit en ple segle XX. Potser teníem que haver 
après més de França, però actualment, en ple segle XX, tenim una persona que qui el 
tria és una nit de bodes, en la successió. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Si. Afegir una altra cosa, que és una frase 
que van dir les Joventuts Socialistes, que diu que la igualtat de tots els ciutadans i 
ciutadanes ha de ser plena, inclús a l’hora d’accedir a ser el Cap d’Estat del nostre país. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si. Bona nit. Jo  ho trobo molt bé. Tot està 
perfecte. Però hi ha una cosa que, avui hem parlat, doncs, de que hi hauria llibertat de 
vot (que jo això també ho agraeixo moltíssim) però hi ha una de les coses, la llibertat, la 
igualtat, ho trobo tot perfecte, el celebrar els 85ens anys de la República, ho trobo molt 
bé posar la bandera aquell dia. Però hi ha una cosa de tot lo que s’ha dit. Jo crec que 
parlar d’aquell temps, del 36, de la guerra que va fer mal a tothom -a tothom-, jo en aquí 
trobo a faltar, jo crec que és un respecte per tots els que hi van morir que no tenien res a 
veure ni amb republicans ni amb els altres, ni amb ningú. Que van morir, que els van 
matar. Jo penso que només parla d’uns. Jo crec que haurien de dir per tots els que van 
patir tot lo de la Guerra Civil. La van patir molta gent dels dos bàndols. Jo penso que 
això és una de les coses bones que s’hauria de dir, que és per tots, val? Penso jo.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyora Pruna, vostè recorda qui va 
començar la guerra? Qui es va alçar contra un règim democràtic que havia sortit d’unes 
eleccions, etc., etc., etc.? Per què hi va haver una guerra? Hi va haver una guerra perquè 
una part de l’exèrcit es va revoltar contra l’altre part de l’exèrcit, contra el poble, etc., 
etc, i partir d’aquí, la història està escrita. A veure, sembla, vostè pot dir el que vulgui, 
pot votar el que vulgui, però a veure, les coses són com són i aquesta moció, el que està 
defensant és la commemoració de la República i no m’estendré en tot el que s’ha 
comentat des dels tres grups. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per al·lusions i per finalitzar, senyora Pruna. 
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Senyor Profitós: tota la raó. No hi era. Ni vostè 
ni jo. No hi érem. Però ho dic en el sentit de que hi ha moltes persones, moltíssimes, 
que tenen familiars que es van morir i ningú, vull dir de tots els cantons, ho sé lo que em 
diu, ho sé, que és pel qui va començar. Val, d’acord.    
 
El senyor PROFITÓS demana la paraula, per al·lusions. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Ja està, eh, la última. Ara ja sí que. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Jo he tingut dos avis Argelers: un durant 
pocs dies i un durant més temps. I tots dos se’n van sortir, afortunadament. I dels meus 
dos avis, un va tornar passat un temps, no en el seu poble sinó en un altre poble, a fer de 
masover en un lloc que estava lluny de la civilització, per dir-ho d’alguna manera, i 
tancava les finestres cada vegada que es feia fosc, perquè estant dintre del poble, i 
havent tornat, i no sé quantes coses més, la gent de la Falange anava a buscar els que 
sabia que havien sigut rojos.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Vagi acabant, si us plau. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: I l’altre meu avi va acabar a Argentina, 
tornant en aquí pràcticament a morir-se. Vull dir, que a veure, també sé de què m’està 
parlant. 
 
Pren la paraula el senyor ÁLVAREZ i diu: Yo en esta moción me abstendré, porque 
creo que hay muchas de las cosas que se proponen que me parecen muy lógicas, y un 
poco apoyando lo que dice la señora Rosa Pruna, yo también he tenido un abuelo que 
por desgracia no conocí, estaba en el otro bando por obligación, él vivía en El Bierzo y 
a mi madre y a mi tía, que son gemelas, las conoció por una foto, nunca las llegó a ver. 
O sea, que desgracias podemos hacer una competición a ver quién. Yo creo que no es lo 
que estamos ahora hablando. Entonces, yo me abstendré. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM i CPF, una abstenció del regidor 
del grup municipal PP i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

16. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA, PER LA RETIRADA DEL 
SISTEMA DE SEGURETAT DEL TRÀNSIT MITJANÇANT UNITAT 
DE CAPTURA AUTÒNOMA D'IMATGES ("FOTO-VERMELL"), 
L'ANUL·LACIÓ DE LES SANCIONS IMPOSADES I EL RETORN DE 
L'IMPORT DE LA SANCIÓ A LES PERSONES AFECTADES 

 
ATÈS que la instal·lació al municipi del sistema de control fotogràfic als semàfors de 
diferents indrets del municipi, ha generat seriosos dubtes del seu funcionament i, en 
conseqüència, un malestar entre la ciutadania de Les Franqueses del Vallès i de 
municipis veïns. 
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ATÈS que la regulació del sistema ha estat incorrecta al seu inici, com ho demostren el 
Decret d’Alcaldia i l’Acord de la Junta de Govern Local, del 7 de maig de 2015, que 
estableixen condicions de retirada de sancions. 
 
ATÈS que aquest fet anteriorment expressat ha generat més desconfiança a la ciutadania 
sobre el correcte funcionament del sistema. 
 
ATESA l’elevada quantia de la sanció econòmica i l’efecte que suposa la retirada de 
punts dels carnet de conduir. 
 
ATÈS que la gestió i la participació dels beneficis de l’import de les multes és en mans 
d’una empresa privada que ha rebut la concessió de l’Ajuntament. 
 
ATÈS que l'Ajuntament ha de vetllar pel correcte funcionament del sistema i garantir 
els drets de la ciutadania i aquest sistema deixa clarament en indefensió als ciutadans 
perquè, ni el mètode de control, ni la notificació de les sancions, ni el sistema de 
verificació de la sanció garanteixen aquest drets. 
 
ATÈS que gairebé 5% de la despesa ordinària del pressupost per aquest any depèn dels 
ingressos de les sancions per aquest sistema i això pot generar un desequilibri 
pressupostari molt important. 
 
ATÈS que hi ha jurisprudència suficient, que demostra aquest sistema de control de la 
seguretat en trànsit deixa amb indefensió als ciutadans que són sancionats 
 
ATÈS que en aquest Ple s’ha anunciat, per part de diverses persones la interposició de 
diversos contenciosos administratius contra aquest ajuntament per aquest tema i en cas 
de produir-se sentencies contraries els costos econòmics per la ciutadania podrien ser 
més grans que els suposats ingressos per les sancions imposades. 
 
Per tot això el  grup  municipal d’aquest ajuntament Imaginem Les Franqueses en Comú 
- Entesa proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Que l’alcalde d’aquest Ajuntament doni les directius necessàries perquè es 
realitzin tots els tràmits necessaris, perquè en el termini més breu de temps possible es 
resolgui el contracte amb l’empresa Aplicaciones Electricas Ene, S.A. per les raons 
indicades a l’article 223 apartat “g” del TRLCSP on diu que és causa de resolució del 
contracte: [...] la possibilitat certa que és produeixi una lesió greu a l’interès públic de 
continuar-se executant la prestació en aquests termes [...]. 
 
Segon.- Que l’alcalde d’aquest Ajuntament doni les directius necessàries perquè és 
realitzin tots els tràmits necessaris, perquè s’aturi immediatament el sistema de control 
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fotogràfic als semàfors a tots els indrets del municipi, així mateix doni les directius 
necessàries i es realitzin tots els tràmits necessaris, perquè en el mínim temps possible 
es retirin de tots els aparells i senyalitzacions col·locats a l’hora d’implementar el 
sistema de control fotogràfic als semàfors. 
 
Tercer.- Que l’alcalde d’aquest Ajuntament doni les directius necessàries perquè es 
realitzin tots els tràmits necessaris, per anul·lar totes les sancions imposades pel 
sistema de control fotogràfic als semàfors des de l’inici d’implantació fins al moment de 
l’aturada del mateix. 
 
Quart.- Que l’alcalde d’aquest Ajuntament doni les directius necessàries perquè es 
realitzin tots els tràmits necessaris, per retornar l’import de les sancions imposades pel 
sistema de control fotogràfic als semàfors, a totes aquelles persones que ho sol·licitin. 
 
Cinquè.- Que l’alcalde d’aquest Ajuntament doni les directius necessàries perquè es 
realitzin tots els tràmits necessaris, per donar trasllat d’aquests acords al Servei Català 
del Trànsit demanant-li que iniciï els procediments necessaris per retornar els punts al 
carnet de conduir a totes aquelles persones afectades per aquestes sancions. 
 
Sisè.- Que l’alcalde d’aquest Ajuntament doni les directius necessàries, perquè es 
realitzin tots els tràmits necessaris, per donar trasllat d’aquests acords l’empresa 
Aplicaciones Eléctricas Ene, S.A., perquè aturi de manera immediata el funcionament 
del sistema i iniciï els procediments necessaris pel desmuntatge de tots els aparells del 
sistema control fotogràfic als semàfors. 
 
Setè.- Que l’alcalde d’aquest Ajuntament doni les directius necessàries, perquè es 
realitzin tots els tràmits necessaris, per donar trasllat d’aquests acords a la Plataforma 
d’Afectats per les Multes (PAM). 
 
Vuitè.- Que l’alcalde d’aquest Ajuntament doni les directius necessàries, perquè es 
realitzin tots els tràmits necessaris, per comunicar aquests acords a tots els ciutadans 
mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals i amb un anunci a El 9 Nou del 
Vallès Oriental. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Defenso la moció. Buenas noches a todo el 
mundo. Aquí está claro lo que estamos pidiendo. Para que todo el mundo lo entienda, es 
claro y preciso. Estamos pidiendo, desde nuestro grupo municipal Imaginem Les 
Franqueses en Comú, la retirada del sistema, la retirada de los semáforos que multan, y 
la devolución de los puntos y el dinero a las personas multadas. Está claro lo que 
estamos pidiendo, y es lo que se está debatiendo aquí, lo que se va a votar. Ya hace 
tiempo, bueno, desde que ya se empezó a hablar de que se iba a montar este sistema, ya 
dijimos que este sistema generaría polémica y que traería problemas. Nunca hemos 
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creído en este sistema, siempre lo hemos dicho. Y sobre todo porque creemos que es 
totalment recaudatorio. Y así lo creemos y lo decimos. Y es así. Nos hemos reunido con 
gente de la Diputación y nos han dicho que, en todos estos casos, está demostrado que 
este sistema es recaudatorio. Que hay otras formas de hacer que los conductores no 
corran tanto por según qué zona. Y los hay. Es recaudatorio. Es así. Fíjense en el acta 
del Pleno del 29 de enero de 2.015, que se hablaba de un whatsapp malicioso que decía 
que se iban a recaudar 500.000 Euros con las multas. Al final, intervención del Alcalde: 
“Allò, mig milió d’Euros en multes, no és veritat. En pressupost de l’any passat, el 
2013, hi havia 270.000 i aquest any hi ha mig milió. Pugem 230.000. Esperem no 
arribar-hi, després tindríem un problema econòmic. Jo molt em temo que arribarem”. 
Pues yo lo siento mucho, porque esos temores se han cumplido, porque un millón de 
Euros se han recaudado. Un millón de Euros. Está en el informe del Interventor, ya 
estaba en el del mes pasado. Es recaudatorio. Para nosotros lo es. Y este año, 
presupuestados 800.000, un 5% del presupuesto de ingresos, es los semáforos. Gracias. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Nosaltres hem repetit en més d’una ocasió, i 
també tenint en compte amb una altra moció que es va presentar, i en aquest Ple, 
sol·licitant aquesta anul·lació d’aquest sistema, ens refermem en el que en el seu 
moment vam comentar: aquest sistema té totes les garanties tècniques i jurídiques en el 
seu funcionament. Per tant, continuem mantenint el mateix criteri que vam tenir en el 
mateix moment i, a més a més, en quant a la sol·licitud hi ha també unes qüestions 
jurídiques que impedeixen el poder formalitzar la sol·licitud que vostès presenten. Estan 
basades pel Decret 617/2016 de 16 de juny de 2015, que l’Alcalde va delegar en favor 
de la Junta Local les atribucions d’aquesta aprovació, per tant, el Ple no té competències 
per revocar aquest acord de la Junta de Govern. També, l’article 224 del Text refós de la 
Llei de contractes, també parla d’aquesta situació. I per últim, bueno, també les 
atribucions en l’article 22 de la Llei de bases del règim local. Per tots aquests conceptes, 
nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Jiménez, després contesti’m per 
al·lusions, però m’esperava una defensa del sistema una mica més basada en les seves 
bondats, o digue-li com vulguis, que en temes legals que facin que aquesta moció no 
prosperi. Escolteu-me, a veure. En aquí, ens trobem, vagi per endavant que  no votarem 
a favor per dues coses. Una, i vagi per endavant que tampoc votarem en contra, ens 
abstindrem. Per què ens abstindrem? Ens abstindrem perquè aquí una mica és dir si 
t’estimes més al pare o a la mare. El que s’està demanant, i ho ha dit el regidor López 
ara fa un moment, és que s’anul·li tot, que es tornin tots els punts, que es tornin tots els 
imports. Aquest sistema, jo entenc que majoritàriament està complint una funció, i  
aquesta funció que està complint no és, podia tenir els seus més o els seus menys al 
començament. Nosaltres pel que hem treballat ha sigut per què aquest sistema anés 
millorant i continuarà millorant. No estic dient que aquest sistema estes molt malament i 
que gràcies a Esquerra s’hagi arreglat. Estic dient que aquest sistema complia la 
legalitat, perquè això és el que ens han dit des de fa molt temps i això són el que diuen 
els estudis, i que el que estem fent és millorar-lo incrementant el temps de semàfor 
àmbar, passant semàfors que només estaven en àmbar i que properament estaran també 
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en verd, com és el de la ronda de Can Mònic. Però d’aquí a dir: “Totes les multes que 
s’han posat estan malament, això no pot ser, això és una desgràcia, lo que hem fet ha 
sigut fotre-li els diners directament a la gent”, tampoc. Per això, no votarem a favor 
d’això. Per altra banda, el fet de votar-la en contra representaria prendre posició a favor 
d’un sistema que ni nosaltres vam triar, que si nosaltres haguéssim estat a govern no 
hagués sigut el que hauria tirat endavant. Que des del primer moment, els primers que 
vam parlar d’aquest sistema vam ser nosaltres i que el que hem fet, repeteixo, ha sigut 
treballar per millorar-lo. En aquest sentit, el que farem nosaltres serà abstenir-nos en 
aquesta moció.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? No, jo breument. 
Jo em remeto a l’estudi que vam fer a l’octubre.  
 
El senyor ALCALDE continua amb la seva intervenció: Si us plau, si us plau. El tema 
de l’estudi. Si, no. D’acord. Si, en aquest aspecte sí. Això és correcte. Segon torn? Si? 
Senyor López. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Si. Vamos a ver. Vamos a hablar más aspectos 
de este sistema. Este sistema genera tensión en los conductores. Es así. Genera 
distracción al volante. Yo hablo con la gente y lo que la gente me cuenta (no es gente de 
la PAM, sino gente que conozco en mi entorno) que pasan por las zonas pendientes del 
semáforo y con el pie pendiente de apretar el freno, a ver quién dispara antes. Vas 
mirando lo de allí, y todo lo que pasa a tu alrededor lo pierdes de vista. Los conductores 
tienen que tener atención en la carretera, cierto, pero no tensión. Porque es así, están 
pendientes y todo el mundo lo dice. El sistema no funciona bien por ejemplo, en 
Llerona. Yo lo he visto. Un coche yendo a 30 o 40 por hora, cumpliendo la legislación, 
bien, las normas de circulación, perfecto, no se le debería de poner el semáforo en rojo. 
Y esta persona no hay que pararla porque no va rápido. No es un peligro. Pero el de 
atrás viene mucho más rápido y le activa el semáforo, y esta persona si está despistada o 
algo, pues se lo puede pasar, y es multada. Iba bien y se le multa. El que viene atrás más 
rápido lo sabe, frena, espera a que se pone ámbar. Él, que es el culpable porque iba más 
rápido, ya como está verde o ámbar, paso, vuelvo a acelerar, adelanto al otro en 
continua y me voy. Perfecto. Multamos al de alante, que iba bien y que cumplía. Es 
injusto. Sería un caso injusto. Y se están produciendo. Yo lo he visto el domingo 
pasado. Así. Siempre se habla del tema de la seguridad, que habría que bajar la 
velocidad. Se fue directamente a un sistema que castiga. Sistemas antiguos, autoritarios, 
de castigar. El castigo es lo que siempre funciona. Ya no hay que educar, no hay que 
dialogar. A castigar. Oiga, en los colegios, yo voy por cerca de los colegios, está lleno 
de badenes. La gente frena en los badenes y así se consigue que la gente frene. Esto 
también pasa en la carretera de Cànoves. Badenes. Y la gente frena. Son sistemas 
alternativos. No, sistema a multar y a castigar. Curiosamente, hoy me comentan que 
ayer la emisora de radio Flaixback se habla hasta de este tema. De gente que llama a 
Radio Flaixback quejándose de este tema. Hasta el locutor, Carles Pérez, ha sido 
multado, y se pone, vamos, contentísimo cuando se habla de este tema. Y ha pasado 
más de una vez. Aceptemos a TV3, también fuera. O sea, estamos creando un entorno 
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mediático fantástico para convertir este pueblo en un fantástico destino turístico, como 
se ha hablado antes, que venga todo el mundo a ver de qué se trata estos semáforos. 
Porque va a venir todo el mundo. Porque claro, se habla tanto que va a venir todo el 
mundo a verlo. Gracias.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Jo començaria amb que nosaltres 
anunciem la nostra abstenció a aquesta votació. I ho fem per un tema jurídic. I ho diem 
d’aquesta forma perquè hem estat mirant durant força temps no només la informació 
que ens dóna el govern, sinó informació pel nostre compte perquè considerem que era 
important tenir el nostre propi criteri, i no només informació que rebíem per part del 
govern. No hi ha, realment, no hi ha jurisprudència, de moment, vinculada al tema de 
gravació de vídeo. Sí que hi ha molta jurisprudència i totalment, ho hem de dir, a favor 
dels conductors en temes de fotos, vale? Sí que és cert. Llavors, el que sí que diem, 
sabent que hi ha contenciosos en marxa, i també anunciem que estarem molt atents al 
resultat d’aquests contenciosos. Molt atents. Això vol dir que depèn del resultat, jo crec 
que s’hauran de seure el govern amb l’oposició, no només amb l’oposició, sinó amb 
aquells representants d’aquestes entitats per treballar aquest tema acuradament.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, per finalitzar. 
Si? Acabo jo com Alcalde. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Jo crec que Germán ho ha explicat molt 
bé, no? Hi ha varis sistemes per pacificar el trànsit, des dels badens al sistema radar, que 
aquest segurament seria molt més just que el sistema foto-fijo, video-fijo, o com vostè li 
vulgui dir. Perquè aquí si que la persona que s’ho passa a 180 km per hora es queda 
sense carnet directament, però el que se l’ha passat a 60 no li tocarien punts, o a 70. Hi 
havien varis sistemes. Nosaltres per què demanem que no tinguem aquest sistema? 
Perquè penalitzen en excés, castiga en excés a l’infractor, des del nostre punt de vista. 
La retirada de 4 punts del carnet no és moco de pavo.  Fins el punt de que al principi, i 
ara també comença a passar, lo que van intentar (aconsellats per les policies de les 
diferents poblacions) va ser passar-li el mort a algun familiar per no quedar-se sense el 
carnet. O sigui, filla, digues que tu has passat per aquí i has sigut la conductora, perquè 
si no, a mi me crujen, vale? I ens hem trobat amb aquestes realitats, que per nosaltres 
són drames. Personals, però són drames. Dit això, és un sistema (com ha comentat 
abans el senyor Corchado) que en el millor dels casos és al·legal. No és il· legal perquè 
no hi ha ningú que digui que és il· legal, però tampoc tenim una jurisprudència que 
recolzi aquest sistema de vídeo. Per tant, en el millor dels casos, és al·legal. Llavors, 
aquí teníem dos opcions com a Ajuntament. Una és mantenir-se com s’està mantenint 
vostès, i l’altra és buscar una solució amb l’oposició i el grup d’afectats, per veure si hi 
ha alternatives, de quina manera, i intentar buscar solucions més educatives o de menys 
impacte, i tal. Clar, aquí s’ha decidit per mantenir-se firme en la trinxera i no escoltar a 
l’altre. Fins el punt de que paguem informes d’advocats per què ens diguin que aquest 
sistema és correcte, pagarem x contenciosos i tal, clar. Ara, aquí en què es basa la 
qüestió? En que si un jutge diu que això és legal o és il· legal? Si un jutge diu que aquest 
sistema no dóna prou garanties, llavors l’Ajuntament baixarà del burro, i si un jutge diu 
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que no, els afectats es callaran. Per tant, quan arribem a una via judicial, arribem al 
pitjor dels escenaris. Ningú vol arribar a aquesta via, o ningú hauria de voler arribar a 
aquesta via. És per això que nosaltres volem la retirada d’aquest sistema, basant-nos 
també en que l’empresa no ens va informar de que aquests sistema, en principi, no 
entrava dintre de la normativa (no està fora, però tampoc entra). I per tant, aquí es va 
cometre una irregularitat d’assessorament per part de l’empresa. Assessorament que 
després hem hagut d’anar a un bufet d’advocats, pagar-ho, perquè ens digui que és 
correcte. Home, jo a una empresa que li demano si té un sistema de (...), me l’ha de 
proporcionar ella. I tota la informació d’aquest sistema de seguretat. No he d’anar a algú 
per què verifiqui que aquella empresa ho té, sinó, anem malament. Les qüestions legals. 
Si aquest no pot anar a Ple, no pot anar a Ple, senyor Secretari. Vostè ha d’informar que  
estem incomplint amb la legalitat i que aquest punt no ha d’anar a Ple. Llavors 
s’informa, ho sento, és així, ens cabrejarem més o menys, farem roda de premsa o no 
farem roda de premsa, però i tal. Ara basar-se en que el vot serà negatiu per una qüestió 
de forma legal, ho ha comentat abans el senyor Profitós, és una mica emmascarar. El 
perquè suposo que vostè ara ho explicarà. Emmascarar, per què? Per tant, demanem la 
retirada, perquè és. 
 
El senyor ALCALDE comenta: Vagi acabant. 
 
El senyor BERNABÉ continua amb la seva intervenció: perquè és desproporcionada en 
quant a la infracció, des del nostre punt de vista, perquè hi ha sistemes alternatius i 
perquè estan creant drames quotidians de persones i famílies que es guanyen la vida 
moltes vegades amb aquest carnet de conduir. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Per finalitzar, una mica 
d’explicació. Avui que us tinc aquí i m’escolteu. Primer de tot, el decret que es va 
aprovar el mes de maig de l’any passat segueix vigent. Què vol dir, això? Que una 
persona que passi per aquí, que tingui tres o quatre multes del mateix punt on les han 
posat i les rebi totes juntes, només li cobrarem una. No, no, no, (se senten intervencions 
des del públic). Escolti’m. Shhh. M’escolteu? Perdoneu, em toca a mi, i després a precs 
us tocarà a vosaltres. Aneu a la Policia Local i us informaran. Si us plau, si us plau. És 
un decret (m’escolteu?) que està penjat a la pàgina web, que veig que en teniu 
desconeixement. I aneu a la Policia Local, perquè us en quedaran per una, sempre i quan 
sigui del mateix semàfor i no hagueu rebut cap notificació abans. És a dir, en teniu una 
del 10 de gener, 11 de gener, 12 de gener, 13 de gener, les rebeu el 15 de març, tot lo 
que hagi passat abans del 15 de març us en quedarà en una. Us en quedarà en una. I jo 
no dic mentides. (se senten intervencions des del públic).  M’escolteu? Si us plau, si us 
plau. Hi ha un decret que així ho diu, però heu d’anar a la Policia i heu de fer la 
reclamació corresponent. Queda en una. Punt número 1: se’ns va demanar en el Ple 
d’octubre de l’any passat, crec, o juliol, que alguna empresa especialitzada ens digués 
que tot funciona bé. Ho tenim. Ho tenim, us ho vam passar i és l’estudi de funcionament 
del sistema de foto vermell per l’Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, que també 
assessora la Generalitat de Catalunya. Segon: com que hi havien dubtes també de la 
legalitat del metratge, lo que jo tinc que fer (que no sóc tècnic) és demanar a algú que 
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em digui que veritablement ho estem fent bé. I hem agafat un bufet de Barcelona, el 
bufet Tornos Abogados, i ens ha fet (si us plau,  si us plau) un dictàmen. Si us plau, 
shhh. Si us plau. Ho paguem tots, si. Tots, no, tots els ciutadans de les Franqueses ho 
paguen. Tots. M’escolteu? Shhh. Us demano respecte, ara. Deixeu-me parlar en a mi i 
després, a l’hora de precs i preguntes podreu parlar vostès, de la mateixa manera que us 
deixo parlar, només faltaria. Val? I el bufet ens diu: “La sentència (de San Sebastián) 
res té a veure amb vosaltres, perquè vosaltres és un vídeo, i aquest vídeo el valida el 
policia local”. Per tant, no és una foto, és un vídeo. Tothom que vulgui anar a veure el 
vídeo pot anar a la Policia Local. Últim, últim que us diré. Dades. Agafem del 13 d’abril 
al 10 de maig de 2015, que no hi havien festes pel mig, i agafem la última setmana, de 
l’11 de gener al 17 de febrer de 2016. A Llerona, les infraccions han baixat un 65%.  (se 
senten intervencions des del públic). Hi ha hagut 65%. M’escolteu? I a Can Mònic, un 
48,5%. Passaven 880.000 vehicles per tots els punts, i ara en passen 840.000. Només hi 
ha una baixa del 5%. Els vehicles segueixen passant. Si us plau, una mica de respecte. 
Si us plau. Val? Ara bé, jo també ho he dit, eh? I m’heu sentit a dir-ho en molts Plens. 
Hem baixat, evidentment, les infraccions, vol dir que s’ha educat al conductor. 
 
Algunes persones presents a la sala fan comentaris. 
 
El senyor ALCALDE continua amb la seva intervenció: No, perdoneu, però es que tinc 
que dir-ho. M’heu de deixar dir-ho, val? Per tant, sinó no hagués baixat, això,  en 
aquesta proporció. I si entre tots (i ho dic, entre tots) estudiem un sistema millor que 
garanteixi millor la seguretat vial i la seguretat ciutadana (perquè jo us ensenyaria 
vídeos vergonyosos a punt d’atropellar gent a Can Mònic, i els tenim), nosaltres 
evidentment, agafarem aquests nous sistemes no tan gravosos. Molt bé, passaríem a 
votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels 
grups municipals ILFC-E i CPF, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals 
CiU i PP, cinc abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM i ERC-AM.  
 
 
A les 22.15 hores el senyor Javier Álvarez s’absenta de la sala. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

17. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TECER 
SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ 
ESTATAL DELS FONS PROCEDENTS DEL 0,7 % DE L'IRPF 

 
Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis 
sovint públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un valor afegit, que 
per la seva naturalesa civil han ajudat històricament a innovar i a generar noves 



Ple 31/03/2016 – pàg. 52 

demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. La seva naturalesa de base ciutadana, 
així com la seva vocació social, comunitària i no mercantil, ha generat una confiança 
ciutadana vers un teixit assistencial de primer ordre en àmbits on l’Administració no 
arriba directament. Milers d’entitats del tercer sector social realitzen a Catalunya un 
esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les persones i de les situacions de 
vulnerabilitat social que pateixen. 
 
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha 
manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% per a 
programes socials, d’acord amb les competències exclusives que li atorga la Constitució 
Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En el transcurs dels últims anys 
Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins 
socials, però només en rep anualment el 14% en forma de programes socials que tenen 
lloc en territori de Catalunya. Això significa que el conjunt d’entitats catalanes deixi de 
rebre aquest any un total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i 
oportunitats per als nostres conciutadans més vulnerables. 
 
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien 
dictat sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes 
subvencions, sinó que ho han de fer les Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat 17 
de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat un recurs contenciós-administratiu de la 
Generalitat de Catalunya contra el Reial decret que regula el sistema de repartiment 
estatal del de fons a les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del 
Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències 
anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la 
Generalitat en aquest tema. 
 
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 
entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una 
seixantena d’entitats socials catalanes quedin excloses de la recepció de fons de l’IRPF, 
ja que el model actual limita la distribució d’aquests ajuts a les entitats que siguin 
d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen només en l’àmbit local o autonòmic i 
perjudicant les i els usuaris a qui atenen.  
 
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les darreres 
convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d‘assistència social” de les bases de les 
subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del Constitucional i del 
Suprem, malgrat que és evident que el conjunt de les entitats beneficiaries d’aquestes 
subvencions es dediquen a l’assistència social, i que els projectes subvencionats tenen 
tots relació amb l’assistència social, un matèria de competència exclusiva de les 
Comunitats Autònomes. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de  les 
Franqueses del Vallès proposa d’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, 
que desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la 
gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou 
sistema de gestió dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i 
autonòmic i a donar suport a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en la 
defensa de les seves competències. 
 
Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i 
de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets 
socials. 
 
Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica 
directament a les entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet 
que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del 
0,7% de l’IRPF per a fins socials, però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma 
de programes socials al territori català. 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i 
donar-ne coneixement als habitants de les Franqueses. 
 
El senyor Secretari Accidental comenta: I també, comentar que en aquesta moció s’hi 
han afegit el grup municipal d’Iniciativa, perdó, Imaginem Les Franqueses en Comú, 
Partit dels Socialistes de Catalunya i Convergència i Unió.  
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: La moció que avui debatem té el seu origen 
en una sentència del Tribunal Suprem en la que es desestima el recurs presentat per la 
Generalitat de Catalunya en què reclamava la gestió dels punts procedents del 0,7 de 
l’IRPF per finalitats socials. La sentència conclou que, malgrat que hi ha 13 sentències 
anteriors del Suprem i del Constitucional que deien el contrari, que l’Estat sí que té 
competències per la distribució d’aquests fons, ja que a les darreres competències, 
l’Estat va eliminar el concepte d’assistència social de les bases de les subvencions per 
esquivar les sentències que li eren desfavorables. Tot i així, és evident que el gruix de 
les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions es dediquen a l’assistència social, que 
és una matèria de competència exclusiva de les Comunitats Autònomes. Això suposarà 
que unes 60 entitats socials catalanes que només tenen presència a Catalunya, com són 
la Fundació Arrels o el Casal dels Infants del Raval, que fan molt bona tasca, deixaran 
de rebre a prop de 13 milions d’Euros. L’any passat, la casella del 0,7 va permetre 
repartir a tot l’Estat 221 milions a 470 entitats. El 25% d’aquests fons va tenir el seu 
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orígen a Catalunya, concretament 54,4 milions d’Euros. Tot i que les entitats catalanes 
van rebre només 30 milions d’Euros, que és el 14% del total. Aquesta situació de 
dèficit amb Catalunya, ha estat crònica en aquest programa estatal. Finalment, doncs 
voldríem agrair a la resta de grups que s’han afegit a aquesta moció en defensa de les 
entitats socials catalanes.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció al respecte? 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.  
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
El senyor Secretari Accidental comenta: En aquesta moció també s’hi afegeix  
Imaginem Les Franqueses en Comú, i el grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya.  
 
 

18. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA 
REPUBLICANA PER IMPULSAR ELS TRÀMITS PER A L'INICI DEL 
PROCÉS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL 
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 

 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses s’ha pronunciat recentment contra 
la petició d’increments de tarifes de l’empresa SOREA, SA. 
 
ATÈS que l’empresa SOREA, SA no ha atès les demandes d’aquest Ple per a 
solidaritzar-se amb la realitat social del veïns i veïnes de les Franqueses i compartir els 
efectes de la crisi que estem vivint tot renunciant a part del seu benefici fruit de 
l’increment dels costos derivats de l’increment dels preus de l’aigua. 
 
ATÈS que aquest Ple desconeix amb exactitud no només l’escenari econòmico-financer 
al qual s’inscriu la concessió del servei de subministrament de l’aigua a les Franqueses 
i, per tant, no coneix els beneficis reals l’empresa SOREA, SA durant tot el període de 
vigència que l’esmentada concessió. 
  
ATÈS que davant fets com els exposats juntament amb els criteris de justícia social i de 
redistribució posen en dubte que la gestió privada del servei de subministrament de 
l’aigua en baixa a les Franqueses responguin a l’interès general i que, per tant, la 
remunicipalització d’aquest servei bàsic sigui una opció no només desitjable sinó també 
viable. 
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ATÈS que la situació econòmica i social que estem vivint exigeixen dels representants 
de la ciutadania una actuació contundent, clara i ràpida en defensa de l’interès general 
en un aspecte tan sensible com el subministrament d’un bé comú i bàsic com és l’aigua 
 
Aquest grup municipal presenta al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Impulsar els tràmits corresponents per a l’inici del procés de resolució del 
contracte de concessió del servei de subministrament d’aigua tot establint les converses 
corresponents amb l’empresa concessionària SOREA, SA. 
 
Segon.- Sol·licitar als serveis jurídics, econòmics i tècnics competents d’aquest 
Ajuntament que en el procés de diàleg amb l’empresa concessionària i fruit de les 
negociacions derivades del punt anterior presentin, en un termini inferior a tres mesos, 
a tots els grups municipals un informe o estudi que reculli els costos econòmics que 
suposaria la recuperació de la concessió del servei de subministrament d’aigua i que 
inclogui a més a més i com a mínim: 
 

1) La seva opinió sobre quin és el marc econòmic i financer de l’explotació 
d’aquest servei vigent a dia d’avui. 
 

2) Els beneficis obtinguts per l’empresa SOREA, SA derivats de la gestió de la 
concessió del servei de subministrament de l’aigua a les Franqueses, 
detallats anualment. 

 
3) La legalitat de les diferents modificacions de les condicions de la concessió 

produïdes incloent el primer contracte signat així com tota la resta de 
contractes, addendes o qualsevol canvi introduït al llarg de la concessió. 

 
4) L’efecte que ha tingut sobre la concessió i el seu pla econòmic i financer els 

allargaments de concessió registrats des de l’adjudicació del servei. 
 

5) L’efecte que ha tingut sobre la concessió i el seu pla econòmic i financer la 
major facturació en relació als escenaris recollits en el contracte d’inici de 
la concessió a causa de l’increment de població registrat en els anys de 
vigència de la concessió a les Franqueses del Vallès. 

 
Tercer.- Convocar una junta de portaveus extraordinària (no remunerada) en el 
termini d’un mes des de la recepció d’aquest informe per debatre sobre la resolució 
final de les converses amb l’empresa SOREA, SA i decidir sobre la l’eventual rescissió 
del contracte del servei de subministrament d’aigua i valorar, simultàniament, la 
remunicipalització d’aquest servei. 
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Quart.- Posar en coneixement dels veïns i veïnes de les Franqueses aquest acord 
mitjançant la seva publicació a la web municipal. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: És una moció anunciada. Ara fa un mes en 
el Ple vam dir que l’estàvem enllestint i que la presentaríem. És una moció que el que 
vol és assegurar, entre d’altres coses, el fet de que cap dels nostres veïns, en un 
moment determinat, es pugui quedar sense aigua. Perquè si l’aigua, suposo que 
estarem tots d’acord en que és un servei bàsic, és un servei fonamental, i fa bastants 
mesos que en aquí vam aprovar, aprovar no sé si per unanimitat, però la vam aprovar, 
em penso que sí, una moció on deiem que es parlaria amb les companyies 
subministradores per intentar arribar a acords, sobre el tema vinculat a la llei de 
pobresa energètica, que en aquells moments estava vigent. Han passat molts mesos, jo 
ho vaig preguntar durant un parell de mesos a veure com s’havia anat per exemple 
amb la concessionària d’aigua, de la qual en aquell moment vam aportar un document, 
un acord signat. No en sabem res. No sé si és que la nostra gent no s’ha bellugat, però 
jo estic segur de que sí que s’ha bellugat, i suposo que l’acord aquest a lo millor està a 
punt de caure, o a lo millor ja ha caigut i no me n’he enterat, però vull dir, em penso 
que això és important. El fet de que el servei de l’aigua si és possible depengui de 
nosaltres, farà que no la tallem a ningú si no volem. I suposo que tots estarem d’acord 
en què no volem. Què més estem demanant en aquí? Estem demanant una sèrie de 
coses que tradicionalment, Esquerra ha anat demanant. Algunes vegades en solitari, i 
algunes vegades en companyia d’altres grups. A veure, el fet de saber que la moció 
tirarà endavant dóna una tranquil·litat fantàstica. Indica que la gent que l’ha vista i que 
ens ha demanat per afegir-s’hi hi està d’acord. I aquí el que tindrem serà, sobretot 
(espero) dades clares, dades fefaents, dades de veritat de coses que, mirant els 
diferents expedients, mirant les diferents modificacions que hi ha hagut, no hem 
aconseguit trobar, i com escenari econòmic inicial, després de la primera modificació. 
Estic parlant de fa 10 anys enrera. Què més volem? Volem sapiguer què és el que ha 
guanyat Sorea, perquè Sorea ara ens està dient que no guanya diners. Probablement 
vol dir que no guanya tots els diners que es pensava guanyar. Però nosaltres hem partit 
d’un lloc inicial en el qual teníem 12, 13.000 habitants. Ara tenim 19.000 i escaig. I 
més aigua que Sorea compra, més aigua que Sorea ven, són més diners que es 
guanyen. I això ha sigut un creixement exponencial. Vaja, tots heu llegit la moció, 
espero les respostes dels diferents grups pel segon torn.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, com a Convergència i Unió, el nostre 
vot, no per canvi de sistema (per canvi de sistema, fins i tot podríem estar d’acord, i de 
fet, estem mirant nous sistemes), però en aquest punt ens abstindrem, perquè el 
contracte acaba dintre de 8 mesos per tant, és ara mateix. I llavors també ens han dit, 
jurídicament (aquesta vegada també li dic que jurídicament ens ho han dit) que no es 
pot rescindir un contracte així com així, que ha d’haver-hi una motivació d’interès 
públic. Per tant el nostre vot, per no votar que no pel tema jurídic, és ens abstindrem. 
Tot i així, repeteixo, això no vol dir que el model que a partir d’aquests 8 mesos hi 
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hagi no estigui en la línia de la gent que voti que sí ara. Però almenys, volem esperar 
aquests 8 mesos. Alguna intervenció més? Senyor López. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Senyor Profitós, nosaltres votarem a favor 
d’aquesta moció. Hi ha el tema de la remunicipalització de l’aigua, ja el portàvem 
nosaltres al nostre programa electoral. I ja ho vam parlar en el Ple anterior del febrer, 
de que nosaltres apostem per remunicipalitzar aquest servei. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Nosaltres, com ja hem anunciat, també 
votarem a favor. I votarem a favor perquè també ho portàvem en el nostre programa, 
estudiar la recuperació. També vam anunciar a l’anterior Ple crear una comissió que 
ens dongués aquesta oportunitat de saber realment la situació que teníem amb Sorea. 
No es va fer. I aquesta moció dóna l’oportunitat de poder fer-la. I també estarem molt 
atents en saber exactament el cost econòmic que té aquesta recuperació en aquests 8 
mesos. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Colomé, n’estem dient impulsar els 
tràmits per ja i vostès ho hauran de fer i tindran, si el demanen, el recolzament de, com 
a mínim, tres dels grups de l’oposició que ens hem manifestat en aquest sentit. Estem 
parlant d’impulsar els tràmits corresponents per a l’inici del procés. Això vol dir 
agafar, parlar-ne i que ens diguin el què. Que falten pocs mesos? Ho sabem. Que 
precisament perquè falten pocs mesos és el moment de que tots comencem a posar 
greix en el motor i que la cosa funcioni? D’això es tracta. Si hem de fer cas als plors 
que en el Ple passat hi havien quan ens demanaven: “Per favor, per favor, deixeu-me 
que us incrementi no sé què”, escolti, aplaudiran. Diran: “Escolteu, us donem 20.000 
Euros i us ho quedeu demà”. Perquè si realment estan perdent diners, seria això. Però 
la finalitat, el fons d’això, és tenir les idees, les dades, tenir-ho tot. I aquí, bueno, tenim 
quatre mesos. Hi ha tres mesos, recordo que vostè el mes passat va dir que ja posava 
els seus tècnics a treballar en el tema, suposo que ja fa un mes que ja estan treballant, 
amb lo qual el mes que ha passat (consta en el Ple, per aquí hi ha l’Acta i vostè va dir-
ho) el mes que  ha passat, els tres mesos que ens falten: abril, maig, juny, més el mes, 
el mes de juliol n’hem de parlar d’això a Junta de portaveus i hem de tenir les idees 
clares. I el mes de juliol faltaran menys mesos. I el mes de juliol vostè, pel seu compte 
o amb l’ajuda de nosaltres si la vol, haurà pogut fer les gestions que li sembli de cara a 
les diferents alternatives que hi ha, i a partir d’aquí anirem fent. Vull dir, es tracta de 
fer camí, i per fer camí comencem ara. Fem.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Si, reafirmant lo que ha dit el regidor 
Profitós, aquest, com altres serveis, com abans hem parlat del de transport 
mancomunat, el que tenim a Granollers, hem de tenir els números clars sobre la taula 
perquè sinó, ens passa lo que ens passa de vegades: que arriba el moment de la 
concessió, no hem fet els estudis econòmics pertinents des del punt de vista nostre, 
sinó que moltes vegades assumim lo que ens dóna la mateixa empresa, i entrem en la 
facilitat de repetir lo que ja coneixem, per no complicar-nos amb altres vies. Jo els  
recomano que parlin per exemple amb Montornés, que és un poble d’aquí al cantó, que 
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va remunicipalitzar l’aigua fa (senyor Jiménez, si, ho sento, és un exemple), van 
remunicipalizar aquest servei i han tingut inclús guanys econòmics. Apart de tenir el 
control, com diu el senyor Profitós, d’aquelles famílies que van molt justes, que a 
vegades no poden pagar l’aigua i, per tant, l’Ajuntament és qui diu qui obre i qui tanca 
l’aixeta, amb uns criteris més socials. És que inclús, aquests sistemes acaben donant 
benefici. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Nosaltres, per acabar, ja ordeno 
als tècnics que s’hi posin a treballar de valent, perquè com que s’aprovarà la moció us 
emplaço a que li donem compliment. Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM i CPF, i cinc abstencions dels regidors 
del grup municipal CiU i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

19. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE REBUIG A L'ACORD ENTRE LA UNIÓ 
EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS 
REFUGIATS 

 
A continuació, el senyor secretari dóna lectura de la moció conjunta presentada pels 
grups municipals Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya:  
 
MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER 
FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS 
 
Dimarts passat 8 de març, les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van 
arribar a un principi d'acord per posar en marxa un programa per deportar a Turquia tots 
els migrants -incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra 
nacionalitat-, que arribin a la Unió Europea a través d'aquest país, a canvi que els Estats 
de la Unió ressituïn un nombre equivalent de persones refugiades sirianes assentades ja 
a Turquia, i d'altres mesures econòmiques i polítiques a favor de l'Estat turc. 
 
Considerem que, de confirmar aquest pacte, la Unió Europea no estaria respectant els 
convenis internacionals sobre dret internacional d'asil. I que estaríem assistint a més al 
procés de deconstrucció de la Unió Europea. No reconeixem aquesta Europa, i creiem 
que no es pot fer un acord d'interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones 
refugiades i migrants com a moneda de canvi, perquè el considerem inadmissible. 
 
Considerem que les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, davant la crisi 
més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial, han signat un preacord immoral i de 
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dubtosa legalitat, que, de confirmar-se els termes als quals hem tingut accés a través de 
les informacions recollides pels mitjans de comunicació, contravé clarament el dret 
d'asil i múltiples convenis internacionals sobre drets humans. 
 
Aquesta corporació mostra la seva adhesió a les peticions d'organitzacions no 
governamentals, Alt Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i activistes 
pro drets humans en la denúncia, rebuig i exigència de retirada del preacord de la Unió 
Europea i Turquia per a devolucions massives, així com l'exigència d'abordar amb 
urgència la crisi de les persones refugiades defensant els drets humans, creant 
passadissos humanitaris, acollint-los amb respecte i solidaritat, i possibilitant-los l'asil 
entre els membres de la Unió Europea. 

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

ACORDS: 

Primer. El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès mostra el seu rebuig a 
l’acord assolit entre les i els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia 
que contempla la devolució a Turquia de tots els migrants – incloses les persones 
demandants d’asil sirians i de qualsevol nacionalitat-que arribin a la Unió Europea. 

Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en 
totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als 
que varen arribar els Estats membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de 
repartiment i acollida de refugiats entre els estats.  

Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a 
obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i 
facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera 
coordinada.  

Quart. El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès se suma al Manifest 
“Passatge Segur” subscrit per moltes organitzacions socials, sindicats i partit polítics de 
tota Europa i, en aquest sentit, insta la UE i els seus Estats membres a què ordenin la 
creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l’asil d’aquestes 
persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea. 

Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a 
apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió 
Europea respectuosa amb el dret internacional d’asil i els drets humans.  
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Sisè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de 
manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de crear un 
pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees. 

Setè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia 
per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i 
assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a 
Grècia durant les properes setmanes. 

Vuitè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre 
municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua 
catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com 
l'habitatge, entre d'altres. 

Novè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones 
refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari de 
Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida 
de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d'acollida i 
integració amb èxit amb el conjunt del país. 

Desè. Instar el govern municipal a portar a terme, amb caràcter d’urgència, el contingut 
de les diverses resolucions aprovades per aquest Ple en relació amb el tema que ens 
ocupa, algunes pendents des de fa més de mig any. 

El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: El dimarts 8 de març, les i els caps de 
l’Estat i del Govern de la Unió Europea van arribar a un principi d’acord per posar en 
marxa un programa per deportar a Turquía tots els immigrants, incloses les persones 
demandades d’asil, sirians i de qualsevol altra nacionalitat que arribessin a la Unió 
Europea a través d’aquest país, a canvi que els Estats de la Unió restituint un nombre 
equivalent de persones refugiades sirianes assentades ja a Turquía, i d’altres mesures 
econòmiques i polítiques a favor de l’Estat Turc. Els i les socialistes no consideren que 
aquest sigui la solució a una de les crisi més greus que afronta Europa des de la Segona 
Guerra Mundial. Considerem que aquest pacte, la Unió Europea no està respectant els 
convenis internacionals sobre el dret internacional d’asil. I que estaríem assistint, a més, 
al procés de deconstrucció de la Unió Europea. Els socialistes catalans no reconeixem 
aquesta Europa i creiem que no es pot fer un acord d’interessos amb Turquía, utilitzant 
els drets de les persones refugiades i immigrants com a moneda de canvi perquè el 
considerem inadmissible. Es per aquesta raó que vam presentar aquesta moció per 
aprovar-la al Ple. Agraïm la suma de tots els grups municipals i, en especial, la feina 
feta des d’Esquerra per la Rosa Cassà de l’encaix d’aquesta moció. Gràcies.  
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Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Nosaltres ens hem adherit perquè tot forma 
part també dels acords entre els nostres grups a nivell parlamentari, i també a la 
Diputació de Barcelona. Per tant, estem completament d’acord amb el posicionament de 
tots els grups d’aquí. Per tant, el que sí que, resumint, el que cal és que l’Estat espanyol 
cedeixi la gestió directa de tota aquesta tramitació. Això és fonamental. Jo diria que el 
resum de lo que hauríem de fer seria exactament això. I també hi ha una altra cosa, que 
no hem de pensar en el número de persones que han de venir, no ens ha de preocupar el 
número: ens ha de preocupar preparant-se per quins serveis podem donar a cada 
municipi. I crec que això és la feina que hauríem de fer entre tots plegats. Únicament 
una qüestió. Per què la proposta diu de que hi ha temes que s’havien demanat i aprovat 
en Plens anteriors, en fi, jo en qualsevol moment ens trobem, però ja hi ha molts dels 
tràmits que no estan executant, per exemple, tema d’empadronament i demés, que són 
temes que devíem tractar. No obstant, aquests dies estic demanant reunió amb els 
diferents grups per poguer parlar, entre d’altres coses, d’aquesta situació. O sigui, que 
en breu podem concretar tota aquestes situacions. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Que aquest acord vulnera normatives 
europees, tractats internacionals, drets humans, crec que tothom ja en som conscients. 
No queda dir menys que sentim vergonya des del nostre grup, i suposo que tothom, de 
ser europeus, quan les teves institucions estan condemnant a mort directament famílies 
senceres, milers de famílies senceres, convertint Turquia en una frontera, i diuen, en un 
país segur. Un país que ha realitzat el genocidi del poble kurd. Un país que ha maltractat 
una part important del seu poble, que té totes les persones refugiades malvivint, i que 
avui mateix llegia a la premsa un dels titulars que ja és el que acabes veient, que 
realment la frontera que ens volen imposar amb aquest tractat no va enlloc, perquè diu: 
“La Policia turca mata a trets a sirians, entre ells infants que intenten creuar la frontera”. 
Aquesta és la frontera real que volem? És la porta d’entrada que volem a Europa per 
ajudar les persones que ho necessiten? Caldria també tirar enrere una mica en la nostra 
memòria i una mica en el tema de la República que en parlàvem abans, nosaltres també 
vam haver d’estar exiliats argelers, i ho vam passar molt malament. I ho vam passar 
molt malament. Hi van haver moltes morts. I en aquell moment, França tampoc no va 
ajudar gens, al contrari. Repetim el mateix que vam viure nosaltres, ho volem per 
companys i companyes d’altres països que, tot i que estan més lluny, són persones 
també? Nosaltres diem que no, que volem un no ben alt i ben fort des de les Franqueses, 
i no volem ser partícips d’aquesta vergonya.  
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Primer, molt d’acord amb el que han comentat 
tant el company socialista com la senyora Pericas. Llavors, a travès de la voluntat de 
presentar aquesta moció, volíem manifestar la nostra oposició a l’acord entre la Unió 
Europea i Turquia perquè accepti el retorn de les persones refugiades que arriben a 
Grècia sense papers, ja que és una flagrant vulneració del dret internacional, de la 
convenció de Ginebra que es va establir després de la Segona Guerra Mundial i dels 
tractats europeus. El principi de no devolució és un dels pilars del dret d’asil, ja que el 
dret internacional prohibeix als estats expulsar una persona a un lloc on la seva vida o la 
seva llibertat estiguin amenaçades, o on pugui patir tortura, tracte inhumà o vulneració 
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dels drets humans. I com comentava la senyora Pericas, tenim dubtes de que Turquia 
realment compleixi amb aquestes característiques, i més amb el tractament que està fent 
al poble kurd. Amb aquest acord, trobem que Europa ha renunciat als seus principis i 
valors, i .... la defensa de la llibertat, la seguretat i la justícia per tothom. Davant d’això, 
hem de dir que tot just ahir, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, les 
entitats municipalistes, les quatre Diputacions catalanes i les entitats del sector van 
consensuar una declaració a favor de les persones refugiades en el marc de la segona 
reunió del Comitè per l’acollida de les persones refugiades. Aquest acord lamenta que 
els estats suspenguin a l’hora de respondre a la crisi humanitària generada a les seves 
fronteres orientals, així com la paràlisi, la incapacitat de la Unió Europea per liderar i 
coordinar la situació d’emergència que s’està patint actualment. Així doncs, aquesta 
moció que avui aprovarem anirà en aquesta línia, la qual cosa estan treballant totes les 
administracions de casa nostra.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: 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. 
 
El senyor ALCALDE dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 
 

20. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Ens ho direm entre el senyor Vega i jo. 
Aquest cop, senyor Ganduxé, tranquil. No farem tantes preguntes de cop. Però també 
agrairia que les responguessin en aquest Ple o en el següent i no per escrit, si és 
possible. La primera. Senyor Alcalde, suposo que ho ha dit en calent, però jo li recullo 
en guant. Fem una comissió per estudiar la seguretat viària a les Franqueses entre 
vostès, els grups de l’oposició i els afectats o les associacions que siguin afectats. Estem 
disposats a treballar amb això quan vulgui. Jo li agafo el guant. Després. Hi ha un tema 
que és menor, però que a vegades defineix les formes de treballar. Ens hem assabentat 
que la parròquia d’aquí, de Corró d’Avall s’ha separat comptadors i queda per tant, a 
l’Església li toca pagar res, una quantitat, 1.100 Euros em sembla que és i tal. Clar, jo 
sóc catòlic com vostè i com és algun dels regidors que som presents aquí. Crec que 
estèticament hem de separar lo que és del César, del César, i lo que es de Dios, de Dios. 
Per què ho dic? Perquè al final lo que s’ha fet ha sigut ampliar el conveni i incloure 
aquests 1.100 Euros. Ja ho sé, ja ho sé, però si hem decidit dividir comptadors per 
alguna cosa serà, sinó no sé perquè ho fem. Llavors, li dic perquè el titular queda amb la 
gent és que, a sobre, li paguem la llum a la Parròquia. Mirem de ser una miqueta més, 
estèticament, curosos en aquest tema.  
 



Ple 31/03/2016 – pàg. 63 

Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bona nit. Seré ràpid. És en relació a la 
rotonda de la cruïlla del camí amb la carretera, quan farem les mesures d’urgència? Us 
vau comprometre a que les farien. Voldríem que ens digueu ja una data concreta. La 
cruïlla, les mesures que us vam demanar, fins i tot vam fer una proposta. Després, 
volem saber per part de l’Alcalde si esteu tenint converses amb la Diputació o no, 
perquè el que tenim que fer (i això és un prec) és activar les comissions aviat, per 
continuar treballar per un consens. De fet, la Diputació ha aturat l’expropiació esperant 
a un consens. I estaria bé que comencéssim, que estiguéssim treballant. Encara que no 
hagi arribat l’estudi que es comenci a treballar a apropar postures, intentar arribar a un 
consens, en comptes de deixar que el tema vagi passant com si no hi hagués interès pel 
tema de que hi hagi diàleg. Un altre tema és la forma. S’ha publicat al BOP un projecte, 
avui he vingut a consultar-lo perquè tenia un dubte: com s’havia publicat, quan jo sabia 
que faltaven uns estudis de la Generalitat en tema de Patrimoni Arqueològic. És l’obra 
de Gas Natural dels Gorchs, que fan una obra considerable d’instal·lació als Gorchs, 
instal·len canonada de gas. Dintre de tots els permisos que té que tindre la Generalitat, 
informes de la Generalitat, falta el de Cultura que inclourà, suposo, la prospecció 
arqueològica o l’obligació de fer una prospecció arqueològica. Com vinc d’aquesta 
professió, sé que falta i sé que és necessari. El problema és que he vist que s’ha publicat 
directament al Butlletí Oficial. He consultat, m’han dit que és correcte perquè està a 
l’espera de que arribi l’informe, però jo agrairia que esperem a que arribin tots els 
informes abans de publicar al Butlletí Oficial, perquè si arriba un informe negatiu o un, 
no té sentit aquesta publicació al Butlletí Oficial. I finalment, en relació a un 
requeriment que ha arribat de l’Audiència Nacional a aquest Ajuntament demanant que 
enviem informació sobre el Ple en que vam votar una moció de suport a la declaració de 
sobirania del Parlament de Catalunya, els demanaria que per un tema de que trobo 
immoral i cap tipus de principi que un tribunal s’atreveixi a dir quina opinió 
democràtica es pot expressar o votar respectant els drets humans a un ens representatiu 
del poble. Si ens sembla molt fort la paraula desobeir perquè és un tribunal i dóna 
impressió, que sigui l’hi envia una resposta que digui que si vol consultar el resultat del 
Ple, entri al web municipal on està l’acta penjada com qualsevol ciutadà  perquè s’ha 
expressat, és una opinió democràtica en un estat de llibertat d’expressió i un estat de 
dret. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Jo faré un prec. Miri, Alcalde, fa 
aproximadament crec que dos butlletins enrera, el PSC (no només el PSC, sinó altres 
grups, no m’enrecordo si dintre del butlletí, però si a aquest plenari) vam fer una menció 
a un cost d’un dinar que havia tingut al desembre, havia tingut el grup municipal, 
bueno, el grup municipal no, el govern amb tècnics d’aquesta casa. A vostès, o a vostè, 
no sé qui va fer el redactat, van respondre dintre d’aquest butlletí que hi havia gent que 
feia demagògia en redes sociales, no sé què, en diferents temes i clar, una, no sé per qui 
anava però, no sé si era per nosaltres, que vam ser una mica contundents amb aquest 
tema, no sé si es referia a nosaltres o a altres grups, m’és igual, i vam fer els deures. 
Vam fer els deures en el sentit de que vam averiguar si, perquè vostè deia que aquest 
cost (que crec recordar que eren 385 Euros), era un cost que equivalia no a uns menús 
(que és el que nosaltres vam dir) sinó que equivalia al lloguer de la sala, el lloguer de 
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l’ordinador, de (si no recordo malament vostès em rectifiquen) el lloguer de direfents 
temes. Nosaltres hem fet els deures i, com va semblar després de llegir el seu article, era 
un preu molt raonable (les persones que eren, lloguer de sala), dic: “Mira, està bé per fer 
algun tipus de reunió, no? Vam fer els deures i vam intentar a veure el cost real que 
tenia fer això, no? I vam parlar amb el lloc. La nostra sorpresa (per això li faig un prec i 
que no és una pregunta) és que ens van comentar que la sala era gratuïta, ens van 
comentar que l’ordinador, hi havia o no, però si el portàvem millor perquè era seu, però 
que no hi havia cost, que el projector tampoc hi havia cost, i que a sobre, els menús del 
dia (que hi ha menú de dia) començava per 12 Euros. La factura que existeix és de 35, 
vale? Ah, i ens van comentar que sí, que és cert, que hi havia menús més superiors, que 
començaven a partir de 25. Que era un menú per grups i que hi havia una sèrie de coses, 
que hi havia un pica pica, etc., etc., etc. Vale? Clar, jo li faig un prec. Li faig el prec de 
que si és cert (perquè clar, no té res a veure amb el que m’han dit, el que ens han dit a 
nosaltres), si és cert, reclami la diferència dels diners del lloguer d’una sala, del lloguer 
d’uns sistemes informàtics que els donen de forma gratuïta. Llavors, jo li dic, i aquesta 
informació la tenim, eh? No és que li estigui dient una cosa per l’altra, és que ho diem 
perquè tenim la informació i la podem contrastar quan vostè vulgui. El que jo li vull dir 
és que jo li demanaria que fes aquest prec de que li tornessin els diners o, en tot cas, ens 
expliqués perquè a vostès sí i a altres no. Llavors això seria important pel nostre 
municipi. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé. Una miqueta al calor de les informacions 
que estem rebent aquests dies de l’asfaltat de camins, en el que se’ns diu que s’asfaltarà 
l’accés que hi ha des de la carretera de Cànoves, entre altres, fins al cementiri, doncs al 
calor d’aquesta conversa se’ns ha aparegut una pregunta: el dia 26 de l’11 se li va fer 
una pregunta amb la que li preguntàvem si hi havia un criteri general sobre el tema de 
l’asfaltat de camins. Vostè, senyor Alcalde, em contesta: “El tema de l’asfalt de camins 
hi han dos motius perquè s’asfalti un camí. Un, és quan hi ha una massificació de cases 
com per exemple, al Pla de Llerona, i l’altre, quan sigui una via que et serveixi per 
comunicar dos llocs d’especial interès”. Això va ser el que vostè ens va comentar. Clar, 
em poso a raonar, ens posem a raonar, i ens sobta, sobta molt, doncs, que hi ha un 
conveni que es va fer amb uns veïns en el que hi ha algun regidor que coneix bastant bé, 
i aquesta casuística no es dóna. Que es vulgui asfaltar, doncs si hi ha algun criteri 
d’interès que  no siguin aquests dos, potser hasta el podríem arribar a contemplar. Lo 
que no ens agrada és que l’Ajuntament ha pagat a la vora del 60% de l’import, 
mitjançant un conveni. Això és lo que no ens agrada, i llavors també voldria dir-li. La 
pregunta és: Aquest és el criteri? O hi ha un nou criteri? O per quin criteri es fa aquesta 
optació en el camí de Cal Nen? Aviam. Perquè segons els que coneixem aquest camí, no 
s’ajusta a les dugues casuístiques que se’ns va mencionar. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Si, només és una pregunta. Es va treure la 
senyal del Casal d’Avis de Bellavista? Com està aquest tema? Ens comenten alguns 
veïns que s’està sancionant. Es pot aparcar? No es pot aparcar? Es pot parar? No es pot 
parar? Gràcies. 
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Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Només una proposició, un prec, una 
pregunta, digue-li com vulguis, més que res per resumir-ne 15 o 20 o 25. Ha sortit avui, 
en repetides ocasions, i va sortint, i ara doncs el senyor Jiménez fa un moment ens deia: 
“Escolta, això que havíeu demanat mesos enrera ja ho tenim tirant endavant i anirem 
fent”. No dubto de que es vagin fent coses. Seria possible, podríeu estudiar la gent del 
govern que, periòdicament (no dic cada mes, eh? O sí, cada mes, cada dos mesos) hi 
hagués un punt de l’ordre del dia que fos un “Donar compte” i que aquest “Donar 
compte” fos la pila de coses que en aquest Ple s’han aprovat en mocions, o resultant de 
diferents actuacions que hi ha hagut, dir-nos en quin estat està? Més que res, perquè jo 
diria que més o menys, tothom té la seva llista de coses però trobo que seria molt més 
pràctic que aquesta llista la tinguéssim feta i que d’aquesta llista anéssim tatxant coses. 
A veure, senyor Jiménez, està fent això, una cosa molt similar, a Corró d’Amunt, penso 
que amb molt bon criteri. Llavors, a partir d’aquí, escolteu-me, perquè vosaltres ho 
tingueu present perquè tothom n’estigui al cas, i perquè sapiguem si d’un mes a un altre 
hi ha hagut algun moviment o no. Feu-nos aquest favor, feu una llista de les coses que 
s’han demanat, que s’han aprovat i que estan pendents de fer. I a partir d’aquí, ja us dic, 
si pot ser cada mes, perfecte. Si és cada dos mesos, doneu compte de com està la cosa.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
respostes. Senyor Ganduxé. Breument, sistemàticament, perquè estan contestades per 
escrit les que a vostè li toquen i que va contestar per escrit. Faci una breu descripció. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bona nit. Senyor Vega, li faig contesta a les 
seves preguntes que vostè em va fer. Les té per escrit ja, eh? El dia 14 les va rebre. Val. 
Jo aniré una mica ràpid perquè no us vull cansar, però la gent ho ha de sapiguer també, 
lo que contesto. Pel que fa a la pacificació de la carretera de Cànoves i el camí de 
Llerona a Marata, pel que fa a la seguretat d’aquesta carretera, la carretera és de 
titularitat de la Diputació, i d’alguna manera ara estem pendents de rebre, com vostè ja 
sap, lo que és l’estudi de la Dipu, de la Diputació. Una vegada el tinguem, ho posarem 
en coneixement de les comissions, o de la comissió que tenim. I també dir que, en 
relació a les mesures que s’han d’adoptar en el camí, instal·larem a la cruïlla senyals 
reflectants iguals dels que va col·locar la Diputació en la carretera. Això ho farem ja. O 
sigui, quan dic ja és properament, ràpidament. El segon punt és el que fa la simbologia 
franquista. Pel que fa a la simbologia franquista dels carrers, el mes de setembre de 
2015 es va informar a les comunitats de propietaris que tenien elements franquistes 
inventariats, que se’ls concedia un termini de 15 dies hàbils d’audiència i se’ls 
informava que si no formulaven al·legacions ni reclamacions, l’Ajuntament procediria a 
la seva retirada. Cap de les comunitats de propietaris fan formular al·legacions. Durant 
el mes de febrer s’ha dictat decret d’Alcaldia ordenant la retirada de les plaques 
d’habitatge que consten en el cens de simbologia franquista de Catalunya de la 
Generalitat. Actualment, totes les plaques d’habitatges ja s’han retirat. En relació al 
monument amb emplaçament a la carretera BV-5151 PK 4,95, tenint en compte que es 
tracta d’una via la titularitat de la qual pertany a la Diputació de Barcelona, se 
sol·licitarà a aquest organisme la seva retirada. I també els hi tinc que dir que si ens 
donen permís perquè ho retirem nosaltres, ho farem. O sigui, ho farà l’Ajuntament. Així 
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ho hem posat en l’escrit, perquè no digui que no se’ns passi, que no, que no ho volem 
fer. Pel que fa a la capella familiar, tenint en compte que es tracta d’un element de 
titularitat privada l’Ajuntament no pot actuar, per tractar-se d’un supòsit de l’article 15.2 
de la Llei 52/2007, de 26 de desembre. Pel que fa al llistat de pisos buits de la Banca, 
actualitzats de la Generalitat, l’àrea d’Habitatge de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès actualment està treballant en l’elaboració d’un protocol dels passos a seguir per 
iniciar un procés sancionador, en aplicació de la Llei del dret a l’habitatge 18/2007, i la 
Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica 24/2015. Això és explicar-ho bé, eh?, vull dir. Per realitzar aquest protocol, 
estem en contacte amb altres Ajuntaments que ja han iniciat aquest procés. Si, si 
copiem, copiem bé. D’altra banda, el llistat d’habitatges propietat dels bancs que ens va 
facilitar l’Agència de l’Habitatge s’està fent una comparativa amb les nostres dades i la 
comprovació de la situació actual de l’habitatge (en quin sentit es troba, si buit o 
ocupat). Això corresponia a Urbanisme. Ara, en el senyor Àlex Vega, és el tema 
d’Esports. Bé, aquest el llegiré molt concís perquè, vull dir, són uns punts que 
m’agradaria que quedessin clars. Vull dir, o sigui, la posició aquesta és molt claríssima. 
A veure. En resposta a la seva pregunta efectuada en la darrera sessió del Ple de 
l’Ajuntament del dia 25 del 2 del 16, que pregunta: “Per què el govern, més enllà 
d’oferir diners, no vol col·laborar amb el viatge solidari de l’Associació esportiva El 
Ramassar? L’entitat (continua dient) ha renunciat als diners que se li han ofert. I si 
sabem, el govern, quin projecte solidari tenen l’Associació esportiva El Ramassar per 
aquest any”. Amb això vull manifestar, el govern, a través del Patronat municipal 
d’esports, va resoldre l’atorgament d’un ajut econòmic extraordinari de 2.000 Euros a 
l’Associació esportiva Ramassar pel seu projecte esportiu solidari a Uganda, així com 
va oferir la seva col·laboració en la recaptació i aportació de material esportiu solidari. 
A diferència dels anteriors projectes, el govern ha considerat més adient concentrar la 
seva col·laboració en aquestes dues accions, tenint en compte, sobretot, el que primer. 
El primer any, el govern municipal va fer una aposta molt important per al projecte de 
l’Associació esportiva Ramassar a Etiòpia, el qual va comptar amb la presència i 
participació activa dels responsables municipals, a més de l’aportació d’un ajut 
econòmic i d’altres recursos, així com es va realitzar paral·lelament una acció destinada 
a obrir una línia de cooperació conjuntament amb una fundació catalana que opera en 
aquell país, a la població de Uldia, amb la intenció de poguer establir possibles vincles 
en el futur i sondejar la possibilitat de tancar un acord d’agermanament amb aquella 
població, per tal de concretar l’acció de cooperació municipal vinculada a projectes 
concrets destinats a una mateixa comunitat. Aquesta acció no ha tingut continuïtat per 
diferents motius. Segon. El segon any, el projecte de l’Associació esportiva Ramassar a 
la República de Benín, el govern municipal també va destinar diferents recursos, en 
menor mesura que el primer any, entenent que, tot i valorant molt positivament la 
iniciativa, el Consistori no podia estar supeditat cada any al fet de sumar-se a un 
projecte que, sent molt lloable, obeïa a l’acció d’una entitat que, per iniciativa pròpia, 
havia decidit generar un nou projecte a un  nou país, sense tenir en compte quines eren 
les línies d’actuació del govern municipal en matèria de cooperació. Tercer. En aquest 
tercer projecte (els que ens demanaven ara) esportiu i solidari a Uganda, vistos els 
antecedents i, tot i seguint valorant molt positivament la iniciativa d’aquesta entitat, el 
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govern municipal ha decidit concentrar la col·laboració en dues accions ja esmentades. 
Tenint en compte que sobretot, conflueixen els mateixos factors que el segon any i que, 
en qualsevol cas, ha de ser el propi Consistori qui decideixi si en un futur més o menys 
proper vol encetar alguna acció de cooperació, donant continuïtat a l’acció que es va 
realitzar el primer any a Etiòpia, o explorant-ne d’altres, i no havent d’estar supeditats a 
altres iniciatives que (repeteixo, són molt lloables i valorables) es gesten i es dissenyen 
al marge del Consistori, al qual es demana implicació i col·laboració sense participar en 
cap tipus de decisió sobre el disseny ni la orientació del projecte. I quart. El govern 
coneix perfectament el contingut del nou projecte solidari de l’Associació esportiva 
Ramassar, atès que aquesta entitat, en el moment de fer la petició de col·laboració, va 
aportar un dossier molt ampli, amb tota la seva documentació explicativa del projecte. 
Val? No, ja he acabat. No, falta el senyor Marín, que tocava amb ell, aquest és molt 
curt. Senyor Marín, vostè em va demanar l’aparcament de camions del Pla de Llerona. 
Bueno, jo tinc que dir que en relació a això, hi ha un tràmit d’expedient d’infracció 
d’ocupació de via pública que no sé si vostè l’ha vingut a veure. No? Pues està a la seva 
disposició. I també li tinc que dir que les notícies que m’han arribat avui és que 
pràcticament ja està solucionat, o sigui, està reposat tot correctament. Ja he acabat. Jo, 
per mi sí.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Falta el tema dels Gorchs, que li han 
demanat. Bueno. 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Bueno, sobre el permiso para la canonada de 
gas, ya has hablado tú con el técnico y hemos quedado que lo tramitarán todo. Y bueno, 
ya te dirán el qué. Pero es una cosa técnica completamente. Si, es una cosa 
completamente técnica y bueno, ya le ha quedado claro a él. Y sobre el aparcamiento de 
la Asociación de Vecinos, lo que se aprobó en la Comisión de Movilidad, en breve lo 
haremos. La Brigada ya lo tiene en lista para hacerlo, en breve se hará la actuación. 
Vamos a pintar tres aparcamientos autorizados y un aparcamiento de minusválidos, y se 
permitirá solamente el acceso de entrar y salir. Se va a permitir aparcar a tres coches 
que tengan permiso para aparcar y tendran una tarjeta para poder aparcar, y un 
aparcamiento de minusválidos. Y se permitirá entrar y salir. Todo lo demás será 
sancionable.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, en el tema de la Comissió de 
Seguretat Viària, nosaltres tenim una Comissió de Seguretat, de Vialitat. En farem una 
específica. D’acord. Val? Llavors, en el tema del separador de comptadors, és aixís. Ens 
ho havíem descuidat. Abans estava pagant, i si no. Quedava, si, ho sé, però quedava 
lleig. Converses amb la Diputació, això li hauria de parlar el senyor regidor 
d’Urbanisme, però jo crec que ara nosaltres el que vam fer és demanar l’estudi de 
mobilitat a la Diputació. De moment no tenim resposta. Potser ens tocaria reclamar-ho i 
reclamar a la Diputació a veure el què. Tot i així, farem les millores que la Comissió de 
Mobilitat va acordar, que és senyalització crec reflectant en el camí de Marata. 
Perdoneu, però estic perdent la veu. El tema de l’Audiència Nacional. Ja hem contestat. 
Hem contestat el que ens demanaven. L’acord de Ple. Hem contestat. El prec del senyor 
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Corchado del cost del dinar, és que és aixís tal com l’explico jo. Si no, no haguéssim 
sigut tan burros de pagar més del que ens tocava. Vam estar allà des de les 9 del dematí 
fins les 6 de la tarda, amb el projector, amb una sala apartats, amb el cost de l’esmorzar 
i amb el cost del dinar. És aixís, aixís ens ho van vendre. Si no, m’han enganyat, val? Si 
no m’han enganyat. I a més a més, ho vam negociar a travès de l’Alcalde de Premià. Jo 
li vaig dir: “Escolta, tens alguna sala a l’Ajuntament que poguem venir en aquí?” I ell 
em va dir: “Nosaltres, quan hem de fer alguna cosa, anem en aquí, en aquest lloc que hi 
estareu molt bé”. A més a més, havíem de dinar i ho teníem tot en allà. Res més que 
això. Si no, és que ens han enganyat, ja li dic, eh? Però és aixís. El tema de l’asfaltat de 
camins, els criteris, i el tema de Cal Nen. Cal Nen es va aprovar per Junta de Govern, jo 
crec que vostè el va aprovar. Si. Jo no hi era a aquella Junta de Govern. És que ho vaig 
mirar-ho. Val? I crec que vostè el va aprovar, o el senyor Ribalta, o quan els dos éreu 
portaveus. Mirem-ho. Però es va aprovar amb el vot favorable del grup Socialista. Per 
Junta de Govern. Els criteris segueixen sent els mateixos, d’asfaltament. I ara, 
asfaltarem el tram aquell del cementiri fins a la carretera de Cànoves, per donar 
acompliment també a l’acord de Ple de la moció de que el camí de Can Mariano sigui 
un únic sentit i puguin haver-hi un pas de vianants al costat. Val? Per tant, Can Mariano 
serà un únic sentit i l’altre camí asfaltat serà d’un altre sentit. Si, si, ho sabem, però 
després no té sortida la gent cap a l’altre costat. No, no té sortida. Si, però és tot lligat, 
va lligat. I crec que ja ho hem contestat tot.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Senyor Profitós, el tema del seguiment de 
tots els acords de Ple, hi ha dos vies. Una via és que en breu iniciarem la modificació 
del ROM, i per tant, en aquí hi podem incloure tota una tipologia d’acords per tractar 
aquests temes, i un altra font seria la Junta de Portaveus, que llavors en aquí també 
podríem facilitar el seguiment. I per tant, el que sí que hem de fer és un resum de totes 
les Comissions que s’han de començar a fer-les operatives, i això sí que els hi farem un 
resum de com està. Saben també, alguns de vosaltres, que hem anat reclamant amb una 
certa insistència quines eren les persones que havien de participar-hi. Per tant, també, 
no, et dic, alguns ho fan molt ràpidament i altres doncs costa una mica més, no? Però 
bueno, farem el seguiment perquè totes aquestes Comissions estiguin informats tots 
vostès de l’inici de les gestions i el seguiment.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Passaríem a les preguntes del 
públic. Els hi demano una formalitat, que aixequin la ma i jo els hi donaré la paraula, i 
que l’adrecin directament al regidor corresponent. Comencem per aquí davant, si us 
plau. Els hi demano, si us plau, també. Un segon.   
 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                             
 
 


