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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 28 d'abril de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20.00 a 23.25 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, primer tinent d’alcalde 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, segona tinenta d’alcalde 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, tercer tinent d’alcalde 
MARINA GINESTÍ CRUSELLS, quarta tinenta d’alcalde 
MOISÉS TORRES ENRIQUE, cinquè tinent d’alcalde 
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
ELISABET PERICAS TAULATS, regidora 
GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, regidor 
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor  
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, regidor 
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA, regidor 
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 
 
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar 
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió del dia 31 de març de 2016. 
 
A continuació es passa a signatura l’Acta. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 
 

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1134/2016, 
DE DATA 18 D'ABRIL, EN QUÈ ES RESOL DESIGNAR 
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VICEPRESIDENTA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, 
EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 

 
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, i el senyor Jordi Ganduxé Pascual com a Vice-President del 
Patronat esmentat. 
 
TENINT EN COMPTE que l’alcalde, mitjançant Decret núm. 850/2016, de data 17 de 
març, va resoldre, entre d’altres, 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.   
 
ATÈS que la vice-presidència del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut ha quedat vacant. 
 
En ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- DESIGNAR, amb efectes del dia 18 d’abril de 2016, la regidora senyora 
Marina Ginestí Crusells com a Vice-Presidenta del Patronat municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut.  
 
Segon.- 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.  
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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. 
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Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, bona nit. No estem en contra 
d’aquesta designació, ni molt menys, però sí és cert que considerem que els Patronats 
no representen la pluralitat d’aquest Plenari. Considerem que el vot tindria que ser 
ponderat segons el resultat de les eleccions municipals, i és per aquesta raó que 
considerem que cal fer una reforma a tots els estatuts, no només d’aquest Patronat, sinó 
també a la resta que tenim. És més, ja avancem que si el govern no té en compte aquesta 
petició, estudiarem realitzar una moció per tal de canviar el sistema de funcionament 
dels Patronats Municipals per tal de configurar un Patronat, o uns Patronats, que 
reflexin la realitat de la pluralitat d’aquest Plenari. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. El mes de desembre, nosaltres vam 
plantejar que el suplent, quan no anava el titular, també tingués opció a veu i vot. Ara 
només té opció a veu. Se’ns va dir que s’estudiaria i que se’ns diria algo des de, 
concretament, des del Patronat de Cultura i Educació i Infància, però que jo crec que és 
extensible als dos Patronats. M’agradaria saber, si no ara, més endavant, poder tenir una 
contestació sobre aquest tema.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem al punt 
número 3. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Perdó, Alcalde, només, no hi ha cap 
comentari al que hem comentat? Res més. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: És un Donar compte, llavors, m’he quedat 
amb el que heu dit i ho estudiarem. (Se sent ara? Potser hasta massa, però bueno). Si, ho 
he sentit. Cal modificar els Estatuts en aquest aspecte. Molt bé, passaríem al punt 
número 3. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 
 

3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1193/2016, 
DE DATA 20 D'ABRIL, EN QUÈ ES RESOL APROVAR LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL CORRESPONENT A 
L'EXERCICI 2015 

 
Atès que ha estat confeccionada per part de la intervenció municipal la liquidació del 
Pressupost General corresponent a l'exercici 2015. 
 
Atès que s’ha emès informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i de la regla de despesa. 
 
Tenint en compte l’informe emès  per l’interventor, de conformitat amb l'article 191.3 
del Text refós de la llei de les hisendes locals. 
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De conformitat amb l'article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del 
Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària. 
   
RESOLC 
   
PRIMER. Aprovar  la liquidació del Pressupost General de 2015. 
   
SEGON. Comunicar al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, 
d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril. 
   
TERCER. Trametre de còpia d'aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la 
Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma. 
 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Breument. Resultat pressupostari a 31 de 
desembre de 2015: un signe positiu de 5.281.066 Euros, i que ens dóna un romanent de 
tresoreria de 2.814.601. Comentar que ara es formularà el Compte general, que llavors 
estarà a disposició dels regidors 15 dies perquè el puguin comprovar. Farem la 
Comissió especial de comptes, que ho dictaminarà. I desprès, en el BOP, exposició 
pública, 23 dies per què tota la ciutadania la pugui consultar. I aprovació definitiva en el 
Ple.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Bona nit a tothom. Bueno, com vostè ha dit, hi 
ha un superàvit de 5,2 milions, i un romanent de tresoreria, però quan nosaltres mirem 
la liquidació del pressupost consolidada, hi ha coses que ens criden l’atenció. Veiem 
com en obligacions reconegudes hi ha 18,9 milions, però en pagaments només tenim 
17,2. Llavors, hi ha un forat de 1,7 milions. O sigui, paguem, però menys de les 
obligacions que ens estan arribant. I en quant als drets liquidats, estem en lo mateix: 
tenim uns drets liquidats de 21,9 milions, però només ens paguen 17,2 milions. Llavors, 
si sumem que tenim un deute de 11 milions d’euros amb la banca, hem hagut de fer 
provisions de crec que eren uns 2 milions perquè hi ha uns 6 milions de dubtós 
cobrament, doncs nosaltres creiem que la situació comença a ser una mica preocupant, 
sobretot a l’hora de cobrar. Un exemple seria el tema de SEAE, que no cobrem, 
liquidem. Liquidem molt, però no cobrem. Llavors, al final això comportarà problemes. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Com he repetit, ara 
tindrem 15 dies per què els comptes estiguin a disposició vostra. Els comptes no els faig 
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jo, els fa l’Interventor, entenc que són absolutament correctes en aquest aspecte, no puc 
dir més. En aquests moments, tenim l’economia força sanejada, pels números que 
tenim. Teníem, l’any 2011, 15 milions d’Euros de dèficit. Acabarem, crec, que en 10 y 
pico. Per tant, en 5 anys hem reduït en un terç el deute de l’Ajuntament. Alguna 
intervenció més? Passaríem al punt número 4. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 
 

4. DONAR COMPTE DE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ DE 31 DE MARÇ DE 2016, 
D'APROVACIÓ D'AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS 2015/2016 

 
ATÈS que el Ple del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, en sessió 
de 18 de març de 2015, va aprovar les bases reguladores, els annexos i la convocatòria  
dels ajuts de menjador per al curs escolar 2015-2016, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 30 de març de 2015.  
 
ATÈS  que la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL, en sessió de 9 de setembre de 2015, va aprovar la resolució de la 
convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2015/2016. 
 
ATÈS que l’article 4 de les bases reguladores del ajuts de menjador estableix que els 
ajuts en el tram flexible, el CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL podrà 
atorgar ajuts de menjador que no corresponguin al tram garantit únicament en cas de 
disponibilitat pressupostària i dotació econòmica del Departament d’Ensenyament per al 
seu atorgament. Així com que l’ajut en el tram flexible es pot atorgar a aquells 
expedients que malgrat no complir les condicions del tram garantit compleixin les 
condicions per a ser beneficiaris de l’ajut de menjador. I per tant l’import d’aquest ajut 
és del 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu 
màxim establert pel Departament d’Ensenyament i la quantitat total màxima d’aquest es 
determinarà també en funció dels dies lectius del curs escolar amb servei de menjador 
d’acord amb el calendari del Departament d’Ensenyament.  
 
ATÈS que l’article 13 de les bases reguladores del ajuts de menjador del  CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL estableix que els ajuts atorgats per l’import 
màxim de l’article 4.2 a) es poden compactar. 
 
ATÈS que la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL, en sessió de 16 de desembre de 2015, va aprovar els acords adoptats  
d’atorgament, desestimació i/o revocació dels ajuts de menjador per al curs escolar 
2015/2016, i entre aquests, dels alumnes amb resolució d’ajuts en el tram flexible que es 
detallen a continuació:  
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Número 
Expedient 

Resolució Dies 
Import 
diari 

 Import 
màxim 
atorgat  

346 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

371 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

379 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,08 € 344,96 € 

380 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,08 € 344,96 € 

392 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

393 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

539 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

540 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

541 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

784 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

785 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

815 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

919 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,08 € 344,96 € 

992 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

993 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

994 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

998 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

1552 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

1554 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

1608 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

2076 Atorgat. Codi 3 tram 112 3,10 € 347,20 € 
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flexible 

2183 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

2244 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

2246 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

3120 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

3121 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

3155 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

4090 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

4091 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

4094 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

4539 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,08 € 344,96 € 

4543 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,08 € 344,96 € 

4546 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,08 € 344,96 € 

5232 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

 
ATÈS que la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL, en sessió del 20 de gener de 2016, va aprovar els acords adoptats 
d’atorgament, de desestimació i/o de revocació d’ajuts de menjador escolar per al curs 
escolar 2015/2016 per l’import corresponent a 4.860,80.- €, i entre aquests, els alumnes 
amb resolució d’ajuts en el tram flexible que es detalla a continuació: 
 

Número 
Expedient 

Resolució Dies 
Import 
diari 

 Import 
màxim 
atorgat  

987 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

989 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 

7401 
Atorgat. Codi 3 tram 
flexible 

112 3,10 € 347,20 € 
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TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 d’octubre de 
2015, va aprovar la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs 
escolar 2015/2016 per un import de 91.864,30.-€, generar crèdit al pressupost 
d’ingressos de l’exercici 2015 de la partida 01 46502 Beques de menjador escolar per 
un import de 43.352,62.-€, generar crèdit al pressupost de despeses de l’exercici 2015 
de la partida 08 2311 48101 Beques de menjador escolar per import de 43.352,62.-€ i 
autoritzar la despesa corresponent de 91.864,30.-€ a les beques de menjador pel curs 
escolar 2015/2016. 
 
TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 14 de gener de 
2016, va aprovar, entre d’altres, l’acord de la Comissió de Govern 2015/11, de 16 de 
desembre de 2015, en relació a l’atorgament, de desestimació i/o de revocació dels ajuts 
de menjador per al curs escolar 2015/2016 per un import total de 12.336,96.-€,  
autoritzar la despesa de 12.336,96.-€, imputant-la a la partida pressupostària 08 2311 
48101 Beques de menjador escolar del pressupost de l’exercici 2016. 
 
TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 25 de febrer de 
2016, va aprovar, entre d’altres, l’acord de la Comissió de Govern 2016/1, de 20 de 
gener de 2016, en relació a l’atorgament, de desestimació i/o de revocació dels ajuts de 
menjador per al curs escolar 2015/2016 per un import total de 4.860,80-€, autoritzar la 
despesa de 4.860,80.-€, imputant-la a la partida pressupostària 08 2311 48101 Beques 
de menjador escolar del pressupost de l’exercici 2016. 
 
TENINT EN COMPTE que la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL, en sessió de 9 de setembre de 2015, va aprovar la resolució de la 
convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2015/2016, i entre aquests, els 
alumnes que es detallen a continuació: 
 

Número 
Expedient Resolució segons CCVO 

310 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

324 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

372 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

373 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

508 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

626 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

631 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 
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632 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

633 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

732 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

831 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

842 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

843 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

990 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

991 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

1391 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

2301 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

2583 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

2917 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

2918 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

3078 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

3097 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

3098 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

3137 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

4306 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

4308 
No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - 
codi 3 - 

 
TENINT EN COMPTE que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del 21 de desembre de 
2015, va aprovar, entre d’altres, que l'Ajuntament assumeixi amb fons propis les beques 
menjador escolars del curs 2015-2016 que compleixen els requisits però no tenen l'ajut 
garantit per manca de recursos a la partida de la Generalitat, ja sigui per modificacions 
dels pressupostos de l'Ajuntament de 2015 o per incorporació als pressupostos del 2016 
d'una partida concreta.  



Ple 28/04/2016 – pàg. 10 

 
TENINT EN COMPTE els criteris d’atorgament per als expedient amb resolució d’ajut 
en tram flexible aprovats per la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL, en sessió de 16 de desembre de 2015, segons es detalla en el 
quadre següent:  
 

Resolució 
Dies 

lectius 
reconeguts 

Import diari 
màxim  

 Import màxim 
atorgat  

Atorgat. Codi 3 
tram flexible 

112 
50%  del cost  del servei fins a el  
preu màxim establert  per 
Departament d’Ensenyament   

347,20 € 

 
TENINT EN COMPTE la partida pressupostària per a Beques de Menjador escolar per 
a l’exercici 2016 així com l’acceptació d’ajuts de menjador escolar dins l’exercici 2016 
segons les Juntes de Govern Local tal i com es detalla en el quadre a continuació: 
 

Exercici 2016 
Import 

Acceptat 

Partida 
Pressupostària 
de Beques de 

Menjador  

Import inicial    100.000,00 € 
JGL 

14/01/2016 
545,60 € 99.454,40 € 

JGL 
14/01/2016 

2.182,40 
€ 

97.272,00 € 

JGL 
14/01/2016 

-1.636,90 
€ 

98.908,90 € 

JGL 
14/01/2016 

545,60 € 98.363,30 € 

JGL 
14/01/2016 

1.091,20 
€ 

97.272,10 € 

JGL 
14/01/2016 

2.182,40 
€ 

95.089,70 € 

JGL 
14/01/2016 

542,08 € 94.547,62 € 

JGL 
14/01/2016 

1.091,20 
€ 

93.456,42 € 

JGL 
14/01/2016 

660,30 € 92.796,12 € 

JGL 
14/01/2016 

4.364,80 
€ 

88.431,32 € 

JGL 1.041,60 87.389,72 € 
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14/01/2016 € 
JGL 

14/01/2016 
2.430,40 

€ 
84.959,32 € 

JGL 
14/01/2016 

1.041,60 
€ 

83.917,72 € 

JGL 
14/01/2016 

2.069,76 
€ 

81.847,96 € 

JGL 
14/01/2016 

694,40 € 81.153,56 € 

JGL 
14/01/2016 

694,40 € 80.459,16 € 

JGL 
14/01/2016 

-545,60 € 81.004,76 € 

JGL14/01/2016 -545,60 € 81.550,36 € 
JGL 

14/01/2016 
545,60 € 81.004,76 € 

JGL 
25/02/2016 

3.620,80 
€ 

77.383,96 € 

JGL 
25/02/2016 

545,60 € 76.838,36 € 

JGL 
25/02/2016 

694,40 € 76.143,96 € 

JGL 
25/02/2016 

-545,60 € 76.689,56 € 

JGL 
17/03/2016 

1.091,20 
€ 75.598,36 € 

JGL 
17/03/2016 -892,80 € 76.491,16 € 

JGL 
24/03/2016 -347,20 € 76.838,36 € 

JGL 
24/03/2016 -545,60 € 77.383,96 € 

 
VIST l'informe emès per l'Àrea de Polítiques Socials. 
 
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 617/2015, de 16 de juny, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ASSUMIR l’atorgament pels esmentats expedients de la convocatòria dels 
ajuts de menjador escolar del curs 2015/2016 per un import total de 9.027,20.-€, 
segons l’acord del Ple, de 21 de desembre de 2015, segons es detalla a continuació:  
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Número 
Expedient Resolució segons CCVO 

Dies 
lectius  

Import 
diari 

 Import 
màxim 
atorgat  

310 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

324 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

372 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3 112 3,10 € 347,20 € 

373 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit – codi3  112 3,10 € 347,20 € 

508 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

626 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

631 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

632 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

633 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

732 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

831 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

842 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

843 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

990 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

991 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

1391 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

2301 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

2583 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

2917 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

2918 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

3078 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

3097 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

3098 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

3137 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

4306 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

4308 No superen llindar renda i no tenen ajut garantit - codi 3  112 3,10 € 347,20 € 

Total       9.027,20 € 
 
Segon.- AUTORITZAR la següent despesa per un import de 9.027,20.-€, corresponent a 
les beques de menjador pel curs escolar 2015-2016, IMPUTANT-LA a la partida 
pressupostària 08 2311 48101 Beques de menjador escolar del pressupost de l’exercici 
2016 segons la següent relació: 
 

CENTRE EDUCATIU  
IMPORT 
CONCEDIT  

Educem  1.388,80 € 
Bellavista-Joan Camps 1.736,00 € 
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Camins 1.041,60 € 
Colors  3.124,80 € 
Guerau de Liost 1.388,80 € 
Maria Anna Mogas 347,20 € 
TOTAL  9.027,20 € 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als centres educatius, a les persones interessades i 
al CONSELL COMARCAL VALLÈS ORIENTAL. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquests acords 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 VEGA i diu: Gràcies. Bona tarda. En primer lloc, felicitar que 
després de sis mesos d’espera, per fi, insistint en una moció, insistint un altre cop, 
burxant, hem aconseguit que assumiu les beques menjador que havien quedat desateses 
per part de la Generalitat, per manca de recursos a les partides. El que sí demanem ara 
(que hem trigat sis mesos, hem tingut que estar sis mesos per assolir aquestes beques 
menjador), és el compromís perquè el pròxim curs, a la que s’anunciïn les beques 
menjador que, a més, el Consell Comarcal ja intentarà que sigui al setembre abans del 
curs escolar (hi ha un compromís per part del Consell Comarcal), que sigui 
l’Ajuntament qui, immediatament, s’encarregui de cobrir aquestes beques que s’han 
quedat sense partida per part de la Generalitat. Sé que hi ha un augment de partides per 
part de la Generalitat, però és molt possible que siguin insuficients. I és més, el què 
volem demanar a més, si aquest govern vol donar un pas més enllà, és agafar aquestes 
beques de 50% (perquè són beques de 50%) i, en la mesura de les nostres capacitats i 
agafant el criteri social de puntuació dels casos de beques, intentem cobrir l’altre 
percentatge, fins el 100%, el màxim de casos possibles, segons la seva situació personal. 
Hi ha Ajuntaments (m’he estat informant) que ho fan, que van més enllà, que no només 
cobreixen les beques que s’han quedat sense partida a la Generalitat, que és un 
percentatge de 50%, sinó que van un pas més enllà i cobreixen l’altre 50% per part de 
l’Ajuntament, fins on arriben els recursos i amb un criteri per part dels serveis socials. 
Així que el que demanem és això: un compromís. I aquest és una exigència perquè ens 
tindreu a sobre i no consentirem que hi hagin retrasos. Que al setembre, a la que 
tinguem la notificació de quantes beques hi ha que s’han quedat sense recursos, cobrir-
les per part de l’Ajuntament. I a partir d’aquí, si hi ha recursos de l’Ajuntament, cobrir 
el màxim possible (i és una cosa que us demanem que tingueu la voluntat) de beques i 
millorar el sistema per la nostra part. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bona nit a tothom. Celebrar també que, 
finalment, això s’hagi fet. Deixar constància de que això s’ha pogut fer gràcies a un 
increment a la partida de beques menjador que va ser firmada per l’equip de govern i 
Esquerra, en el moment en que s’estaven negociant els pressupostos. I deixar clar també 
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que aquest increment va ser de 30.000 Euros, dels quals en aquí ens n’estem gastant 
9.000. I comentar, no al dubte, sinó amb la seguretat absoluta de que els altres 20.000 
Euros serviran per què a partir del mes de setembre, quan comenci l’escola (i això és 
una cosa que també hem parlat, i suposo que aquí el govern no ens decebrà) tots els 
nens que hagin passat els barems tindran l’ajuda que els hi toqui.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Prenem nota de la sol·licitud, tant 
d’Esquerra com de Les Franqueses Imagina. És evident que, amb aquest sobrant que 
tenim en aquesta partida, si no hi ha incidències que en aquest moment són 
desconegudes, que ja ens informarà el Consell Comarcal, hauria d’haver suficient crèdit 
per poguer suportar tots aquests temes. El que sí és, que  no serà de forma immediata al 
setembre, perquè el setembre el Consell comunica, però hi ha incidències i, per tant, 
sempre tindrem un període de tràmit. El que passa de que no serà com aquest any: com 
ja estem a sobre, no ho farem el mes de maig o abril, sinó que mirarem de fer-ho com 
tard, a l’octubre, màxim novembre.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: També els demanaria que estiguin atents a les 
comunicacions per part del Consell Comarcal en aquest curs, perquè fa dues Juntes de 
Govern va tornar a haver una valoració d’una beca que quedava en codi 3 un altre cop. 
Si, que apart de les que hem cobert, poden caure, durant aquest curs encara, algunes 
beques que el propi Consell tenia que cobrir i al final no cobreix. Que estigueu atents 
per cobrir aquestes beques que quedin penjades.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem al punt 
número 5. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia. 
 
 

5. RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1205/2016, DE DATA 
21 D'ABRIL, EN QUÈ ES RESOL RECTIFICAR ELS ERRORS 
MATERIALS DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, 
AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DIVERSOS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE L'OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PROJECTE D'ACABAMENT DEL PARC DE FALGAR I LA 
VERNEDA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
Antecedents de fet 
 
1.En sessió plenària de data 31 de març de 2016 es va aprovar l’ expedient de 
contractació procediment obert, amb tramitació ordinària i diversos criteris d’ 
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adjudicació, per a l’ adjudicació del contracte administratiu de l’ obra de la modificació 
del projecte d’ acabament del Parc de Falgar i la Verneda de les Franqueses del Vallès. 
 
2. Desprès de la seva aprovació s’ han detectat una sèrie d’ errors materials que cal 
rectificar. 
  
Fonaments de dret 
 

1. L’ article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de 
l’Administració pública i de procediment administratiu(reformada per Llei 
4/1999, de 13 de gener), segons el qual les Administracions públiques podran 
rectificar en qualsevol moment d’ ofici o a instància de part els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 

2. Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel que s’ aprova el text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 

 
EN ÚS DE LES FACULTATS que m’han estat conferides, segons la legislació vigent 
en règim local 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- RECTIFICAR els errors materials del Plec de clàusules administratives i 
particulars reguladores del procediment obert, amb tramitació ordinària i diversos 
criteris d’ adjudicació, per a l’ adjudicació del contracte administratiu de l’ obra de la 
modificació del projecte d’ acabament del Parc de Falgar i la Verneda de les Franqueses 
del Vallès  en el següent sentit: 
 
1. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
ON DIU  
 
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 209 del TRLCSP. 
 
HA DE DIR 
 
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP. 
 
12. DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIO DE PROPOSTES 
 
ON DIU 
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1. Les proposicions per optar a participar en aquest procediment s'han de presentar a 
les oficines de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, al Registre general d’entrada, 
en horari de registre, de 9 a 14, de dilluns a divendres. El termini per presentar les 
proposicions es fixarà a l’anunci de licitació. A més, l’Ajuntament, d’acord amb 
l’article 53 del TRLCSP, inserirà tota la informació relativa a aquesta convocatòria 
(plec de condicions, terminis de presentació de proposicions i d’al·legacions i 
adjudicació) a la web municipal http://www.lesfranqueses.cat 
 
HA DE DIR 
 
1.Les proposicions es presentaran, dins del termini de 26 dies naturals des de la 
publicació de l’ anunci, al  Registre de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a la 
Carretera de Ribes, núm. 2, o bé al carrer Rosselló, núm. 39(Bellavista) de les 
Franqueses del Vallès. El lliurament s’ha de fer necessàriament dins l'horari d’atenció al 
públic (de 8:30 h a 14 h, de dilluns a divendres, i dimarts i dijous de 16:00 a 18:00, 
excepte festius al municipi), telèfon 93 846 76 76 i fax 93 846 77 67.  
A més, l’Ajuntament, d’acord amb l’article 53 del TRLCSP, inserirà tota la informació 
relativa a aquesta convocatòria (plec de condicions, terminis de presentació de 
proposicions i d’al·legacions i adjudicació) a la web municipal 
http://www.lesfranqueses.cat 
 
ON DIU 
 
Relativa a la personalitat i representació: 
 
 
a) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional per import de 

60.311,04€ a la caixa municipal, si és en metàl·lic. En cas que l’esmentada garantia 
es constitueixi mitjançant aval o contracte d’assegurança de caució, només cal 
adjuntar-la al sobre de la documentació. 
 

b) Declaració responsable, ANNEX 1, signada pel representant legal, en cas que n’hi 
hagi o be aportar la documentació justificativa a que fa referència en ell. 

 
D’acord amb l’art. 146.4 del TRLCSP, la documentació acreditativa d’aquesta 
declaració responsable s’haurà de presentar, davant de l’òrgan de contractació, per 
part dels qui resultin ser seleccionats, i abans de l’adjudicació d’aquest acord marc, 
en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de recepció del requeriment  
efectuat per l'Ajuntament. 
 
Així, tant si el licitador opta per aportar la documentació com, en qualsevol cas, qui 
resulti ser adjudicatari, haurà d’aportar el següent: 

 
- Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas. 
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- Participació o no en grup empresarial. 
- No concurrència en cap prohibició per a contractar. 
- Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social  
- No està comprès en cap situació d’incompatibilitat per contractar. 
- Acreditació de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica, d’entre les previstes a l’art. 75 del TRLCSP. En concret: 

 
1. Als efectes d’acreditar la solvència econòmica i financera, els licitadors han de 

presentar: 
 

- Informe/Informes d’institucions financeres o, si escau, justificant de 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

- Els comptes anuals dels dos últims exercicis presentats al registre mercantil o 
al registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els 
comptes en registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu 
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

- Declaració relativa a la xifra global de negocis i, si escau, sobre el volum de 
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte d’aquest contracte, 
referits als tres darrers exercicis disponibles, segons model que figura en 
aquest Plec. 

 
Si per raons justificades un empresari no pot facilitar aquesta/es 
referència/referències sol·licitada/es, podrà acreditar la solvència econòmica i 
financera per qualsevol altra documentació que, a criteri de l’òrgan de 
contractació sigui suficient. 

  
2. Als efectes d’acreditar la solvència tècnica o professional, els licitadors han de 

presentar:  
 

- Una relació de les obres executades en els darrers cinc anys, avalada, en el 
cas de les obres més importants, per certificats de bona execució. Aquests 
certificats han d’indicar l’import, les dades i el lloc d’execució de les obres i 
si es van fer segons les regles que regeixen la professió i es van dur a bon 
terme amb normalitat. Tot això, acompanyat de la documentació justificativa 
corresponent. 

- Una descripció de l’equip tècnic i les unitats tècniques participants en el 
contracte, estiguin o no integrats directament a l’empresa del contractista, 
especialment dels responsables del control de qualitat. 

- Titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de 
direcció de l’empresa, i en particular, del personal responsable de l’execució 
del contracte. 

- Una declaració que indiqui la plantilla mitjana anual de l’empresa i la 
importància del personal directiu, durant els darrers tres anys, amb la 
documentació justificativa corresponent. 

- Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pugui 
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aplicar en l’execució del contracte. 
- Una declaració de la maquinària, el material i l’equipament tècnic de què 

disposi l’empresari per a realitzar el contracte, amb la documentació 
acreditativa corresponent. 

 
3. Si escau, documentació acreditant que el licitador té contractat un nombre de 

treballadors discapacitats no inferior al 2% de la plantilla. 
 

4. Document acreditatiu, si escau, de la classificació, en el supòsit que l’empresa 
estigui degudament classificada. La solvència s’entendrà acreditada pel fet 
d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que 
s’indiquen a continuació: 
 

Grup E, subgrup 7, categoria e 
Grup K, subgrup 6, categoria d 
Grup G, subgrup 6, categoria e 

 
De conformitat amb l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores  de la Generalitat de Catalunya, les 
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents ni les dades que hi 
figuren inscrites. 
 
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que 
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment 
d’adjudicació en curs. 
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment en aquest procediment 
d’adjudicació la documentació que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar 
i la representació; la classificació empresarial; l’alta de l’impost d’activitats 
econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció. 
 
Així mateix, es dispensa a les empreses inscrites de presentar la declaració, d’acord amb 
la qual, no es troben en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de 
contractar que estableix l’article 60 del TRLCSP; així com, no s’han donat de baixa en 
la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques; i estan al corrent en el compliment 
tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la Seguretat Social. 
 
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no 
han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació 
que figurin en l’esmentat Registre. 
 
A aquests efectes les empreses licitadores o els licitadors que hagin obtingut la 
inscripció en el Registre Elèctronic d’Empreses Licitadores, han d’aportar en el sobre 
núm. 1 (documentació administrativa) una fotocòpia simple del document acreditatiu 
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d’inscripció, ensems una declaració responsable, signada pel representant de l’empresa 
de la vigència de les dades que inclou. 
 
HA DE DIR 
 
Queda eliminat el paragraf a) i el b). 
 
15.GARANTIES 
 
ON DIU 
 
En aquesta licitació cal que els licitadors presentin una garantia provisional per import 
del 3% del pressupost del contracte, és a dir, de 71.770,144€. 
 
La garantia definitiva serà el 5% sobre el preu de l’adjudicació. 
 
El dipòsit o constitució de les garanties esmentades pot fer-se en metàl·lic, valors 
públics o privats, aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les 
condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP. 
 
Conforme a l’article 103 del TRLCSP, l’exigència de la garantia provisional rau en el 
manteniment, per part del licitador, de la seva oferta fins a la formalització del 
contracte, d’acord amb l’article 156 .4 del TRLCSP. 
 
La garantia definitiva ha de ser formalitzada davant la tresoreria de l’ajuntament  
contractant en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la recepció 
del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació. 
 
Si l'adjudicatari no constitueix la garantia definitiva en el termini abans indicat, 
s’entendrà que retira l’oferta i l’òrgan de contractació procedirà a requerir la mateixa 
documentació del següent licitador en la relació classificada de proponents. 
 
Constituïda la garantia definitiva, si no es formalitza el contracte per causa imputable al 
contractista, es procedirà a la confiscació, sobre la garantia definitiva, de l’import de la 
garantia provisional, en el supòsit que s’hagués exigit, essent d’aplicació en aquest 
cas l’article 156.4 del TRLCSP. 
 
Aprovada la liquidació del contracte, si no hi ha responsabilitats que s’hagin d’exercitar 
sobre la garantia definitiva i ha transcorregut el termini de garantia de les obres, s’ha de 
dictar un acord de devolució o de cancel·lació de l’aval.  
 
Transcorregut dotze mesos des de l’acabament del contracte, sense que s’hagin 
recepcionat formalment les obres ni s’hagi liquidat el contracte per causes no 
imputables al contractista, s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, 
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llevat de les responsabilitats a què es refereix l’article 100 del TRLCSP i sens perjudici 
del que disposa l’article 65.3 del RGLCAP.  
  
HA DE DIR 
 
15. GARANTIES DEL CONTRACTE 
 
- Garantia provisional: a efectes d’agilitzar el procediment de licitació i facilitar la 
concurrència de licitadors al present procediment, i de conformitat amb l’establert a 
l’article 103.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la LCSP, queda dispensada la constitució de la garantia provisional. 
 
- Garantia definitiva: : 5% de l’import de la despesa màxima autoritzada (exclòs l’IVA), 
que s’haurà de constituir davant de l’àrea d’Hisenda i Règim intern dins el termini de 
DEU DIES HÀBILS, a comptar des del dia següent a aquell en que hagués rebut la 
notificació d’adjudicació. En cas d’incompliment d’aquest requisit en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas 
a requerir la constitució de la garantia al licitador següent, per l’ordre en que hagin 
quedat classificades les ofertes. 
 
El dipòsit o constitució de les garanties esmentades pot fer-se en metàl·lic, valors 
públics o privats, aval, o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les 
condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP. 
 
La garantia definitiva ha de ser formalitzada davant la tresoreria de l’ajuntament  
contractant en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la recepció 
del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació. 
 
Constituïda la garantia definitiva, si no es formalitza el contracte per causa imputable al 
contractista, es procedirà a la confiscació, sobre la garantia definitiva, de l’import de la 
garantia provisional, en el supòsit que s’hagués exigit, essent d’aplicació en aquest 
cas l’article 156.4 del TRLCSP. 
 
Aprovada la liquidació del contracte, si no hi ha responsabilitats que s’hagin d’exercitar 
sobre la garantia definitiva i ha transcorregut el termini de garantia de les obres, s’ha de 
dictar un acord de devolució o de cancel·lació de l’aval.  
 
Transcorregut dotze mesos des de l’acabament del contracte, sense que s’hagin 
recepcionat formalment les obres ni s’hagi liquidat el contracte per causes no 
imputables al contractista, s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, 
llevat de les responsabilitats a què es refereix l’article 100 del TRLCSP i sens perjudici 
del que disposa l’article 65.3 del RGLCAP.  
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16.OBERTURA D’OFERTES I  MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
ON DIU 
 
L’obertura de les pliques es farà en el lloc, dia i hora indicats en l’anunci de la licitació. 
 
En el supòsit que s’anunciï en la forma reglamentària la presentació d’una plica per 
correu postal, l’acte d’obertura de pliques es farà l’11è dia natural a comptar des de 
l’últim dia de presentació de les ofertes. 
 
Aquesta circumstància s’ha de comunicar a tots els licitadors mitjançant el número de 
fax o el correu electrònic indicats en el sobre de la documentació administrativa. 
 
La mesa de contractació es constituirà, en acte públic, amb les persones següents: 
 
 President:  Alcalde o regidor en qui delegui 
 
 Vocals:  El Secretari 
    L’Interventor  
     El Redactor del projecte 

  El Cap d’Àrea d’Urbanisme de l’AJuntament 
  La Tècnica de Medi Ambient  

 
 Secretari:  Un funcionari de la Corporació  
  
En tot moment, la mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes 
dels tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de pliques, es reuneix la mesa de 
contractació, la qual qualifica prèviament els documents presentats. A tal efecte, el 
president ha d’ordenar l’obertura dels sobres número 1 (documentació administrativa), 
amb exclusió del relatiu a la documentació tècnica i proposició econòmica. 
 
Si la Mesa observa defectes esmenables en la documentació presentada, pot concedir un 
termini de 5  dies hàbils perquè el licitador esmeni l'error. 
La Mesa de Contractació determina les pliques acceptades per reunir tots els requisits 
exigits en el Plec de clàusules administratives particulars i declara exclosos la resta de 
licitadors. 
 
Sens perjudici de la comunicació als interessats, l’òrgan de contractació ha de fer 
pública aquestes circumstàncies mitjançant el seu Perfil de contractant. 
 
La Mesa, una vegada comprovada la documentació administrativa i esmenats, en el seu 
cas, els defectes o omissions de la documentació presentada, ha de determinar les 
empreses que s’ajusten als criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés 
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respecte de les admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig. 
 
En el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic 
d’obertura del sobre 2 (documentació dels criteris que depenen de judici de valor) 
presentat pels licitadors, procedint la Mesa de contractació a l’obertura de les admeses, 
i posteriorment del sobre número 3 (proposició econòmica i documentació de criteris 
objectius) de les pliques acceptades. 
 
En l’acte públic d’obertura del sobre 3, la Mesa de contractació donarà a conèixer als 
assistents la ponderació assignada als criteris dependents de judici de valor. 
 
Una vegada efectuada l’obertura de les documentacions tècniques i proposicions 
econòmiques, les ofertes són valorades per la Mesa de contractació una relació valorada, 
puntuada i ordenada per ordre decreixent, d’acord amb els criteris objectius fixats en el 
plec de clàusules administratives particulars.  
 
HA DE DIR 
 
La mesa de contractació es constituirà, en acte públic, amb les persones següents: 
 
 President:  Alcalde o regidor en qui delegui 
 
 Vocals:  El Secretari 
    L’Interventor  
     El Redactor del projecte 

  El Cap d’Àrea d’Urbanisme de l’AJuntament 
  La Tècnica de Medi Ambient  

 
 Secretari:  Un funcionari de la Corporació  
 
En tot moment, la mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes 
dels tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de pliques, es reuneix la mesa de 
contractació, la qual qualifica prèviament els documents presentats. A tal efecte, el 
president ha d’ordenar l’obertura dels sobres número 1 (documentació administrativa), 
amb exclusió del relatiu a la documentació tècnica i proposició econòmica. 
 
En el supòsit que s’anunciï en la forma reglamentària la presentació d’una plica per 
correu postal, l’acte d’obertura de pliques es farà l’11è dia natural a comptar des de 
l’últim dia de presentació de les ofertes. 
 
Aquesta circumstància s’ha de comunicar a tots els licitadors mitjançant el número de 
fax o el correu electrònic indicats en el sobre de la documentació administrativa. 
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Si la Mesa observa defectes esmenables en la documentació presentada, pot concedir un 
termini de 3  dies hàbils perquè el licitador esmeni l'error. 
 
La Mesa de Contractació determina les pliques acceptades per reunir tots els requisits 
exigits en el Plec de clàusules administratives particulars i declara exclosos la resta de 
licitadors. 
 
Sens perjudici de la comunicació als interessats, l’òrgan de contractació ha de fer 
pública aquestes circumstàncies mitjançant el seu Perfil de contractant. 
 
La Mesa, una vegada comprovada la documentació administrativa i esmenats, en el seu 
cas, els defectes o omissions de la documentació presentada, ha de determinar les 
empreses que s’ajusten als criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés 
respecte de les admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig. 
 
AL 5è dia hàbil des de la finalització de la presentació de proposicions tindrà lloc l’acte 
públic d’obertura del sobre 2 (documentació dels criteris que depenen de judici de 
valor) presentat pels licitadors, procedint la Mesa de contractació a l’obertura de les 
admeses, i posteriorment del sobre número 3 (proposició econòmica i documentació de 
criteris objectius) de les pliques acceptades. 
 
En l’acte públic d’obertura del sobre 3, la Mesa de contractació donarà a conèixer als 
assistents la ponderació assignada als criteris dependents de judici de valor. 
 
Una vegada efectuada l’obertura de les documentacions tècniques i proposicions 
econòmiques, les ofertes són valorades per la Mesa de contractació una relació valorada, 
puntuada i ordenada per ordre decreixent, d’acord amb els criteris objectius fixats en el 
plec de clàusules administratives particulars.  
 
20.ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE 
 
ON DIU 
 
D’acord amb l’article 151 del TRLCSP, una vegada efectuada la valoració de les 
propostes per part de la Mesa de Contractació, l’òrgan de contractació assumirà la 
relació classificada, per ordre decreixent de puntuació, i requerirà el licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè aporti, o be autoritzi a l’Òrgan 
de contractació, pel que fa a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, a 
obtenir-los de forma directa, dins del termini de 10 dies hàbils, la documentació 
acreditativa recollida a l’ANNEX 1, així com el document acreditatiu d’haver constituït 
la garantia definitiva, d’acord amb aquests plecs, la qual podrà constituir-se completant 
l’import de la provisional, i, finalment, el document acreditatiu d’haver abonat l’import 
de la publicitat de la licitació. 
 
La documentació acreditativa recollida a l’ANNEX 1 és: 
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- Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas. 
- Participació o no en grup empresarial. 
- No concurrència en cap prohibició per a contractar. 
- Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social  
- No està comprès en cap situació d’incompatibilitat per contractar. 
- Acreditació de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica, d’entre les previstes a l’art. 75 del TRLCSP. En concret: 

 
1. Pel que fa la solvència econòmica i financera: 

 
- Informe/Informes d’institucions financeres o, si escau, justificant de 

l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 
- Els comptes anuals dels dos últims exercicis presentats al registre mercantil o 

al registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els 
comptes en registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu 
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

- Declaració relativa a la xifra global de negocis i, si escau, sobre el volum de 
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte d’aquest contracte, 
referits als tres darrers exercicis disponibles, segons model que figura en 
aquest Plec. 

 
Si per raons justificades un empresari no pot facilitar aquesta/es 
referència/referències sol·licitada/es, podrà acreditar la solvència econòmica i 
financera per qualsevol altra documentació que, a criteri de l’òrgan de 
contractació sigui suficient. 

  
2. Pel que fa la solvència tècnica o professional: 

 
- Una relació de les obres executades en els darrers cinc anys, avalada, en el 

cas de les obres més importants, per certificats de bona execució. Aquests 
certificats han d’indicar l’import, les dades i el lloc d’execució de les obres i 
si es van fer segons les regles que regeixen la professió i es van dur a bon 
terme amb normalitat. Tot això, acompanyat de la documentació justificativa 
corresponent. 

- Una descripció de l’equip tècnic i les unitats tècniques participants en el 
contracte, estiguin o no integrats directament a l’empresa del contractista, 
especialment dels responsables del control de qualitat. 

- Titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de 
direcció de l’empresa, i en particular, del personal responsable de l’execució 
del contracte. 

- Una declaració que indiqui la plantilla mitjana anual de l’empresa i la 
importància del personal directiu, durant els darrers tres anys, amb la 
documentació justificativa corresponent. 

- Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pugui 
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aplicar en l’execució del contracte. 
- Una declaració de la maquinària, el material i l’equipament tècnic de què 

disposi l’empresari per a realitzar el contracte, amb la documentació 
acreditativa corresponent. 

 
Si en el termini assenyalat el licitador no compleix adequadament el requeriment, 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar-li la mateixa 
documentació al següent licitador per l’ordre en que hagin restat classificades les 
proposicions. 
 
L’òrgan de contractació, en els 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació, 
acordarà mitjançant resolució motivada l’adjudicació del contracte, que s’haurà de 
notificar als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant i 
indicarà el termini en que s’ha de procedir a la formalització del contracte. 
 
Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels documents següents: 
 

- Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb  els 
efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d’estar al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries (amb l’Estat i amb la Generalitat de 
Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Aquests 
documents poden ser substituïts per una autorització en favor de l’òrgan de 
contractació a l’objecte que, aquest, els pugui obtenir directament. 
 
- Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o l’últim 
rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula 
d’aquest impost. 

 
L’acord de l’Òrgan de Contractació s’ha d’acomodar a la relació classificada i valorada 
que elevi la Mesa de Contractació, excepte en els casos següents: 
 
a) Quan la proposta de la Mesa de Contractació s’ha efectuat amb infracció de 

l’ordenament jurídic. Resta exceptuat el supòsit en què la infracció afecta 
exclusivament el licitador, en favor del qual, s’hagi realitzada la proposta; en aquest 
cas, el requeriment s’haurà de fer a favor de la següent proposició econòmicament 
més avantatjosa no afectada per la infracció. 

 
b) Quan l’òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot 

ser acomplerta pel fet d’incloure-hi valors anormals o desproporcionats. En aquest 
cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentada per tal que en justifiqui la 
valoració i precisi les condicions de l’oferta, i se sol·licitarà l’assessorament tècnic 
del servei corresponent. L’Òrgan de Contractació, a la vista de la justificació 
efectuada pel licitador, dels informes esmentats  i de la relació de la Mesa de 
Contractació acordarà l’adjudicació en favor de la proposició econòmicament més 
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avantatjosa que consideri que pot ser acomplerta a satisfacció de l’Ajuntament i que 
no sigui considerada anormal o desproporcionada. 

 
El requeriment que efectui l’òrgan de contractació té la consideració d’ac te tràmit i 
d’impuls de l’expedient i es publicarà en el perfil del contractant de l’òrgan de 
contractació. 
 
Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda la garantia definitiva, 
l’Òrgan de Contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la 
recepció de la documentació. 
 
L’Òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest 
plec. 
 
L’adjudicació del contracte serà motivada i s’haurà de notificar als licitadors en el 
termini màxim els 10 dies hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. 
Simultàniament es publicarà en el perfil del contractant. 
El contingut de l’acord i notificació de l’adjudicació s’haurà d’ajustar a l’apartat 4t. De 
l’article 151 del TRLCSP. 
 
HA DE DIR 
 
D’acord amb l’article 151 del TRLCSP, una vegada efectuada la valoració de les 
propostes per part de la Mesa de Contractació, l’òrgan de contractació assumirà la 
relació classificada, per ordre decreixent de puntuació, i acordarà, mitjançant resolució 
motivada, l’adjudicació del contracte.Tanmateix requerirà al licitador que hagi presentat 
l’ oferta más avantatjosa perque aporti dins del temini de 10 dies hàbils la documentació 
acreditativa recollida a l’ Annex 1, així com el document acreditatiu d’ haver constituït 
la garantia definitiva, d’ acord amb aquests plecs i d’ haver abonat l’ import de la 
publicitat de la licitació. De tot això s’haurà de notificar als licitadors i, simultàniament, 
es publicarà en el perfil de contractant i indicarà el termini en que s’ha de procedir a la 
formalització del contracte. 
El requeriment que efectui l’òrgan de contractació té la consideració d’acte tràmit i 
d’impuls de l’expedient i es publicarà en el perfil del contractant de l’òrgan de 
contractació. 
 
Si en el termini assenyalat el licitador no compleix adequadament el requeriment, 
s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar-li la mateixa 
documentació al següent licitador per l’ordre en que hagin restat classificades les 
proposicions. 
 
L’Òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest 
plec. 
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El contingut de l’acord i notificació de l’adjudicació s’haurà d’ajustar a l’apartat 4t. de 
l’article 151 del TRLCSP. 
 
La documentació acreditativa recollida a l’ANNEX 1 és: 
 

- Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas. 
- Participació o no en grup empresarial. 
- No concurrència en cap prohibició per a contractar. 
- Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social  
- No està comprès en cap situació d’incompatibilitat per contractar. 
- Acreditació de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica, d’entre les previstes a l’art. 75 del TRLCSP. En concret: 

 
1.Pel que fa la solvència econòmica i financera: 
 

- Informe/Informes d’institucions financeres o, si escau, justificant de 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

- Els comptes anuals dels dos últims exercicis presentats al registre mercantil o 
al registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els 
comptes en registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu 
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

- Declaració relativa a la xifra global de negocis i, si escau, sobre el volum de 
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte d’aquest contracte, 
referits als tres darrers exercicis disponibles, segons model que figura en 
aquest Plec. 

 
Si per raons justificades un empresari no pot facilitar aquesta/es 
referència/referències sol·licitada/es, podrà acreditar la solvència econòmica i 
financera per qualsevol altra documentació que, a criteri de l’òrgan de 
contractació sigui suficient. 

  
2.Pel que fa la solvència tècnica o professional: 
 

- Una relació de les obres executades en els darrers cinc anys, avalada, en el 
cas de les obres més importants, per certificats de bona execució. Aquests 
certificats han d’indicar l’import, les dades i el lloc d’execució de les obres i 
si es van fer segons les regles que regeixen la professió i es van dur a bon 
terme amb normalitat. Tot això, acompanyat de la documentació justificativa 
corresponent. 

- Una descripció de l’equip tècnic i les unitats tècniques participants en el 
contracte, estiguin o no integrats directament a l’empresa del contractista, 
especialment dels responsables del control de qualitat. 

- Titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de 
direcció de l’empresa, i en particular, del personal responsable de l’execució 
del contracte. 
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- Una declaració que indiqui la plantilla mitjana anual de l’empresa i la 
importància del personal directiu, durant els darrers tres anys, amb la 
documentació justificativa corresponent. 

- Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pugui 
aplicar en l’execució del contracte. 

- Una declaració de la maquinària, el material i l’equipament tècnic de què 
disposi l’empresari per a realitzar el contracte, amb la documentació 
acreditativa corresponent. 

 
3.Si escau, documentació acreditant que el licitador té contractat un nombre de 
treballadors discapacitats no inferior al 2% de la plantilla. 

 
4.Document acreditatiu, si escau, de la classificació, en el supòsit que l’empresa estigui 
degudament classificada. La solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió 
de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 
Grup E, subgrup 7, categoria e 
Grup K, subgrup 6, categoria d 
Grup G, subgrup 6, categoria e 

 
De conformitat amb l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores  de la Generalitat de Catalunya, les 
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents ni les dades que hi 
figuren inscrites. 
 
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que 
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment 
d’adjudicació en curs. 
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment en aquest procediment 
d’adjudicació la documentació que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar 
i la representació; la classificació empresarial; l’alta de l’impost d’activitats 
econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció. 
 
Així mateix, es dispensa a les empreses inscrites de presentar la declaració, d’acord amb 
la qual, no es troben en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de 
contractar que estableix l’article 60 del TRLCSP; així com, no s’han donat de baixa en 
la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques; i estan al corrent en el compliment 
tant de les obligacions tributàries com de les relatives a la Seguretat Social. 
 
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no 
han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació 
que figurin en l’esmentat Registre. 
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A aquests efectes les empreses licitadores o els licitadors que hagin obtingut la 
inscripció en el Registre Elèctronic d’Empreses Licitadores, han d’aportar en el sobre 
núm. 1 (documentació administrativa) una fotocòpia simple del document acreditatiu 
d’inscripció, ensems una declaració responsable, signada pel representant de l’empresa 
de la vigència de les dades que inclou. 
 
5.Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels documents següents: 
 

- Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb  els 
efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d’estar al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries (amb l’Estat i amb la Generalitat de 
Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Aquests 
documents poden ser substituïts per una autorització en favor de l’òrgan de 
contractació a l’objecte que, aquest, els pugui obtenir directament. 
 
- Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o l’últim 
rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula 
d’aquest impost. 

 
6.L’acord de l’Òrgan de Contractació s’ha d’acomodar a la relació classificada i 
valorada que elevi la Mesa de Contractació, excepte en els casos següents: 
 
c) Quan la proposta de la Mesa de Contractació s’ha efectuat amb infracció de 

l’ordenament jurídic. Resta exceptuat el supòsit en què la infracció afecta 
exclusivament el licitador, en favor del qual, s’hagi realitzada la proposta; en aquest 
cas, el requeriment s’haurà de fer a favor de la següent proposició econòmicament 
més avantatjosa no afectada per la infracció. 

 
d) Quan l’òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot 

ser acomplerta pel fet d’incloure-hi valors anormals o desproporcionats. En aquest 
cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentada per tal que en justifiqui la 
valoració i precisi les condicions de l’oferta, i se sol·licitarà l’assessorament tècnic 
del servei corresponent. L’Òrgan de Contractació, a la vista de la justificació 
efectuada pel licitador, dels informes esmentats  i de la relació de la Mesa de 
Contractació acordarà l’adjudicació en favor de la proposició econòmicament més 
avantatjosa que consideri que pot ser acomplerta a satisfacció de l’Ajuntament i que 
no sigui considerada anormal o desproporcionada. 

 
SEGON.- Ratificar aquest decret a la propera sessió de Ple. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo només, evidentment, disculpar-me per, 
disculpant-se com Ajuntament pels errors materials que s’han fet. Aquest Plec s’ha 
confeccionat des de fora, s’havia de revisar des d’aquí, ho van revisar però ho han vist a 
toro pasado, són errors materials que per adequar el Plec de Clàusules a la normativa 
vigent, però no canvien el sentit ni molt menys. És correcte, senyor Secretari, això? Vol 
fer alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Si. És errades com, per 
exemple: en algunes diu que la documentació es pot presentar en el local de l’oficina del 
SAC de la plaça Espanya (que ara sabem que està al carrer Rosselló); també fa 
referència a altres formules que es poden presentar mitjançant, a través de correu 
administratiu; després també, en el tema de les fiances provisionals, que ja no són 
preceptives; la formula d’obertura de sobres, formació, etc. Vull dir, que són coses que 
el que és en si l’essència del Plec de Clàusules, no varia. Les puntuacions segueixen 
sent les mateixes, el preu de sortida segueix sent el mateix, l’únic que són variacions en 
la tramitació.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bé, en primer lloc, volem mostrar la 
nostra preocupació i neguit, i malestar, a pesar de que heu donat les disculpes, de que no 
és el primer cop que envieu a fer un document fora, a una empresa o a uns 
professionals, per què facin documents per l’Ajuntament, i ens trobem amb errors. Ja 
vam tindre el conflicte gros amb el Plec de residus, que va acabar amb un procés que va 
tombar tot el concurs, i considerem que estem pagant uns serveis per part de 
l’Ajuntament, el que hem de demanar és com a mínim que facin el treball bé. I per això 
considerem una mica ridícul que, una cosa que ha passat pel Ple, passi malament i ara 
tingui que tornar a passar un altre cop pel Ple. Apart d’això, anuncio que el nostre vot 
serà en contra, perquè com bé heu dit, és el mateix projecte que va passar pel Ple, i 
estem en contra d’aquest projecte. Estem en contra de la forma d’aplicar la finalització 
del Falgar. Considerem que no és el moment, que a nosaltres ens agradaria de 
naturalitzar i ampliar la zona protegida del Congost. Estem en contra de que sigui el 
moment, fent inversió de més de 2 milions d’Euros, en aquesta època, en la situació en 
la que estem. Potser aquesta no és una prioritat, encara que hi ha una Sentència que ens 
obliga a actuar sobre aquesta zona, però potser no és el moment exacte. Perquè, a més a 
més, vostès mateixos, com ja van dir en l’anterior Ple, sempre han fiat la finalització 
d’aquest parc, i també la del Teatre Auditori, en que funcionés el Sector N, en tot el 
tema d’urbanitzar el Sector N, del polígon industrial de l’altre extrem del poble. I de fet, 
si no tenim aquesta font d’ingressos, pràcticament és inviable que es faci aquest 
projecte. Vau dir que sí, però és que vau reconèixer que la conseqüència de fer aquest 
projecte sense tindre els seus ingressos, és ficar l’Ajuntament en problemes econòmics. 
I per tant, no podem recolzar una cosa que no compartim. Ni la idea que hi ha darrera, 
ni que pot comportar conseqüències negatives per l’Ajuntament. Per tant, estem en 
contra del projecte i votarem en contra. Gràcies. 
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Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Per part del nostre grup, també mostrar el 
nostre malestar també pels errors, ja que entenem que el procediment de contractació i 
el Plec de clàusules administratives particulars per contractes d’obres ja ve molt 
delimitat pel Text Refós de la Llei de contractes del sector públic per tant, és com 
bastant matemàtic, i és un model tipus. I en aquest sentit, doncs també en tot cas, anar 
en compte amb l’empresa perquè això no ens torni a passar i que, ja que l’aprova 
l’òrgan de contractació de l’Ajuntament, doncs també vagi en compte per futures 
ocasions. I el nostre vot, en tot cas, serà a favor ja que també vam votar en l’anterior Ple 
a favor d’aquest projecte.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Repeteixo: ho 
acceptem. Hi ha plecs de clàusules administratives que ens han de venir de fora perquè 
són molt especialitzats i nosaltres ho creiem així. Llavors, a partir d’aquí els nostres 
tècnics se’ls han de revisar també. I en aquest aspecte, hi ha hagut aquestes errades, que 
ens hem donat compte a l’hora d’anar-ho a pública.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Només un petit comentari dins de la 
desgràcia. Hem perdut un mes, però no hem perdut un duro, en el sentit de que no ha 
passat com en d’altres ocasions, que això s’ha arribat a publicar, etc., etc.. La gent de 
Secretaria se’n van adonar abans de fer cap tràmit posterior a l’aprovació.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Alguna intervenció més? Passaríem 
a votació. 
 
SOTMESA a votació la ratificació del decret, és ratificat per dotze vots a favor dels 
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM i PP, quatre vots en contra dels 
regidors dels grups municipals ILFC-E, i una abstenció del regidor del grup municipal 
CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

6. 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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció al respecte? Perdoneu, 
m’he descuidat d’una cosa de dir, abans d’iniciar el Ple. Tenim la regidora Marina que, 
si la veieu de tant en tant dreta, és que està de vuit mesos. Llavors, l’estar sentat no és 
una falta de respecte, si no. Marina, fes el que creguis en aquest aspecte. Molt bé. 
Intervenció meva en aquest aspecte. La política que hem tingut en els darrers anys en les 
parcel·les d’equipaments en els polígons industrials, és donar-li una sortida. Tenim 
molts metres quadrats de parcel·les d’equipaments que no ens serveixen per res, ni en 
tenim cap profit. A la legislatura passada vam optar per, aquestes parcel·les, si hi havia 
algun projecte interessant, treure-les a concurs. Apart de treure’n el rendiment 
econòmic, també en treus el rendiment de que la parcel·la s’ocupa i es creen llocs de 
treball. Ho hem fet amb els dos aparcaments de camions, ho hem fet amb les pistes de 
pàdel, ho hem fet també a anteriors legislatures amb Tecnocatalana de runes, s’ha fet 
també amb l’Hotel Sidorme, i ara ho fem amb aquest complex esportiu que, 
evidentment, avui aprovem unes bases neutres, però tots sabem lo que és, lo que hi ha. 
A darrera hi ha una gent que ens han vingut a exposar un projecte, evidentment. I això 
no ho negarem, perquè no es pot negar. Ara bé, això és un concurs públic que s’hi pot 
presentar tothom. Llavors, punt número 2. Creiem que és un motor pel polígon. Ho 
creiem. Creiem que el que s’hi pugui col·locar en allà és un motor pel Sector N i així 
ens ho diuen també els propietaris. Quanta més activitat econòmica hi hagi en allà, molt 
millor. I una activitat econòmica que s’hi poden gastar milers d’Euros, si va bé i, a més 
a més, pot crear llocs de treball. I aquesta seria l’explicació de perquè traiem a concurs 
la parcel·la del Sector N. Alguna intervenció al respecte? 
 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Miri, nosaltres ja li diem d’entrada que 
votarem que no per un concepte bàsic: no entenem com, en un moment que la 
reparcel·lació del polígon no només no està avançada, sinó que avui, a través de Junta 
de Govern, es torna a reiniciar. Nosaltres correm per treure a concurs aquests terrenys 
perquè una empresa (que vostè no ha dit el nom, però queda clar que reconeix que és la 
font d’aquest concurs), té pressa. L’Ajuntament no pot tenir pressa perquè d’altres té 
pressa. L’Ajuntament ha de tenir pressa quan detecta que hi ha una carència que demana 
la ciutadania (siguin escoles, siguin serveis, sigui lo que sigui), llavors aquí sí que ha de 
córrer l’Ajuntament per intentar solucionar els temes. Però quan és una empresa que li 
diu: “Escolti, jo necessito que vostè em digui que a aquests terrenys podré fer ús, perquè 
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sinó els bancs em diuen que no em finançaran el projecte”, per exemple. No sé si és 
aquesta la situació, però podria ser. Clar, jo no sé fins a quin punt estem servint els 
interessos de les Franqueses, o estem servint els interessos d’un empresari, d’uns 
empresaris, tot i que sigui una empresa no a l’ús, però no deixa de ser privada. Dit això, 
la primera dubte que ens surt a nosaltres és, ja sé que la seva política és d’anar equipant 
parcel·les, d’acord, i això pot ser sostenible en polígons que queden llunyans de 
poblacions urbanes. Però aquest terreny, caminant des del barri de Bellavista té 10 
minuts. Caminant, eh? 10 minuts, no té més. Llavors, aquesta necessitat de tenir allà un 
complex esportiu, surt de la ciutadania? És una demanda que fa la ciutadania? Aquesta 
és la primera. Per tant, vostès han detectat que la ciutadania ha dit: “Si, necessitem un 
altre complex esportiu de característiques aquàtiques, o el que siguin, a l’Ajuntament de 
les Franqueses”. Dos: per què aquesta pressa en treure-ho quan encara no han 
reparcel·lat? Clar, aquí ens podem trobar que això es va allargant, es va allargant, que 
pot passar sis mesos i que aquí sí,  hem donat una concessió que de moment, 
l’Ajuntament no pot fer front. Després, d’on surten els barems econòmics per saber 
aquest equipament què ha de pagar, anualment, si encara no tenim clar quin és el 
projecte que estem demanant? No és lo mateix quan vam fer el projecte del pàrquing de 
camions, que teníem molt clar a què el destinaven i que, per tant, tenien molt clar el 
volum de negoci que podia fer. I aquí demanàvem una quantitat anual. Aquí no, aquí 
juguem amb uns números que no sabem d’on surten. De fet, sí que ho sabem: surten 
dels documents que ens va presentar el Club Natació Granollers fa un any i mig, o un 
any. D’acord? Sí que ho sabem. Per tot això, ja no només pel concepte en si, sinó per la 
rapidesa, que encara estem en aquest període, i perquè no sabem si és una necessitat que 
té la població de les Franqueses, li votarem que no.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Bona nit. Per als socialistes, el 
desenvolupament del Sector N és molt important. Creiem que pot ser un motor per les 
Franqueses. I és per aquesta raó que el portàvem en el nostre programa electoral. A 
l’anterior Ple, vam demanar al govern que el deixés sobre la taula, aquest punt, ja que 
no l’havíem tractat ni havíem tingut oportunitat de treballar aquest expedient, ni tan sols 
saber la situació real i com està evolucionant l’actual Sector N. Un Sector N que el PSC, 
amb el lideratge del senyor Marín, havia fet avançar de forma important a l’antiga 
legislatura. Consideràvem una desconsideració i una falta de respecte que el govern, en 
tot un any, no hagués aixecat ni el telèfon un sol cop per parlar amb nosaltres d’aquest 
tema. Després de mostrar enèrgicament les nostres queixes en aquest Plenari, hem de dir 
que hem pogut veure un canvi en el tarannà del govern. Hem pogut seure amb temps i 
poder treballar no només aquest punt, sinó la situació general del sector. Agraïm aquest 
canvi de rumb del govern. Li vam dir al senyor Alcalde que volíem construir plegats les 
Franqueses, li vam dir que aquest govern es deixés ajudar i que no fessin un mur amb 
els grups de l’oposició. Li vam dir de forma transparent i amb sinceritat. I vostès han 
agafat la nostra mà. I és per aquesta raó que el PSC votarà a favor d’aquest punt. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Felicitats, senyor Alcalde. Té el punt 
aprovat. Tot i això, nosaltres votarem en contra. Votarem en contra perquè, suposant 
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que no sabessin què és el que hi va, trobem que ens estem venent a cap preu. 
M’explicaré. Aquí estem parlant d’un lloguer a 50 anys a no sabem qui, per 15.000 
Euros de sortida, més una participació en els beneficis de l’empresa, un 0,5%. A 
nosaltres ens sembla que lo que va passar amb SEAE per exemple, és un cas 
excepcional, en el qual es va millorar un conveni corrents, de pressa i agafa’t allà on 
puguis, però que d’entrada, en cap cas una cessió d’un terreny que faci l’Ajuntament ha 
de dependre de si a la gent que ocuparà aquest terreny les coses li van bé o li van 
malament. Fent uns números molt, molt per sobre, estem parlant de més de 15.000 m2. 
Estem parlant de que, com es va dir en aquest mateix Ple  fa anys (anys no, potser, però 
molts mesos) es comptava que el valor de les parcel·les quan estessin fetes i venudes 
estaria al voltant dels 128 o 130 Euros per m2. Comptant que ho estem cedint per 50 
anys (no ens ho estem venent), i posant que estessin parlant de 100 Euros el m2, uns 
números molt senzills ens porten a, com a mínim, doblar aquests 15.000 Euros de 
sortida. Això, suposant que el projecte fos neutre i que no sabem amb qui ens estem 
jugant els quartos. Així, d’entrada, ens assembla que ens estem venent per molt poc 
preu, la veritat. Segona part de la pel·lícula: sí que sabem, o com a mínim, sí que sabem 
amb qui pretenen (el govern) jugar-se els quartos. I ho sabem perquè a l’octubre del 
2014, i últimament no plou massa, però ha plogut des de llavors, es va fer una 
presentació a Can Font, amb presència de Secretaris Generals d’Esports, de Presidents 
espanyols, catalans, allà hi havia la Patum, com si fos l’entrega de claus. Ens assembla 
que es va córrer molt a fer aquesta presentació. No estem en contra de que el que hi vagi 
a parar finalment en allà, sigui aquest projecte que s’ha fet. Tenim dubtes de la 
rendibilitat que el municipi pugui treure d’això. Tenim dubtes de que la dinamització en 
el polígon sigui tan gran com diu vostè, tenim dubtes de que una colla d’esportistes 
d’elit surtin del complex per gastar-se un duro a les nostres botigues o per beure un, 
aquest Ajuntament. Normalment aquesta gent van al que van, i van al que van vol dir 
que baixen d’un autocar, entrenen 8 o 9 hores al dia, i se’n van a dormir. Tenim molts 
dubtes, però realment, si ho mirem des del punt de vista neutre, creiem que ho estem 
venent per poc preu i ens assembla realment, que el que en traurà (i m’agradaria molt 
que ens estéssim equivocant, eh?) que el que en traurà les Franqueses d’aquest 
rendiment serà menys del que podríem treure’n.  
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: El nostre grup votarem que no, però apart 
d’això hi ha moltes coses en aquest procés que es té de dir, perquè realment, segurament 
no anirà bé. No entenem el per què es fa ara un concurs, si la reparcel·lació no està feta i 
no acabada, i per lo tant, el titular no és l’Ajuntament de les Franqueses d’aquest solar. 
No entenem el perquè la valoració econòmica és tan poca o insignificant en comparació 
amb altres lloguers o cessions d’altres terrenys que l’Ajuntament ha fet arreu i, per lo 
tant, que això és un afavoriment en un futur contractista que no entenem el per què. I 
per lo tant el major perjudicat és el ciutadà de les Franqueses, és el municipi, no pas el 
qui el pugui adquirir, que ja s’ha anunciat per part del govern per activa i per passiva, 
per un conveni, o per diferents, que encara que es faci un concurs, l’adjudicatari és un 
concret: és el Club de Natació de Granollers. Vull dir que no hi  ha una altra opció. Per 
molt que digui que és un concurs obert, les cartes estan marcades. Aquí ja s’ha dit i s’ha 
inclús signat un acord, un preacord, amb el Club que li adjudicaran aquesta parcel·la. 
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Una parcel·la que té molts metros, que és d’equipament i que el rendiment econòmic 
que a l’Ajuntament aportarà (ja no parlem dels possibles llocs de treball, que sens dubte 
tampoc no es concreten de quin lloc seran, si seran ciutadans de les Franqueses o de 
Granollers, o d’altres municipis), que tot aquest benefici d’aquesta inversió, realment el 
municipi, els ciutadans de les Franqueses (que són els propietaris d’aquests terrenys, o 
seran, d’aquests terrenys), no tindran molta cosa a fer. I per lo tant, aconsellaríem que es 
fes aquest procediment, no amb les cartes marcades: que es fes correctament, però quan 
l’Ajuntament sigui propietari. Que a lo millor aquest polígon no es fa, perquè de 
moment, ara es torna a començar, és a dir que s’accepti i per lo tant es te de tornar a 
aprovar. I per lo tant, recomanem que excepte que no sigui a petició com ha dit un 
portaveu, del mateix adjudicatari que, per resoldre diferents qüestions amb bancs o amb 
ajuts, que no entenem la voluntat del govern de fer això, d’aquesta manera.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Diferents coses. La primera: jo 
penso que, senyor Profitós, vostè m’ha dit “Felicitats, Alcalde”, jo penso: “Felicitats, les 
Franqueses”. És molt diferent. És un tema de model de poble, absolutament. Nosaltres 
creiem en dinamitzar els polígons industrials, creiem en l’ocupació, i aquest és un 
projecte únic al món, per lo que ens han dit, això és així, únic al mon, i així es va 
presentar, amb creació de entre 70 i 90 llocs de treball. I a nivell econòmic, no són 
15.000 al mes, vull dir, a l’any, perdó. Són 15.000 a l’any, més un 0,5% de la 
facturació, millorada a l’alça pel qui guanyi, més l’IBI, que l’IBI d’aquest equipament 
és molt alt, més l’IAE, perquè facturaran més d’un milió d’Euros. Per tant, tot això fa 
que siguin prop de 120.000 Euros l’any per l’Ajuntament de les Franqueses. Aquesta 
n’és una. I l’altre, creiem que serà un motor per al polígon. Quan hi ha aquests grans 
equipament, no tenim res a perdre. Si la cosa surt malament, no tenim res a perdre. El 
terreny és nostre, queda nostre, i s’ha acabat. Jo crec que ens hi hem de llençar en aquí. 
El tema de la reparcel·lació. Hi ha el Pla Parcial aprovat, hi ha la reparcel·lació inicial 
aprovada. I la Urbanització també aprovada inicialment, val? I ara estem aprovant les 
bases per la parcel·la d’equipament. Tot anirà en paral·lel. No patiu, que si la 
reparcel·lació no s’aprova, i no s’inscriu, això queda en paper mullat. Per tant, ha 
d’estar, evidentment, la reparcel·lació aprovada i inscrita, està clar. Però mirarem que 
vagi tot en paral·lel. I per què tornem a aprovar la reparcel·lació? Pues perquè han hagut 
20 i pico de reclamacions, i n’hem estimat la majoria. A l’estimar la majoria d’aquestes 
al·legacions, ens ha fet que els paràmetres urbanístics i la reparcel·lació variés. Per tant, 
ara la tornem a aprovar provisionalment, la tornem a notificar, entendrem que no n’hi 
hauran tantes, perquè hem solucionat els problemes, i això en un mes, un mes i mig, o 
dos mesos com a màxim, la reparcel·lació està acabada. Alguna intervenció més? Segon 
torn. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Si, aviam. A vegades diem coses que no sé 
ben bé fins quin punt es poden dir d’aquesta manera. Vostè ha dit que recaudarem l’IBI. 
Ja ho vaig preguntar en una Junta de Portaveus quines de les concessions municipals 
estaven pagant IBI. Quan ho vaig demanar al senyor Secretari, no sé si era vostè o era 
l’anterior, en un primer moment em van dir que sí, però després em van dir que no, 
perquè els terrenys, al ser municipals, l’empresa no ha de pagar IBI, de fet no hi ha cap 
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concessió que pagui IBI. Resposta d’aquell moment. No sé si se’n recorden la resta de 
portaveus, però aquesta (un regidor intervé fora de micròfon però no queda registrat). 
Si, d’acord, però si l’empresa considera que el terreny és municipal, per molt que posin 
les bases, d’acord? Model de poble. Vostè ho ha dit: això és un model de poble, i és per 
això que també els hi voten els socialistes, estan bastant d’acord amb el seu model de 
poble, en general. Però clar, jo torni a dir-li: vostè no m’ha contestat, si això és una 
demanda de la població. Vostè em diu que vol dinamitzar els polígons, i per dinamitzar 
els polígons (després veurem un punt) van fer una sèrie de reformes perquè anessin no 
sé quantes coses, i ara la Comissió d’Urbanisme ens ha dit: “Ei, al tanto, que de tot allò 
que voleu fer hi ha coses que hauríem d’ajustar”. Vale? Perquè tenim tendència a no 
contrastar les coses i a no negociar-les. Vostès han tingut de parar el procés de 
reparcel·lació perquè li van donar en concurs a la mateixa empresa que va fer malament 
el projecte del Sector N, i jo ja vaig avisar en aquell moment que, si aquesta empresa no 
parlava amb els propietaris, tornaríem a tenir problemes. Què ha passat? S’ha avançat el 
projecte, no s’ha negociat amb els propietaris, els propietaris passem de les seves 
demandes. Aquesta feina s’ha de fer prèviament a passar per un Ple. Com és possible 
que, de 40 i pico propietaris, 22 o 24 presentin al·legacions al projecte? On està la 
mediació? On està la mediació amb aquests propietaris que han d’aportar 12 milions 
d’Euros entre tots? On està? Aquesta és la pregunta. Això és un model de poble? Home, 
ara què han hagut de fer, per necessitat? Adreçar-se al grup de l’oposició, perquè els ha 
semblat que podria encabir millor aquest projecte. Perquè amb nosaltres, d’aquest 
projecte no heu parlat en cap moment. Ni d’aquest ni de molts altres. I aquesta és la 
tàctica que vostè utilitza: anar al grup de l’oposició que creu que l’hi aprovarà i llavors, 
si, ho negociem tot i ja tenim bona fe i no sé què. Però a la resta de grups polítics, ni 
parlar-ne, ja ni la informació. Si vols, vas i preguntes al tècnic. No hi han reunions 
polítiques, no hi han sessions informatives d’àrees on ens expliquin els seus projectes 
polítiques. Ens ho trobem tot al Ple. Anant a parar aquí, quants números de treballador 
té el Sidorme de les Franqueses? Quants números de treballadors té el pàdel de les 
Franqueses? Quants números de treballadors té Tecnoruna que, per cert, està amb un 
ERO o no sé què li passa, i que ja veurem què passa? Si tanca l’empresa, qui es quedarà 
allò i com ho reflotarà l’Ajuntament? Que també ens pot passar lo mateix: quan el Club 
Natació li pugui fallar la financiació, o quan després d’obrir tres anys vegi que no és 
rentable, què farem? Vostè diu: “No, podem tirar enrere”. Un cop construït, o a mig 
construir, podrem tirar enrere? Què farem, posarem goma 2 i ho tirarem tot enrere? O 
ens haurem de fotre com a socis en un projecte que és per dinamitzar un polígon, que 
sabem que no pot anar res comercial, allà? Però ja em dirà vostè com dinamitzarà això. 
Per tant, és clar que és un model de poble. I és un model de poble que nosaltres no 
compartim. Està lo suficientment a prop del barri Bellavista perquè aquest equipament 
es pugui fer servir per altres coses, i ni es plantegen. (El senyor Alcalde comenta que ha 
d’anar acabant) I tenim demandes d’altres coses, en aquest poble. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: En primer lloc, dir que no és que el 
govern s’hagi adreçat al PSC; el PSC ja portava al seu programa electoral desenvolupar 
el Sector N. Això per un costat, no és cap novetat. A més, hem sigut nosaltres qui ens 
hem adreçat al govern per saber la situació real d’un sector que per nosaltres era  
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important, com he dit al principi. Considerem que un sector que, en aquests moments 
està, per dir-ho d’alguna forma, desèrtic, que no hi ha res, considerem que cal potenciar. 
Per què? Perquè les Franqueses necessita potenciar no només aquest Sector, també el 
Sector U. O sigui, no podem tindre polígons buits, quan comencem a tenir polígons que 
estan al 90% d’activitat, i quan hi ha una demanda real de creixement d’altres polígons. 
No hem de tancar les portes a que vingui indústria, a que vinguin potenciadors del 
sector com pot ser el Club de Natació, que ja ha evidenciat el seu interès, o d’altres que 
puguin vindre. Considerem que els sectors no poden estar aturats, i considerem que és 
una forma de, com a mínim, donar una sortida. Funcionarà o no, no ho sabem, però com 
a mínim ho hem de provar. El que no podem estar és amb els brazos cruzados. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Alguns cops va bé ser dels últims a parlar, i 
alguns cops no va tan bé, perquè et trobes que t’han dit bastant el que volies dir. A 
veure, quasi bé fil per randa  a la majoria de les coses que ha dit el regidor Bernabé, 
repeteixo: felicitats, Alcalde. Felicitats a les Franqueses, ho sabrem d’aquí a uns anys. 
Vostè ha parlat de 120.000 Euros. Escolti’m, si d’aquí a tres anys es cobren 120.000 
Euros (no sé si vostè i jo estarem en aquí, és possible que sí) jo seré el primer que li 
reconeixeré. D’aquí 50 anys, jo d’aquí a 51 anys, comptant lo que hi hagi quan això 
s’acabi, estic segur de que ni vostè ni jo hi serem, ni vostè com a mínim, asseguts en 
aquí. No, jo no em dic Punset i em sembla que vostè tampoc, no? i aquest és l’únic que 
va dir que no tenia clar que s’havia de morir. En qualsevol cas, quan vostè diu: “no 
tenim res a perdre”. Escolti’m, si això fos neutre i no sabéssim el que hi va, jo li diria: 
“miri, si en aquí els senyors que es presenten fan un petit camp de golf i guanyen, i 
d’aquí a cinc anys ens deixen tirats, tenim molt poca cosa a perdre. Fem venir una 
màquina que ho aplani tot i tornem a tenir parcel·la”. Vaig dient bestieses, eh?, que no 
vol dir en absolut que ho compartim, més aviat al contrari. Si aquí venen uns senyors 
que fan un circuit de cars, també costa molt poc de netejar. Però la infraestructura que es 
preveu en aquí Déu nos en guard de que es quedi a mitges, i Déu nos en guard, no a 
nosaltres, sinó als que vinguin darrera, de que d’aquí a 50 anys algú decideixi que ja 
n’ha tret prou rendiment, que aquest projecte únic en el món (que és curiós com un 
projecte funcioni i no s’hagi, o està claríssim que ha de funcionar i no s’hagi fet mai, 
però vaja, un o altre ha de ser qui descobreixi la pedra filosofal), si passats aquests 50 
anys algú decideix que ho deixen, no serà fàcil. No serà fàcil desmuntar coses, no serà 
fàcil absolutament res. Res més, vull dir, en aquí d’aquí a uns anys, no ja nosaltres (que 
no ho sé) sinó els veïns de les Franqueses veuran qui té raó, quin dels dos models és el 
bo en aquest sentit. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Per finalitzar. 
Breument. Sí, amb el PSC hem estat governant 4 anys, amb el PP també, amb Esquerra 
una mica menys, i amb els Independents (que ara no hi són) tampoc. Bueno, 4 anys 
també. I excepte amb Esquerra, que tenim algunes discrepàncies de model de poble, a 
nivell de model de poble, en els que he nomenat, crec que tenim una sintonia molt alta, 
és així. És el 90 i pico %, o a vegades el 100%, i és així. Llavors, cadascú té el seu 
model de poble. En aquests moments tenim una parcel·la d’equipaments a Llerona de 
18.000 m2, sense res. Porti’m algo. Tenim en el Pla de Llerona una parcel·la de 5.000 
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m2. Porti’m algo. I tenim, en el Sector N, al costat de la de 15.000, una altra de 8.000, si 
fa falta, per coses per Bellavista, que vostè m’està dient. Porti’m algo. Donem-li 
rendiment. El que volem és que hi hagi rendiment. I que el municipi en tregui 
rendiment, en tregui llocs de treball, en tregui diners, que després es poden tornar a 
invertir. I és el que volem. I està fet, crec, amb la millor intenció del món. Que ens 
podem equivocar? Evidentment, tothom es pot equivocar. Però el preu de l’equivocació 
crec que és baix. I, si veritablement, la cosa funciona, el benefici és molt alt. Molt bé, 
passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I 
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DEL MUNICIPI DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
VIST el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques particulars 
per a l’adjudicació del contracte administratiu del contracte de gestió del servei públic 
de neteja viària i recollida d’escombraries del municipi de les Franqueses del Vallès. 
 
VIST l’informe jurídic que s’acompanya a l’expedient. 
 
VISTOS els informes de l’interventor que s’acompanya a l’expedient. 
 
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,  
 
AQUESTA àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del contracte administratiu del 
contracte de gestió del servei públic de neteja viària i recollida d’ escombraries del 
municipi de les Franqueses del Vallès, establint-se el preu de licitació en 1.438.062 
Euros, IVA exclòs, i CONVOCAR la seva licitació.  
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Segon.- AUTORITZAR, en quantia de 17.730.548 € (16.118.680€+IVA), la despesa que 
per aquest Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec de  les 
aplicacions pressupostàries detallades a continuació del pressupost vigent i dels 
successius pressupostos de  la Corporació, condicionant la despesa dels exercicis futurs 
a la existència de consignació pressupostària suficient.  
  
Exercici corrent (3 mesos) per un import de 402.697 € 

05 1621 22700  per import de  221.052,25 € 
05 1631 22700  per import de  181.914,75 € 
 

Exercicis futurs 2017 a 2023 per un import anual de 1.611.868 € 
05 1621 22700 per import de  884.209 € 
05 1631 22700 per import de  727.659 € 
 

Exercici 2024 (9 mesos) per un import total de 1.208.901 € 
05 1621 22700  per import de 663.156,75 € 
05 1631 22700  per import de 545.744,25 € 

 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir 
la contractació de referencia, així com el plec de clàusules tècniques, 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 15 dies naturals (quinze) 
puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. 
 

 

 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Moisés, fa una prèvia? 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Buenas noches. Voy a hacer un poco de 
recordatorio. Febrero de 2013: finalización del contrato con Fomento y Contratas. 
Continuación del servicio hasta que adjudiquemos el nuevo contrato. Julio de 2014: se 
presenta a los regidores la propuesta de nuevos servicios recogida de residuos i neteja 
viaria, con dos cambios, que es cambiar el contenedor bicompartimentado porque no ha 
ido bien, y asumir la recogida selectiva, que de momento nos la hace el Consorcio de 
Residuos. Septiembre de 2014: aprobación del Plec d’inici del procediment 
administratiu para el nuevo concurso. Noviembre de 2014: presentación de las ofertas 
para las empresas licitadoras e inicio del procés de valoración. Marzo de 2015: 
propuesta de adjudicación de la empresa guanyadora CERSA. Julio de 2015: 
declaración nula del procedimiento de contratación por el Tribunal catalán de contratos 
del sector públic. Diciembre de 2015: inicio de la redefinición de la propuesta de 
revisión del Plec administrativo y técnico. Enero de 2016: presentamos a todos los 
regidores la nueva propuesta del servicio de recogida de residuos y neteja viària. 
Febrero 2016: el día 25 enviamos el Plec administrativo y técnico a todos los regidores. 
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Abril 2016: hasta el día 8 de abril, término de presentación de propuestas, de dudas y 
consultas. Hasta el día 22 estamos atendiendo a los grupos políticos, intentando 
solucionar las dudas y los consejos. Y día 26, enviamos a los regidores todas las 
modificaciones que hemos recibido de los grupos políticos que se presentaron, que nos 
presentaron alegaciones, dimos respuesta. Bueno, al fin y al cabo, aquí lo que estamos 
pidiendo es poder tirar el concurso éste hacia adelante para, a partir de ahí, poder 
empezar a tener un servicio de recogida un poco digno. Y bueno, ya está.   
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Bona nit. Avui estic molt enconstipada i 
afònica, a veure si m’aguanta la veu. Bé, primer de tot, volem agrair, jo perquè també he 
estat una mica més a sobre, al regidor Moi la predisposició pel diàleg, diàleg portat a la 
pràctica, no només comentat com altres regidors de l’equip de govern, que de vegades 
comenten i parlen molt de diàleg, però no és real. Gràcies, Moi, i també fes-ho extensiu 
a la tècnica i al Manel també, que van estar. A veure, estem parlant d’un contracte de 17 
milions d’Euros. És un contracte molt gros per un Ajuntament i que implica molta 
responsabilitat. Tot i que nosaltres sempre hem deixat clar des d’un principi que no és el 
nostre model, aquest tipus de recollida, sinó que seria el porta a porta en zones diferents 
del municipi, etc, sí que ens hi hem implicat per anar arrodonint, o diguéssim, intentar 
millorar-lo, no?, coses que veiem que s’havien d’acabar de polir. Llavors, hi han hagut 
moltes aportacions que sí que s’han tingut en compte, i al moment de la reunió, que allà 
vam estar bastant estona, vam poder-ne ja posar lloc a algunes. Altres queden pendents, 
tot i que, en certa manera, dins del plec encara es podrien acabar assolint, com per 
exemple el que demanàvem nosaltres, que la recollida fos diürna de la resta, tota la 
selectiva ja serà diürna, però la resta encara continuarà nocturna, no? Això és una cosa 
que encareix molt el contracte. Llavors, seria una de les parts que encara es podrien, no? 
També ens felicitem i felicitem l’equip de govern, perquè hagi decidit finalment sortir 
finalment sortir del Consorci de Residus en el tema de la recollida selectiva, ja que era 
una vergonya tal com ho teníem. Encara tenim la Deixalleria, a veure si això també 
podem seguir tirant endavant, tot i que nosaltres aniríem molt més enllà: intentaríem 
poder mancomunar un servei intermunicipal de recollida de residus, de gestió, etc., no? 
Els nostres models sempre són no externalitzar-lo, sinó poder-los fer des de dins de 
l’Ajuntament, igual que la gestió de neteja viària que ens aniria, seria molt més factible 
també, a nivell econòmic, no? Tot i això, sí que hi ha una cosa que ens preocupa, ens 
preocupa moltíssim, que és el fet de que dins del plec queda com molt ben recollit que 
hi haurà com molta pressió a l’empresa concessionària, intentant fer un control molt 
estricte amb un programa informàtic d’una empresa externa, amb un equip, etc, no? 
Però això sobre el paper queda molt bonic, però la realitat després ja sabem que és una 
altra, llavors el que sí que nosaltres volem demanar molt fermament, és que realment 
aquest control hi sigui. I sigui molt importantment, perquè realment són molts diners i 
no ens podem jugar els diners dels nostres contribuents. Llavors, queden 8 anys perquè 
el contracte era de 8 anys amb 2 de pròrroga. Creiem que, en la prova pilot que es vol 
fer començaríem a caminar cap a un model que potser s’aproparia més a una millor 
recollida, i que ens agradaria que servís (aquests 8 anys) per anar fent realment canvis. 



Ple 28/04/2016 – pàg. 42 

Que el nyap que teníem fins ara, perquè realment el sistema que tenim actualment a les 
Franqueses és un veritable nyap, que des del principi ja ho vam comentar, doncs 
realment canviés, i que es pogués anar implementant un altre sistema molt més, que 
garantís una recollida molt més positiva, molt més bona, no? Per tant, el nostra grup 
farem un sí crític. Votarem a favor perquè entenem que ens trobem com a municipi en 
una situació límit en el tema de les escombraries, i no es pot aguantar més les 
pròrrogues aquestes que anem fent, però crític perquè entenem que no és el nostre 
model, tot i que avancem a petites passes cap a un model que pugui ser més eficient i 
sostenible, no? I sobretot agrair molt al Moi la seva predisposició. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Li vaig dir jo que ho fes. Alguna intervenció 
més? 
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Si. Hola, bona nit. Igualment, agrair al 
regidor i als tècnics per l’atenció que ens van prestar. Dir que el nostre grup votarà a 
favor també, de la proposta. En primer lloc, perquè totes les al·legacions que han 
presentat s’han afegit; s’han aclarit tots els dubtes que teníem, entre ells el tema 
al·legacions dels bufadors elèctrics, la recollida d’animals morts; i incloure en 
l’expedient el tema de la nau, que haurà de disposar de les llicències pertinents d’obres i 
d’activitats, que crec que és molt important. Ens preocupa el tema del conveni dels 
treballadors, que segons ens diuen tenen ben lligat. Esperem que sigui així. I també, 
demanar que l’oposició pugui participar, si es crea una Comissió de seguiment, del 
funcionament del servei. Volem estar, i molt a sobre. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Avui ens toca perdre. Nosaltres no li 
votarem. Votarem en contra, en el benentès de que considerem que el Plec de clàusules 
està molt ben fet. Vull dir, realment hem de reconèixer que la gent que es van equivocar 
l’altra vegada s’han esmerat, que els nostres tècnics també s’hi han esmerat, i em penso 
que el Plec de clàusules és correcte. Votarem en contra perquè, dintre dels reculls que 
ha fet el senyor, el regidor Torres de les coses que havien passat en aquí, realment és 
veritat. Vull dir, el mes de setembre de l’any passat, en el Ple del 25 de setembre, es va 
debatre tot això i, en aquell moment, sembla que no però ha passat ja un any i mig, 
pràcticament, nosaltres vam demanar: “Escolta, parlem-ne”, i no vam ser els únics, eh? 
Vea demanar: “Parlem-ne d’això, mirem si el model és el correcte, si no”. En aquell 
moment, el govern va tirar milles. Les coses han anat com han anat i, doncs, ens tornem 
a trobar allà on érem. I jo diria que el 90% de les explicacions de les reunions, de les 
coses que hi ha hagut, han estat sobretot per assegurar-nos-en tots i per explicar-nos en 
els regidors de fora que el Plec estava molt ben fet, que seria correcte, que tècnicament 
estava molt bé, que jurídicament també, i és veritat. Trobem a faltar això, un debat real 
sobre el model. Podríem fer una abstenció crítica? Potser sí. Però a veure, la cosa que 
portem de la nostra secció local és votar que no, i és el que farem encara que la votació 
sigui irrellevant en aquest cas.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Perquè la gent que 
hi hagi aquí també sàpiga de què estem parlant: tenim un contracte de recollida 
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d’escombraries caducat, amb uns vehicles que tenen més de 10 anys i amb un sistema 
imposat fa 10 anys en el qual els contenidors de rebuig i orgànica estan junts, i la 
selectiva la fa el Consorci, i ho fa d’una manera deficient. Què fem a aquest nou 
contracte? Inversió absolutament nova, camions nous, bufadors nous, màquines 
d’escombrar nous, contenidors diferenciats de la resta i de l’orgànica i, a més a més, la 
selectiva l’assumeix l’Ajuntament. Per tant, tot estarà integrat. Ara, en aquests 
moments, tenim un 30% d’illes complertes, només, que hi hagi les 5 fraccions. Ara 
passarem al 50%. Llavors també implantarem noves tecnologies: l’Smart City que es 
diu. És a dir, no el contenidor serà intel·ligent però si ho serà el camió. I el camió, 
evidentment, veurà els pesatges de cada contenidor, si s’omplen cada X temps, per 
llavors millorar també una mica les rutes. I també important: en aquest contracte, la 
implantació com heu dit i estic amb vosaltres, agraeixo aquest sí crític, vol dir que les 
coses s’han treballat, que tampoc, senyor Bernabé, és un exemple que almenys, hi ha 
hagut diàleg, no? Bueno, pues mira, comencem per aquí. Jo crec que diàleg sempre n’hi 
ha hagut, i que si hi ha algun dubte és venir, parlar amb els tècnics i, si demaneu una 
reunió, sempre la tindreu. Sempre. No vosaltres: tots. No és que jo us hagi d’anar al 
darrera, entre cometes, també vosaltres em podeu venir al darrera, entre cometes també, 
i segur que si ho demano jo, o ho demaneu vosaltres, amb qui sigui, amb tots els grups, 
les reunions les farem, seguríssim. I en coses molt tècniques, amb els tècnics al costat, 
que són els que ens ho han d’acabar d’explicar. Passaríem al segon torn. Alguna 
intervenció més? Molt bé, passaríem a votació.  
 

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC-E, PSC-PM i PP, dos vots en contra dels regidors dels 
grups municipals ERC-AM, i una abstenció del regidor del grup municipal CPF, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor ALCALDE afegeix: Per tant, queda aprovat el Plec. I felicitem als tècnics, 
perquè tots coincidiu que està bastant ben elaborat. Altra cosa és que, qui perdi, segur 
que ens ho impugna, perquè per 17 milions d’Euros, aquí s’hi jugaran de tot. Molt bé, 
passaríem al punt número 8. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ 
DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DEL TERME 
MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0539, de data 19 de febrer de 2016, es va 
resoldre sotmetre a informació pública la delimitació de la trama urbana del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès, en compliment d’allò que disposa l’article 8 del 
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials. 
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ATÈS que l’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant edictes publicats al 
BOPB de 3 de març de 2016 i al Diari Ara de la mateixa data. 
 
VISTA l’al·legació interposada en data 23 de març de 2016, amb Registre general 
d’entrada 2016/2311, pel senyor Santiago Puig Roig, en representació d’ Inversions 
Puig, S.A, on es posa de manifest que la delimitació sotmesa a informació pública deixa 
fora una part important d’unes parcel·les que actualment tenen activitat comercial, amb 
llicència concedida en algun cas des de fa més de 35 anys. 

 
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal. 

 
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient. 
 
DE CONFORMITAT amb allò que preveu el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials 
 
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESTIMAR l’al·legació interposada pel senyor Santiago Puig Roig en data 23 
de març de 2016, amb Registre General d’Entrada 2016/2311 i en conseqüència 
modificar la delimitació de la trama urbana consolidada del terme municipal de les 
Franqueses del Vallès, amb el benentès que la modificació operada té caràcter no 
substancial. 
 
Segon.- APROVAR la proposta de delimitació de trama urbana consolidada (TUC) del 
terme municipal de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb allò establert als 
articles 7 i 8 i a la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 1/2009, del 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
Tercer.- TRAMETRE a la Direcció General en matèria d’Urbanisme l’acord del Ple 
relatiu a la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès, així com la resta de documentació prevista a 
l’article 8.2.a) del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials. 
 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Ganduxé. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé. Bona nit. Suposo que tots els regidors i 
regidores han pogut veure en planell l’ampliació que es proposa, l’actuació que volem 
fer. Però en tot cas, inclús pel públic, llegiré, faré una mica de resum de les zones que 
pretenem ampliar a aquesta trama. Primer, en tot el casc urbà de Llerona. Segon, en tot 



Ple 28/04/2016 – pàg. 45 

el casc urbà de Corró d’Amunt. En el nucli de Corró d’Avall, s’amplia amb la zona W, 
la zona des de Can Font fins el Caprabo per darrera l’Ajuntament; s’amplia amb les illes 
de carrer Esports i Migdia, carretera entre el carrer de la Serra i carrer Riera; i s’inclou 
també la zona esportiva. Es regularitza el límit del sòl urbà pel nord del municipi. A 
Bellavista, s’inclou la illa del carrer Pere Gran, Via Ferrocarril i avinguda Girona (on hi 
ha el Lava-lava); Sector Z, part alta de Bellavista; Sector U, zona industrial, que 
s’ajunta també amb la zona de concentració comercial on hi ha l’Aldi i la Howard; i  
també s’inclou la illa d’equipaments de la Biblioteca i Escola Joan Camps.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Nosaltres aquí votarem en contra. No 
per el consolidament de la resta del municipi, que podríem estar bastant a favor, sinó 
precisament per aquest sector, el U, que és el Mercadona i tal. Per què votarem en 
contra? Nosaltres érem partidaris d’estendre aquesta trama fins a Mercadona, 
regularitzant també de pas l’escola, tot i que no caldria perquè els usos es van variar i, 
en principi, ara podria ser. Per què? Perquè la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ha 
tombat dos cops ja aquesta proposta a aquest Ajuntament, un cop amb un govern i un 
altre cop amb un altre govern, de que aquesta zona sigui comercial i ara no tenim 
garanties de que aquesta Comissió, tot i que ens han dit que oralment sí, però no tenim 
garanties tiri això endavant, vale?. Nosaltres érem partidaris de consolidar fins a 
Mercadona, perquè aquí sí que estem dient: “Escolti, el barri, tant per un cantó com per 
l’altre de la rotonda, acaba aquí, i per tant, comença polígon industrial.” I punto pelota. 
No hi ha més. Clar, considero com a trama urbana, tal i com diu el seu nom. Jo no sé si 
un polígon pot ser considerat una part d’una trama urbana en aquest sentit. Creiem que 
barregem conceptes. Això és un. I després, vista l’experiència, entenem que serà un 
altre no. A no ser que hagin canviat molt les coses a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona. Per tant, aquí votarem en contra perquè nosaltres pensàvem que a lo millor, 
haver anat a menys, teníem més possibilitat que anant a una postura de màxims, no? en 
aquest sentit. I ja està.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si. Bé, bona nit. Bé, nosaltres pensem que 
qualsevol actuació municipal ha d’estar feta amb molt de rigor, amb molta coherència i 
també amb molta perspectiva de futur. Evidentment que la trama urbana, estem d’acord 
en tots els sectors, i segurament amb el sector que podríem haver-hi més controvèrsies, 
que podria ser el sector U, nosaltres compartim la idea de que s’ha d’arribar fins la 
carretera. I per moltes raons. Una, clarament, és que estem al costat, el sector U està al 
costat d’una zona que està consolidada comercialment, que és la que estaria a l’altre 
costat de la carretera. Per tant, ens trobaríem aquí un nyap. És a dir, una zona industrial 
per una part, amb una zona d’equipaments que seria el Hotel i, evidentment, seria un 
nyap. També pensem que, fixem-se, el temps que porta aquest sector U aturat. No hi 
han hagut iniciatives, segurament per la situació de crisis, però pensem que si comporta 
un element de sector que pugui englobar el sector comercial, evidentment que el farà 
molt més dinamitzador, amb lo que això suposa. I què suposa? Òbviament, que es pugui 
reactivar l’economia del nostre municipi, també en aquest punt. També, sumar i dir que 
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no podem obviar els llocs de treball, ja ho sé que a vegades se’ns pot dir el mateix que 
en el sector N. Que som reiteratius? Si, ho sabem, però jo crec que l’esforç s’ha de fer 
en aquest sentit. També pensem com a vegades es podria dir que no és una solució a la 
carta. Tots sabem que tenim un problema que es diu Mercadona, i que amb això. No, 
volem anar més enllà. Per tant, pensem que hi han tota una sèrie de raons que ho 
justifiquen. També podríem dir que estem dintre dels paràmetres que marquen les 
normes per poder considerar el sector com a trama urbana. Per tot això que hem estat 
comentant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Bernabé, és un plaer perdre junts 
algunes coses. Votarem que no. Una mica s’ha dit que trobem que és forçar molt la 
cosa, posar en aquí mateix coses que són indubtables com pugui ser el tema del nucli 
històric de Corró d’Amunt, o de Llerona; com pugui ser una part de l’ampliació de 
Corró d’Avall, amb la cosa que ha dit el senyor Ganduxé del sector U, ha començat 
dient: “Tot i que és una zona industrial” i després ho explica. I després ho ha justificat 
també el grup del PSC quan ha anunciat el seu vot favorable a això. Guaitin, fa una 
estona estàvem parlant d’una licitació, d’una parcel·la en el sector N, que se suposava 
que era neutra però que ja sabíem qui havia d’anar a parar. En aquí, ja ho sabem el que 
ha passat. Aquí el que ha passat és que fa uns anys es va posar en aquí el senyor 
Mercadona. I aquest mateix Decret llei 1/2009 al que es fa referència per modificar 
això, diu molt clarament què hi pot estar aquí i què no. I en el cas d’una superfície com 
la que se’ns va posar aquí a les Franqueses es demana, com a mínim, que el lloc on 
s’implanta aquesta superfície admeti l’ús comercial, cosa que no passa en el sector, ni 
passava quan es va implantar el Mercadona, ni passa ara. Demana que hi hagi a menys 
de 200 metres una parada de bus, cosa que no passava en aquell moment. Curiosament, 
a l’any següent d’implantar-se, Mercadona va col·laborar generosament amb aquest 
Ajuntament perquè l’autobús arribés a la seva porta, i posteriorment va continuar 
col·laborant amb en el tema de Nadal, etc., etc. Hi ha gent, hi ha treballadors d’aquest 
Ajuntament, que han estat condemnats per l’Audiència per fer les coses malament. I 
això em recorda una mica exemples de Galícia, del País Valencià sobretot, quan 
misteriosament es cremava un bosc i pel fet d’haver-se cremat aquell bosc, com a molt 
seria com si haguéssim posat a la presó el guardabosc, nosaltres, dient: “Escolti, és que 
vostè no estava al cas de la gent que li han cremat el bosc?” I un cop s’ha cremat el 
bosc, aquí, aprofitem ja que el bosc s’ha cremat per fotre-hi una urbanització de luxe. 
No és el cas, però en aquí, la impressió que tenim nosaltres és que això es pot vestir 
com vulgui. Es pot vestir de dir: “Ara millorarem i consolidarem, i com que això ho fem 
trama urbana encara que no toqui, tot el polígon hi sortirà guanyant”. Es pot vendre com 
es vulgui, l’única justificació que hi ha per això (i vostès no m’ho reconeixeran en aquí) 
és legalitzar el supermercat Mercadona. És legalitzar una cosa que mai s’hagués hagut 
de construir i que, si les coses les féssim una mica ben fetes, hauríem de ser valents i 
hauríem d’anar fins el final. Si això en lloc de fer-ho qui ho va fer, ho hagués fet un 
pobre empresari de les Franqueses, primer, no ho hagués pogut arribar a fer, i segon, 
se’ns haguessin tirat a sobre. En aquí, vostès el que estan fent amb això és, no sé, vull 
dir, obrir la veda. Aquí és possible que s’hi valgui qualsevol cosa. I si no s’hi val 
qualsevol cosa, serà un greuge comparatiu. Insisteixo: poden vestir-ho com vulguin, 
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però en aquí el que s’està fent és mans i mànigues per legalitzar una situació que quan 
es va fer era irregular, que avui continua sent irregular, i l’única manera que aquest 
Ajuntament troba per forçar les coses i fotre terra a sobre del tema, és això. Per altra 
banda ho saben, no hi ha cap altre cosa, es fer arribar la trama urbana allà on no li 
tocaria.  
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Bé. Aquest punt és per resoldre un problema 
que té l’Ajuntament, que es diu Mercadona. Jo ho dic perquè no és per casualitat de que 
l’any 2008, amb dos informes falsos, es va donar una llicència que no es podia donar en 
el polígon U, és a dir, a darrera Bellavista. Això degut també a una denúncia (que mai 
s’ha explicat ni s’ha volgut donar explicacions, ni públiques ni privades) quatre grups 
del govern d’aleshores van denunciar-ho a la Fiscalia i, al final, una sentència ha 
anul·lat les llicències que es van donar al Mercadona, que es feia no irregular, il· legal 
perquè al fi i al cap, no es podia fer. Si hagués sigut qualsevol altre, entre que no li 
haguessin donat, i apart d’això segur que no ho hagués pogut fer. Ara ens inventem 
això, que ens han dit que l’únic que es pot fer és que l’Ajuntament ho declari com a 
zona urbana i que ells hi puguin donar la llicència, perquè sinó la llicència ja ni la 
podem donar en aquí, és una llicència d’un establiment alimentari de més de 500 metros 
i per lo tant, només ho pot donar la Generalitat de Catalunya, l’autorització per 
instal·lar-s’hi. I al seu dia, jo tinc de recordar-ho públicament, que no va donar mai la 
llicència a Mercadona per posar-se a on està, i això l’Ajuntament és conscient perquè té 
una còpia en el seu expedient. I va dir que sí, que a les Franqueses podia anar, però en 
un lloc on realment tingués el permís o l’autorització, cosa que això, per lo que sigui, es 
va transformar en un informe del Secretari i de l’Arquitecte en que allà es podia fer, 
cosa que després la sentència que hi ha hagut és que això és irregular, i ha quedat tot en 
suspens. Pues per lo tant, el nostre grup creu que no tenim de fer aquest acord per 
resoldre un problema que el mateix Ajuntament el 2008 li ha donat autorització amb 
informes incorrectes, il· legals, digueu-li com vulgueu, i que realment, la trama urbana 
que realment té de servir per una altra cosa, per dir quina és la trama urbana, no pas la 
industrial, convertint-la en urbana, que decideixi l’Ajuntament si realment vol convertir 
que qualsevol polígon, que és industrial, que no és urbana, perquè sigui urbana. Per lo 
tant, ja es va fer un acord d’aquest Ajuntament Ple, l’any 2007 perquè abans hi havia 
una llei que es deia PTSEC, que portava la Generalitat de Catalunya per dir que el 
sector U i el sector V, que són dos polígons enganxats a Corró d’Avall i a Corró 
d’Amunt, volien que en allà poguessin anar aquests establiments mitjans (que va estar 
rebutjat per la Generalitat de Catalunya), ara si la manera és convertir-ho aixins, perquè 
aixins puguem regularitzar un bunyol que ha fet el propi Ajuntament i que ara té la 
patata calenta, que sense explicacions no sabem què fer-ne, que realment es regularitzi 
d’aquesta manera, cosa que tampoc és molt perillós. A partir d’aquí lo que seria bo és 
que, abans de fer aquest acord, algú ens expliqués aquestes quatres denúncies d’aquests 
quatre grups que van fer el seu dia, que ens expliquessin el perquè ho van fer, amb 
quina intenció i, en definitiva, lo que ens han dit el Tribunal, que el que ho havien sigut 
no eren els polítics, sinó que eren dos tècnics que havien falsejat els expedients. A partir 
d’aquí, jo em penso que comencem la casa per la teulada. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. No tornaré a repetir tot el que ha dit 
el senyor Marín, però compartim plenament l’exposició que vostè ha fet. És el nostre 
model, també. Si volguéssim solucionar només el Mercadona, faríem el que diu el 
senyor Bernabé: només faríem arribar la trama en el Mercadona, i així entraria el 
pàrquing i entraria l’escola. No creiem que sigui així, creiem que més avall hi ha una 
trama, una concentració comercial consolidada que la Generalitat ens hi va posar, i que 
és il· lògic que al mig, els propietaris del sector U no puguin gaudir també del que estan 
gaudint també al costat de la carretera, o estan gaudint a dintre de la trama urbana. Val? 
Aquesta és una explicació, jo li estic donant, val? I ho creiem així, també, ho creiem, 
val? El Mercadona ens l’hem trobat així i el que hem de fer és solucionar el problema. 
Si, si, aquest govern el que ha de fer és solucionar el problema, amb l’ajuda dels partits 
que tinguin la mateixa visió que nosaltres, no podem fer una altra cosa. Les llicències no 
són nul·les, la sentència no ha dit res de la nul·litat de les llicències. La sentència 
condemna en l’anterior Secretari i condemna en a l’Arquitecte, val? Llavors, us en dic 
una altra: això ho ha d’aprovar la Generalitat. Nosaltres hem de proposar el model que 
volem, però qui finalment ho ha d’aprovar és la Generalitat de Catalunya, que és qui té 
la competència en aquest aspecte. Jo, no m’agradaria ser l’Alcalde que fa fora una 
empresa del municipi. Ho vam mirar de fer amb Derypol, 60 llocs de treball, i tots 
plegats ho vam aconseguir: s’ha quedat aquí Derypol. I jo no vull fer fora el Mercadona, 
amb 70 llocs de treball que, a més a més, 70, 80% és gent de les Franqueses. Jo ho vull 
solucionar. Una altra cosa és que ens en sortim o no ens en sortim, però la nostra idea és 
aquesta: intentar solucionar-ho. Alguna intervenció més? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: M’ha agradat la seva explicació perquè vostè 
reconeix una cosa que el senyor Marín no ha reconegut i és que hi ha uns propietaris, 
d’aquests terrenys. Propietaris que un fa anys que està anunciat “En venta. Solar 
comercial”. El que passa és que no ha picat ningú perquè la gent se n’assabenta abans 
de comprar un terreny d’aquest estil. Aquí tenim uns propietaris que se senten 
maltractats per l’Ajuntament, entre cometes, perquè ells no poden vendre aquells 
terrenys com voldrien vendre-ho, amb un valor comercial i no industrial, i aquest és un 
dels motius, i això també s’ha de dir, perquè queda molt maco dir: “No, no, és que 
volem que quedi una zona comercial, perquè enganxa amb l’altre cantó de la carretera”, 
i tal. Molt bé, què dirà el petit comerç del barri, quan es trobi una zona comercial de 
mitja, tant a prop del barri? Què diran? Ho han pensat? Vostès defensen un petit comerç 
fort? Perquè que Granollers tingui allà un model comercial té un sentit: el centre de 
Granollers els hi queda a 2 kilòmetres. Allà poden haver botigues tranquil·lament, però 
a 50 metros del barri, aquest mateix model? Vostès han pensat, han valorat quin impacte 
tindrà això en el petit comerç del barri? Jo no sé si vostès ho han valorat. Vaig a l’altra 
part. Senyor Alcalde, nosaltres érem contraris a votar a favor d’aquest TUC i tal. 
Nosaltres vam baixar del burro perquè vam veure que Mercadona tenia un problema. I 
aquest problema ens afectava de rebot a nosaltres, com a municipi. Però què va passar? 
Bueno, vostè ho anuncia en una reunió de portaveus i no hi han més reunions, no es 
torna a plantejar aquest model sobre la taula per què els diferents grups ens posicionem i 
arribem a un acord. Vostè ho publica al BOP i el que vulgui, que presenti al·legacions. I 
després ho porta al Ple. Aquesta és la forma de negociar. Clar, nosaltres no defensem un 
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model de poble aquí: defensem arreglar un nyap. Vostès ho han dit: l’escola no havia 
d’haver anat ni allà, perquè no podia anar en un polígon industrial. És que ni l’escola 
podia haver anat allà, vale? Ens baixem del burro, vinga, va, per l’escola, per 
Mercadona, perquè no se li costi una pasta al municipi, per si ens demanden, i no sé 
què, no sé quantos, pels 70 llocs de treball. Però anem a intentar treure una cosa que  
Comissió d’Urbanisme ens pugui dir sí. Perquè què passarà si ara Comissió 
d’Urbanisme ens diu que no? És cert que hi ha llicència inicial, però vostès no podran 
donar mai la llicència definitiva, ja. I si ve un ciutadà i denuncia que allà no pot haver 
un Mercadona perquè no té una llicència definitiva? Què faran com Ajuntament? També 
diran: “No, no, jo no miro, no sé res”. Què passarà si passa això, o un grup municipal, o 
qui sigui, que hauran d’actuar d’ofici, els agradi o no els agradi. Per tant, nosaltres érem 
més partidaris de no voler abarcar tant, d’anar a consolidar fins a Mercadona i després 
cadascú que defensi el seu model de poble, més endavant, per intentar aconseguir un sí 
de la Comissió d’Urbanisme, que té un sentit. Ja veurem si l’aconseguim anant tant cap 
a baix, ja veurem. Nosaltres tenim moltes dubtes. Per tant, per solucionar aquest 
problema, que al final és per lo que estem aquí, per solucionar un problema de 
Mercadona, nosaltres estàvem d’acord en arribar fins a Mercadona. Ara, per solucionar 
un problema d’una sèrie d’empresaris que tenen uns terrenys i no sé què, no, escolti, 
nosaltres no entrem en aquest debat. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si, bé. Home, jo penso que en el nostre 
municipi, per sort, per sort per tots, hi ha més d’un model de municipi. Hi han moltes 
mirades, no? Però jo també voldria llençar una pregunta, i és de si realment s’ha 
preguntat a la gent de Bellavista, com vostè comentava, si ho vol o no ho vol. És a dir, 
us agrada aquí que hi hagués? Nosaltres sí que ho hem fet, potser d’una manera molt 
senzilla, no hem fet un procés participatiu, però sí que ho hem fet. I tothom, i podria dir-
ho amb un tant per cent molt elevat, ho han vist amb bons ulls. Però no només per això, 
per posar-ho (que també) sinó sobretot, per lo que ens mou a tots, que és els llocs de 
treball que es podrien generar a partir d’allà. Per tant, també és molt important. És a dir, 
quan a vegades algú agafa l’autoria i comença a dir lo que va bé i lo que va malament a 
un poble, jo em començo també una miqueta a preocupar, no? Penso que hi ha molta 
diversitat, per sort, i que hi han moltes opinions. Amb el tema del Mercadona, 
evidentment que es van fer malament les coses. Hi ha gent que no s’enrecorda, que el 
procés, que l’inici de posar en allà, doncs, té noms i cognoms. I els tenim aquí. Per tant, 
cada cosa a puesto. I jo no vull negar que una de les raons que nosaltres estem marcant 
per arribar fins la carretera és que, realment, si no allò se’ns converteix en un nyap. Si, 
si, evidentment, en un nyap. Tenim un sector comercial per davant, i llavors posaríem a 
darrera, si arribés només fins al Mercadona, amb la idea que es podria arribar a dir que 
hem fet un traje a mida. No, fem-ho fins abaix. Si hi han titulars dels terrenys que volen 
posar en la seva propaganda “Solars comercials”, allà ells amb la seva responsabilitat, 
en aquests moments. Això, nosaltres no entrarem. Però que la nostra mirada en aquests 
moments és intentar consolidar-ho i tirar endavant aquest projecte, evidentment que sí. 
Gràcies.  
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Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Molt breument. Contestant al senyor Torné. 
El que va passar va ser que, al començament de l’anterior legislatura, o dues, l’anterior 
devia ser, alguns regidors que acabàvem d’aterrar en aquest Ajuntament, que no havíem 
estat mai a govern, ens va semblar que les coses no s’havien fet bé. I com que ens va 
semblar que les coses no s’havien fet bé, vam posar aquests fets en coneixement de qui 
ens assemblava. Realment, que les coses no s’havien fet bé està claríssim. Comparteixo 
la seva opinió que de la lectura de la sentència se’n desprèn que aquestes llicències i la 
implantació del Mercadona en aquell solar són nuls de ple dret, vull dir, no comparteixo 
l’opinió del senyor Alcalde en aquest sentit. No sé si es dóna per explicat de com van 
anar les coses, però les coses van anar així. Influència de tirar milles en aquesta banda 
pel comerç de Bellavista. Escolti’m, no ho he dit en el primer torn, però tenim un poble, 
un municipi, en el qual la cosa del comerç de proximitat, per més que ho intentem, i 
d’això, i tal, no deixa de ser un problema per la seva manca. I el nucli de Bellavista és el 
que té un comerç, amb totes les seves carències, millor estructurat. I la gent de 
Bellavista pot fer vida, no és el cas, eh, però podrien fer vida i podrien abastir-se més 
fins i tot que la gent de Corró d’Avall (ja no parlo de Corró d’Amunt i de la resta de 
municipis), en base al comerç que tenen a Bellavista. Jo no sé si els llocs de treball que 
es pretenen crear no sé a on, els perdrem per una altra banda, i el que aconseguirem serà 
que la gent que està treballant en un lloc hagi de desplaçar-se a treballar en un altre. Si 
aquest és el seu model, potser sí, perquè això és el que ha passat en determinades 
poblacions del Baix Llobregat, seguint el seu model. Això és el que ha passat a molts 
llocs, on el fet de que centres comercials s’hagin instal·lat a dintre del municipi ha fet 
que, a base d’anys, el comerç hagi desaparegut. Bé, és el que dèiem, cadascú té el seu 
model i, doncs, vostès ho tiraran endavant d’aquesta manera. Traje a mida? Escolti, no 
és que estem fent un traje a mida pel Mercadona: estem fent un traje a mida pel 
Mercadona i per tots els convidats al casament, perquè en aquí el resultat final és que 
tenim una sèrie de propietaris emprenyats. Bàsicament, per què? Perquè ells no poden 
fer el que els propietaris del terreny del Mercadona porten una pila d’anys fent, que és 
treure un rendiment de la seva parcel·la. És cobrar un lloguer, o vendre si fos el cas. 
Curiosament, els propietaris del terreny on està ubicat el Mercadona coincideixen, si 
més no parcialment, amb els propietaris del terreny on està ubicat Aldi, l’empresa de 
mobles que són els que demanen que se’ls incrementi la zona comercial per la part de la 
seva parcel·la, que està tocant a la part de baix del Ramassar, perquè osti, hi ha coses 
que les tenim fora. Clar, hi ha coses que les tenen fora i a veure, es tractaria de mirar 
què va ser primer, si la construcció de la nau fora de lloc o el fet que es donés el d’això. 
Però és igual, vull dir, en aquí representa que amb aquesta al·legació que vostès han 
acceptat acabaran beneficiant els mateixos propietaris als quals ja es va beneficiar en el 
seu dia permetent-els-hi que s’instal·lés el Mercadona en allà. Clar que es fa un traje a 
mida, però es fa un traje a mida, repeteixo, en el que es convida a tot el casament, per 
evitar que hi hagi aquest greuge comparatiu, en lloc de fer les coses com s’han de fer. 
(El senyor Alcalde comenta que ha d’anar acabant). No porto cinc minuts, senyor 
Colomé. Els porto? (El senyor Alcalde comenta que porta 4, però que acabi). Ah. He 
acabat.  
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: No, no et vull tallar, eh? Però si. Vale, 
gràcies, senyor Profitós. Alguna intervenció més? Bé, per finalitzar. Al municipi de les 
Franqueses tenim un problema amb el comerç de proximitat. Avui he estat reunit amb 
l’Associació de comerciants, botiguers, i el tenim. I llavors, hi han uns hàbits adquirits 
que la gent que vol anar a comprar a un centre comercial, pues agafa el cotxe i se’n va al 
centre, a comprar a un centre comercial. I se’n va a Mataró, o se’n va al passeig de 
Gràcia, o se’n va a Mollet. I si aquí tinguéssim algo de comerç, es quedarien aquí. Es 
quedaria aquí. No crec que el sector U sigui per fer un centre comercial d’aquells 
bèsties, perquè són parcel·les separades, no? Però sí que podrien tenir això. I qui 
volgués comprar a proximitat, a Bellavista està molt consolidada la proximitat. Jo, 
particularment, crec que no li faria mal, perquè qui vol anar a comprar a proximitat, hi 
va igualment. Té la raó en certes coses, senyor Profitós, val? Però el que està clar, és 
que tenim un nyap, tenim un problema, l’hem d’entomar, i tot el que el Ple pugui votar 
el que pugui votar, seran uns altres que decidiran com acabaran les coses, que és la 
Generalitat. I a lo millor, podem acabar on diu el senyor Bernabé. O a lo millor podem 
acabar a que no s’aprovi ni el Mercadona, ni el sector U. Però una cosa els hi dic: no 
prevaricaré. Ho tinc claríssim. Si veritablement no s’aprova, només hi ha una solució. 
No hi ha una altra. Molt bé. Passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

9. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS, RELATIU A LA PARCEL·LA QUALIFICADA 
D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS AMB EMPLAÇAMENT ENTRE 
ELS CARRERS TERME, EMPORDÀ, PROVENÇA I LA PLAÇA 
CATALUNYA, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 21 de gener de 2016 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar l’expedient de contractació per a la redacció de la 
documentació tècnica necessària per a la modificació del Pla General d’Ordenació 
Urbana de les Franqueses del Vallès, amb la finalitat d’augmentar l’edificabilitat de la 
parcel·la d’equipaments amb emplaçament entre els carrers Terme, Empordà, Provença 
i la Plaça Catalunya, referència cadastral 1675301DG4017N0001RK, del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès, així com aprovar el contracte menor de serveis 
amb els arquitectes Jordi Puig i Batalla i Alexandre Puig i Flamerich. 
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VISTA la instància presentada en data 20 d’abril de 2016 amb Registre General 
d’Entrada 2016/2971, pels senyors Jordi Puig Batalla i Alexandre Puig i Flamerich, on 
aporten la documentació esmentada a l’apartat anterior. 
 
ATÈS que la modificació té per objecte augmentar l’edificabilitat d’una parcel·la 
qualificada d’equipaments comunitaris amb la finalitat d’instal·lar una residència per a 
la gent gran i centre de dia. 
 
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 59 i 85 del Decret  Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 23, 117 i 118 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova 
el reglament de la llei d’urbanisme, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de bases del règim local i 52 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. 
 
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès amb la finalitat 
d’augmentar l’edificabilitat de la parcel·la d’equipaments amb emplaçament entre els 
carrers Terme, Empordà, Provença i la Plaça Catalunya, referència cadastral 
1675301DG4017N0001RK, del terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un 
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació  i al web de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar 
suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012. 
 
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, 
reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en 
l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió 
només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es 
pretén establir. 
 
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
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Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els 
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Ganduxé. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé. Aquesta proposta pretén, dit molt 
ràpidament, augmentar el sostre edificable, fixar els volums edificables i assignar un ús 
concret, que serà el de residència per la tercera edat i centre de dia. El que seria 1 m2 de 
sostre per m2 de sòl, es passa a demanar que sigui 1,75. És lo que els tècnics creuen. 
Hem fet gestions també a Urbanisme, també ens han donat una mica el vistiplau, això ja 
ho hem fet. I lo que proposa també aquesta modificació, entre d’altres, és distribuir el 
sostre en tres blocs aïllats de planta quadrada, que van girant adaptant-se a la topografia, 
que permeti un assoleig i vistes dels blocs al carrer Illes Medes. Es marca un gàlib 
màxim de 12,68 d’alçada per a volums proposat amb el carrer Terme. I els blocs de la 
part interior de la parcel·la es van adaptant a la topografia amb una planta de menys 
entre ells.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Em sap greu, perquè és un Ple que portem 
moltes coses i a la majoria haurem de votar que no. No estic en contra de lo que vostès 
diuen d’augmentar l’edificabilitat, però ho fem perquè ha de sortir rendible a algú. Això 
no ho gestionarà directament l’Ajuntament, sinó que o es fa una fundació com aquí a 
baix, o directament ho gestionarà una empresa privada. I aquí la gent ha fet números, i 
ha dit: “Escoti, jo si no tinc un mínim de places, a mi no em surt a compte fer aquí un 
centre d’avis, una residència d’avis”. Bueno. Quin és el problema d’això? El terreny? És 
evident. El terreny, per què el terreny? Com passa en l’Escola Colors i passa en altres 
llocs. Primer es reparteix el terreny perquè li sigui de profit a qui li ha de ser de profit i 
després els restos per equipaments. I tenim un carrer Terme, que jo penso que és el més 
empinat del barri, que el dia que cauen quatre gotes allò és una pista d’esquí. Jo no em 
veig amb vuitanta anys per aquell carrer plogut perquè em mato segur, amb quaranta-
nou segur que em mato també. Per tant, la meva pregunta és: no hi havia opció de 
buscar altres terrenys? L’antiga escola Bellavista no sé si donaria els paràmetres. O al 
costat de la Ronda aquell terreny que tenim entre el camí de Can Jep i que baixa cap al 
Guerau de Liost, de requalificar aquests terrenys, que tampoc estan tan lluny del barri i 
són molt més planers. O al costat del dipòsit que tenim anant cap a la carretera de 
Cardedeu. Tenim un dipòsit i allò, no sé si ho sap, també és parcel·la d’equipaments, el 
que està ocupat no arriba al 30%, augmentar allà també el terreny, si cal. No sé, no 
tenim altres opcions que haver d’augmentar l’edificabilitat perquè el terreny és com és? 
Que, a més a més, haurem de gastar-nos uns diners perquè hem d’anar adaptant-nos a la 
topografia i amb una accessibilitat al pàrquing, quina zona de pàrquing tenim a prop, 
que puguin aparcar 20, 30 o 40 cotxes? No tenim, allà a prop. No tenim. Per tant, 
l’accessibilitat d’aquell terreny és dolenta, es miri com es miri. Per tant, jo el que els hi 
dic és, més que augmentar la zona d’edificabilitat perquè el terreny és com és i no es pot 
fer d’una altra manera, no tenim opcions de buscar altres equipaments, altres llocs que 



Ple 28/04/2016 – pàg. 54 

puguin fer que els avis que vulguin baixar al centre de Bellavista, desprès no hagin de 
fer una remuntada que el Indurain no sé si la faria avui en dia? Aquesta és la meva 
pregunta. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Nosaltres pensem que un centre com el que 
estem comentant sí que ha d’estar integrat dintre de lo que seria l’entorn del poble o del 
barri. Pensem que ha d’estar lo més pròxim possible. Fa un moment estàvem fent el 
debat sobre el comerç de proximitat i, en aquest cas, nosaltres pensem que sí. De la 
mateixa manera que l’altra manera compartim la idea de que una cosa no tenia que 
afectar l’altra. Pensem que el destí d’aquesta proposta com es lo que es vol fer, les raons 
físiques del terreny i, com no, la idea, com no pot ser d’una altra manera, d’utilitzar al 
màxim la construcció perquè tots sabem on estem i de lo que estem parlant, doncs 
justifica la modificació d’aquests paràmetres urbanístics. Pensem que hi ha una 
necessitat palpable al barri, creiem que és una realitat i, per tant, s’ha de començar a 
treballar el més aviat possible per cobrir, com he dit, aquesta necessitat. Per tant, 
nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Si, no? Sinó, és 
igual, no és obligació, eh? 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No, no, ho sé que no és obligació. No, 
nosaltres també donarem suport aquesta vegada en aquest punt. Ens assembla que la 
necessitat de que aquest projecte (aquest o un altre) tiri endavant és important. Ens 
assembla també que el tema d’accessibilitat quedarà solventat. No ho ha dit el senyor 
Alcalde, però quedarà solventat perquè entre els beneficis de la parcel·la del sector N, 
en les bufetades que hi haurà per posar-se al sector U, etc., etc., etc., hi haurà escales 
mecàniques en allà. No pateixin per això. En qualsevol cas, i bromes apart, no veiem 
malament que s’incrementi l’edificabilitat per aquesta funció. És clar que qui hi hagi 
traurà un rendiment, si. Però aquest increment de volum també farà que hi càpiguen més 
avis. No té massa història. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: A veure, un simple matís. El 1,75 és el 
topall que tenim. Els tècnics diuen que, segurament, no s’arribarà al 1,75. Només era 
això. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Completo la intervenció. És que hi hauran 
escales mecàniques. És que hi són. I si no, un joc d’ascensors, perquè el gàlib és 
important i ens fan fer. Hem estat un any i mig pactant amb la Comissió d’Urbanisme 
(vostè també hi havia anat a alguna reunió) i ens fan fer tres blocs, jugant amb la 
pendent. Llavors, allà hi haurà una plaça (que la plaça també pot ser pública) i en allà 
s’ha d’accedir d’alguna manera: serà a nivell d’ascensors i a nivell d’escales 
mecàniques. Això és així. I llavors, aquest terreny té un altre factor positiu: a 150 metres 
de l’Hospital de Granollers, i aquest és un factor que el fa també força atractiu, no?, 
tenir el nostre hospital de referència a un tiro de pedra. Llavors, el que havíem de fer 
nosaltres, ara, és modificar els paràmetres perquè la residència tothom ens diu (i la que 
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estem gestionant, que nosaltres en som part del Patronat) que 50 places no vas enlloc, 
perquè surten les places molt cares. Llavors, com ha dit el senyor Profitós, si podem 
optimitzar recursos i podem posar-hi més avis, sempre amb una bona atenció, 
evidentment, pues serà positiu per tothom. Alguna intervenció més? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: No sé si a lo millor no m’he explicat bé. No 
és que estem en contra de que no hi hagi una residència al barri Bellavista, ni molt 
menys. El que qüestionem és el terreny, i diem: “L’antiga Escola Bellavista no donaria, 
per terreny i capacitat, per fer-ho? Que està molt més centre, i està només 50 metros 
més enllà del terreny que vostè està proposant. Per tant, 200 metros de l’hospital. Que la 
forma d’accedir des del passeig Andalusia és pendent plana, per exemple. Que la zona 
d’accedir des de la plaça Espanya és una pendent relativament escassa. Jo em poso en la 
pell de l’avi que vol fer una mica de vida al barri, i em veig allà a dalt i molt bé, si em 
posen ascensors i em posen escales elèctriques, molt bé. Però això després té un 
manteniment. Un ascensor que hi ha al pont, un dels dos ascensors, s’ha passat quasi 
tres setmanes sense funcionar. No sé si és que no s’havia avisat al servei tècnic o què, 
però no podem dependre de que el ciutadà truqui, per veure si un equipament funciona, 
exclusivament. Clar, nosaltres clar que estem a favor de que hi hagi una residència, però 
el terreny no ens agrada. Jo no votaré que vagi un servei en un terreny que, d’entrada, 
crec que donarà queixes dels usuaris. Per tant, ja està, si és només això.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Fruit de la intervenció última del senyor 
Ganduxé. Quins tècnics han dit que no arribaríem a una edificabilitat del 1,75 que estem 
aprovant? Si m’ho vol. Més que res, com que no tindré dret de rèplica, bàsicament saber 
si són els tècnics de l’Ajuntament i en base a què, o si estem davant d’una situació 
similar a la de la parcel·la que vèiem abans, on ja hi ha uns tècnics que estan treballant 
en aquest projecte d’una empresa que potser es presentarà al concurs. Més que res, per 
saber-ho. Ja està. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ: Bé, en principi han sigut els nostres tècnics. Si, 
els nostres tècnics han dit que estan segurs de que no s’esgotarà el 1,75. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Suficientment debatut. Passaríem a 
votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM i PP, quatre vots en contra dels regidors dels 
grups municipals ILFC-E, i una abstenció del regidor del grup municipal CPF, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P (PLA DE LLERONA SUD) DEL 
TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en 
sessió del 13 de juliol de 2015 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial de 
la modificació puntual del Pla Parcial urbanístic del sector P per tal d'adaptar els 
paràmetres urbanístics a la modificació de les normes urbanístiques en les zones 
industrials del terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
 
TENINT EN COMPTE que l’expedient es va sotmetre a informació pública pel termini 
d’un mes, mitjançant edictes publicats al BOPB de 6 d’agost de 2015, i al diari El 9 Nou 
de 7 d’agost de 2015. 
 
VIST l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona rebut en 
data 1 de desembre de 2015 amb Registre General d’Entrada 2015/8741 en el qual es 
posaven de manifest les prescripcions que s’havien d’incorporar en un text refós. 
 
ATÈS que per acord de la Junta de Govern Local de 28 de gener de 2016 es va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’aprovar el Text Refós de la modificació puntual del Pla Parcial 
del sector P (Pla de Llerona Sud) que incorpora les prescripcions vinculants fixades per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 12 de novembre de 2015, així com 
trametre el mateix a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal que 
emetés informe previ i preceptiu per tal de poder adoptar l’acord d’aprovació definitiva 
de la modificació del Pla Parcial. 
 
VIST l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
en sessió del 19 d’abril de 2016. 
 
DE CONFORMITAT amb allò previst per l’article 81 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, 52.2.c) 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 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases 
del règim local. 
 
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR definitivament el Pla Parcial del Sector P (Pla de Llerona Sud), 
formalitzat a través del text refós que incorpora les prescripcions vinculants fixades per 
la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en data 12 de novembre de 2015, tenint en 
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compte l'informe favorable emès per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona, en sessió celebrada el dia 19 d’abril de 2016. 
 
Segon.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona la 
documentació administrativa i tècnica completa, als efectes d'informació, coordinació i 
arxivament, de conformitat amb el que disposa l'article 88 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Tercer.- DISPOSAR la publicació dels presents acords, juntament amb les normes 
urbanístiques del Text refós del Pla Parcial del sector P als efectes d'executivitat i 
obligatorietat del planejament. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Si, miri, aquí tenim l’exemple que abans ho 
deia: aquí van fer, per dinamitzar el sector, una sèrie d’històries que Comissió 
d’Urbanisme ens ha emmendat la plana. Ens ha dit: “Baix+3, ni parlar-ne, Baix+2. 
Això, ni parlar-ne. Allò, ni parlar-ne.” Bé, nosaltres sí que comencem a veure això, més 
els plecs de clàusules, més no sé què, no sé quantos, que la tendència que tenim també 
és a l’ensayo y error. Provo. Mec. Pita que no. Torno cap enrere. Mec. Lo que ens 
passarà amb el Mercadona. Llavors, per mi és una mala forma de treballar. És una mala 
forma de treballar no haver pactat aquestes coses amb la Comissió d’Urbanisme, abans 
de llançar tan alegrement com ha de ser un polígon. I ara estem obligats a haver-ho 
d’aprovar, perquè si no, ens tornem amb un Limbo raro. Nosaltres hem aprovat una 
forma de funcionar que ens diuen que l’hem de variar, l’hem de puntualitzar. D’acord? 
És l’única queixa que tinc.  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Jo m’he proposat que (suposo que vostès 
això ja ho deuen haver vist, això està penjat, ho han vist), però jo he fet fer en els tècnics 
com estava abans i com està ara, en cada punt. Jo lo que els hi faré és fer-s’hi arribar a 
cada regidor i regidora això que tinc en aquí, que és el model que hi havia abans, i el 
que hi ha ara en cada punt. I que vostès ho puguin analitzar. Ja sé que ara es vota, però 
com a mínim que tinguin la informació. Si els hi sembla bé, us ho faré arribar. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, cinc vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E i CPF, i dues abstencions dels regidors del grup municipal ERC-
AM, i per tant, amb el quòrum legal. 
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, 
CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
EVENTUAL 

 
De conformitat amb el que disposa que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 304.1 de 
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  correspon al Ple la determinació del nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual, pel seu posterior nomenament 
mitjançant decret de l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, dins del crèdits pressupostaris 
consignats o que s’ habilitin a tal efecte. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 10.1, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al 
tauler d’anuncis de l’entitat, els nomenaments, el règim de les seves retribucions i de la 
seva dedicació,  
 
L’article 10.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
Personal al servei de les entitats locals, disposa que el personal eventual cessarà 
automàticament sense observança de cap més formalitat, en el moment de l’expiració 
del mandat de l’autoritat o entitat que el va nomenar. 
  
L’article 9 del Decret abans esmentat, disposa que és personal eventual el que, en virtut 
de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a 
funcionaris de carrera, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat 
local. El personal eventual al que fa referència aquest expedient té la condició de 
personal de confiança o assessorament especial. 
   
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes esmentats, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual 
d'aquest Ajuntament en els termes següents: 
 
 
NUMERO 

CARACTERISTIQUES: RETRIBUCIONS 
BRUTES ANUALS 
 

Denominació 
Dedicació 

1  Assessor de Polítiques Socials  
 

  
39.381,08  Euros 
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Segon.- La descripció del lloc de treball d’Assessor en l’àmbit de polítiques socials 
destinat a personal eventual, serà la següent: 
 

Denominació     Descripció  
 
 
 Assessor de polítiques socials 

Enllaç entre el Regidor i la Cap de l’Àrea, i 
assessor en: Atenció a Persones en Dependència, 
Promoció Social, Infància i Família, Ciutadania i 
Convivència, Igualtat i Mediació.  
 

 
Tercer.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal és la quantitat de   
39.381,08,-€ que s'abonaran en catorze pagues, prorratejades en dotze pagues de 
periodicitat mensual, de import 2.850,39,-€ cadascuna, i dues corresponents a les 
pagues extraordinàries de juny i desembre, de import 2.588,20,-€ cadascuna, i es 
revisaran anualment en la mateixa proporció que es revisin les retribucions del 
personal al servei de la Corporació. 
 
Quart.- Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball en l’apartat de personal 
eventual en el sentit indicat, corresponent a personal de confiança, A2, amb les 
retribucions que s’ han especificat. 
  
Cinquè.- El nomenament de la persona que ocuparà el càrrec esmentat correspon a 
l’Alcalde. 
 
Sisè.- En compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Aquí també hem tingut un parell de reunions 
amb el regidor de torn, el senyor Jiménez. Ens ha explicat com havia d’anar això, i tal, i 
ens ha resolt una sèrie de dubtes. Lo primer que ens trobem és que, en aquest 
Ajuntament, tenim una forma d’organitzar la plantilla desendreçada. De fet, vostès van 
portar l’any 2012 el senyor, un senyor, de l’Ajuntament del cantó, que tenia el deure 
(era la seva feina d’aquí) d’endreçar la plantilla, veure quanta gent teníem en concurs de 
mèrits o interí, etc., etc. Això no va passar. No només no va passar, sinó que va entrar 
en substitució del senyor Àlex Martín, l’Àlex Martín va retornar al seu lloc de treball i 
aquest senyor, sense tenir una plaça fixa a l’Ajuntament, es va quedar fins al final de la 
legislatura. I no va fer la tasca que se li va encomanar. Clar, a nosaltres això, d’entrada, 
ja ens crea un precedent que hem de dir: “Buf. Si això ha d’anar un altre cop així”. Vaig 
parlar amb el regidor i em va garantir que això no aniria per aquí, ni en broma. Llavors, 
li vaig demanar que acceptés, si acceptaria tres, quatre consideracions. La primera, seria 
una col·laboració plena d’aquest personal eventual amb l’ús de l’oposició per veure com 
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es dissenyaria aquest servei de serveis socials, perquè la por que tenim és que això 
generi més tensió entre els treballadors, perquè ja van molt carregats. I la por que tenim 
és que, depèn com s’endreci aquest servei, lo que podem tenir, o sigui, sent clars, no 
podem parar els serveis, per endreçar el servei per començar a treballar. O sigui, s’ha de 
mantenir la feina i, al mateix temps, endreçar-ho. Vale. Per tant, col·laboració plena i 
complicitat amb els grups de l’oposició, en aquest tema. Després, fer-ne una avaluació 
vinculant a final d’any d’aquesta persona, per part de tot el Consistori i veure si s’han 
aconseguit les fites. Per tant vostè, com ell, hauran de posar-se unes fites d’aquí a final 
d’any i fer l’avaluació. I si surt negativa, el cessament automàtic. I reforçar el servei 
amb una nova treballadora social perquè com que no s’havien fet bé les coses, es va 
agafar una educadora social en el lloc d’una treballadora social. Ara agafar una 
treballadora social per cobrir el càrrec de Gerència i ens quedem orfes d’una 
treballadora social. Aquí, vostès em poden al·legar: “Bueno, és que resulta que el 
Govern no ens possibilita això”. No és cert. Vostès saben que per urgència, això es pot 
fer. De fet, vostès aquest any han ampliat aquest any en 3 la Policia. Serveis socials, 
Educació, Policia, Sanitat, són d’aquells que s’hi poden ampliar la plantilla si hi ha una 
motivació. I en aquest cas, la motivació és clara: un lloc de treball queda buit. Un lloc 
de treballadora social queda buit. En tot cas, ara haurem d’inventar a on encabim 
l’educadora social, però això és un altre tema. Però un lloc de treballadora social queda 
buit, per tant l’Ajuntament hauria de tenir el compromís de cobrir aquesta plaça. I 
l’altre, si, exacte, ja ho he dit abans: un pla de treball que ens permeti analitzar d’aquí a 
final d’any com ha funcionat aquest servei. Per tant, si vostès es comprometen 
públicament a aquestes línies de treball, nosaltres no votarem en contra.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Senyor Jiménez, vostè ens ha explicat la 
situació actual dels serveis socials d’aquest Ajuntament. Sembla ser que ens trobem en 
una situació força complicada. Vostès han fet els canvis, pel que sembla ser, 
insuficients. I vostès, a la vegada, són coneixedors que el PSC no som partidaris de la 
contractació d’assessors. Però no deixa de ser ben cert que els serveis socials, per els i 
les socialistes, és molt important, essencial per nosaltres. I a més, per la situació actual 
de molts veïns i veïnes de Les Franqueses. Per nosaltres és prioritari que el servei 
funcioni, i funcioni bé. És per aquesta raó que avancem que ens abstindrem en aquesta 
votació, però no serà una abstenció gratuïta: li demanem el seu compromís que passat 
(nosaltres posarem més dates) sis mesos des de la contractació de l’assessor, es 
realitzarà una reunió de seguiment amb vostè com a regidor responsable d’Àrea, amb el 
futur coordinador i càrrec de confiança i amb la Cap d’Àrea, sobre el funcionament i les 
mesures de correcció aplicades per solucionar el deficient funcionament del servei. Així 
també, com el programa transversal que volen impulsar amb les altres Àrees de 
l’Ajuntament. A la vegada també li demanem que, arribat a un any de funcionament de 
la nova organització, es faci una avaluació per determinar si cal o no la continuïtat del 
coordinador. Considerem que és suficient temps, donada la situació actual del servei, 
per avaluar els canvis necessaris de l’Àrea i si aquests s’han produït. I, evidentment, si 
no s’estan produint i el coordinador no està fent la seva feina, també li demanem que 
faci un cessament de la persona en concret. Llavors, si vostè assumeix aquests 
compromisos, nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.  
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Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: El nostre grup, després de les converses que 
hem tingut amb el regidor Jiménez, entenem que el fet que es nomeni un càrrec de 
confiança política respon a la necessitat de reforçar l’Àrea de Serveis Socials, i és una 
àrea que des d’Esquerra és clau pel bon funcionament de l’Ajuntament i tot el que és 
l’atenció a les persones. Tot i així, haguéssim preferit que s’hagués cobert aquesta plaça 
mitjançant treballadors o treballadores de l’Ajuntament. Ara bé, per tal de no entorpir el 
funcionament de les polítiques socials i la millora que vol impulsar el regidor, nosaltres 
anunciem que ens abstindrem. I com la resta de grups, continuarem atents a la tasca que 
aquesta persona pugui dur a terme en els propers mesos en l’àmbit de les polítiques 
socials. I ens sumem en aquesta col·laboració amb aquesta persona per poder tirar 
endavant aquesta àrea.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Jo crec que he intentat explicar als diferents 
grups que he tingut l’oportunitat de fer-ho, de forma bastant extensiva, quin és el 
projecte. Els canvis es fan per una motivació, bàsicament: és per millorar la gestió 
interna. Millorar la gestió interna té conseqüències. Sí que puc avançar que el servei que 
se li dóna a les persones és bo. Però cal redistribuir els mitjans humans, recursos 
materials, per poguer complementar els serveis que donem ampliar-los. Per exemple, 
posaré un exemple i això ho hem comentat amb vostès: és el tema de la complicitat amb 
diferents organitzacions que fan la gestió de la distribució d’aliments, del banc 
d’aliments, i que per tant també és un desig que tenim de poder ampliar tota aquesta 
coordinació. Però per fer tot això, necessitem tenir seguretat en la gestió, perquè moltes 
vegades es dupliquen gestions i ens treu la seguretat del compliment de les normatives. 
Per tant, volem fer tota aquesta, en principi un dels motius és aquest. I un altre motiu, 
apart d’ampliar els serveis, també ens ha marcat, ens ve la necessitat, també ha sorgit la 
urgència, que des d’Ensenyament,  per tota la gestió de beques ha creat un nou sistema 
que ens obliga, amb una organització administrativa addicional que, probablement 
aquest any i el que ve ens complicarà la gestió. Aquest es diu (perquè establiran el codi 
identificador únic de l’alumne) que es diu IDALO, això ens farà que ara totes les 
gestions dels nens durant tota la seva etapa escolar s’identificaran no per noms, sinó per 
aquesta terminologia. Per tant, això també ens obliga a tenir una reorganització sobretot 
també amb mitjans, eines, per poder treballar amb seguretat, i això ha fet de que 
prenguéssim aquesta disposició d’una forma amb més rapidesa. Temes que volem 
implantar de nou i millorar: el tema d’igualtat, el tema del voluntariat i una cosa que és 
clara i que volem fer, que és un pla de polítiques socials. Això compagina també amb el 
tema del Consell econòmic i social, que està anunciat i parlat bàsicament en un embrió 
amb vostès. Em demanen la col·laboració amb vostès. Cap problema. O sigui, el tema 
de col·laboració podem marcar, i podem marcar si hem de tenir una reunió cada 6 
mesos amb tots els grups, i marcar en fi, quan veiem, eh?, no hi ha. Com demanen uns 6 
mesos i els altres un any, vull dir, això no serà inconvenient. El que passa que anem a 
treballar per objectius, però no ho podem fer a curt plaç. Per tant, m’estan demanant una 
cosa que m’implica que la confiança que em donen és poca, perquè algun m’està dient 
que 6 mesos podria ser resolutiu, i al cap d’un any que al fem fora. Clar, treballar quan 
implementes nous processos, quan implementes nous serveis, pues evidentment m’estan 
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deixant poc marge. Però evidentment, també els hi dic una cosa: jo tinc la seguretat total 
en que això ha de funcionar, i és un risc que voldria assumir. Però sí que els hi voldria 
fer la reflexió que pensessin en això que els hi dic: que anem a treballar per objectius i 
els participarem a vostès, que els quantificarem i els ratis els posarem entre tots i que els 
podrem posar anualment. Pensi que en aquest moment, no tenim estadístiques de l’Àrea, 
des de fa 5 anys (El senyor Alcalde indica que li queda un minut). Bueno, ara en tot cas, 
espero a la segona, no, en tot cas, si vostès volen afegir alguna cosa jo els hi contestaré 
(El senyor Alcalde li comenta que pensi que ha de contestar a les ofertes que l’han dit) 
Si, si, si. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: No sé si no m’he explicat bé. Nosaltres lo 
que diem és: “Establim un pla de treball”. Evidentment, s’ha de pactar. Jo no li 
demanaré, ja l’he reconegut que vostè, que el seu departament ha de fer la feina al 
mateix temps que es remodela, i que això pot originar tensions. Per tant, jo no seré el 
que li digui: “Corri”. Però sí li diré que si hem marcat uns terminis, aquests terminis si 
no s’executen han de tenir una explicació plausible. I si no, aquí hi ha una 
responsabilitat. Perquè lo que no podem fer és signar un xec en blanc durant 3 anys, 
esperant que això. Ja l’he posat l’exemple anterior i no va funcionar. M’explico? Per 
tant, tenim un mal precedent, en aquest cas. Dit això, és evident que nosaltres 
reconeixem que el personal eventual és necessari en un Ajuntament, nosaltres no ho 
negarem mai, això. Però ha de ser fruït d’una necessitat. Aquesta necessitat vostè l’ha 
plasmat? És un servei que fa un bon servei, però que està col·lapsat. I és per això que 
nosaltres demanem que reforci el servei amb una treballadora social, que jo crec que es 
pot fer, perquè aquest lloc queda en vacant per cobrir-ho. En tot cas, haurem de buscar 
on encabir un educador social, però això és diferent. No sé si m’explico. Per tant, no 
s’angoixi amb aquest tema de l’avaluació, no sé què, no sé quantos. En tot cas, 
marquem un pla de treball que sigui més o menys creïble i parlem-ne a final d’any, 
d’acord? I si la col·laboració és plena amb els grups de l’oposició, jo crec que el resultat 
serà bo. Jo crec que serà bo perquè, en el moment ens desviem, nosaltres ja li 
avançarem amb temps. “Escolti, això em sembla que no va bé per aquí”, etc., etc.. Ara, 
si nosaltres avancem, proposem, i la resposta és: “Deixi’m a mi treballar i no es fiqui en 
lo meu”, pues llavors, clar, aquí no entrem. No, no, no, dic si fos la possible resposta, 
clar, aquí no ens tindrà. Però d’entrada jo crec que tots els grups municipals que ens 
abstindrem estem fent una mica de xec en blanc, en el sentit de dir-li que reconeixem 
que és un servei que està col·lapsat, reconeixem que és un servei que té una mancança 
d’un bon gestor, i que aquest gestor lo que ha de fer és regularitzar una situació, posar-la 
al dia. I el servei ha de continuar funcionar amb els seus treballadors. I a partir d’aquí. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Gràcies, Alcalde. Confiança, tota. 
Confiança, tota, perquè nosaltres estem en contra de contractar assessors. Crec que és 
prou confiança que ens abstinguem en aquest punt, perquè entenem la dificultat i la 
necessitat real del servei. Avaluació. Qualsevol empresa privada, amb un treballador 
que no funcionés en tres mesos, estaria al carrer. Un any, per funcionar, 360 dies, 365, 
perdó, jo crec que pot fer molta, molta, molta feina. Temps suficient per avaluar, no la 
feina de la persona, sinó el funcionament global del servei i l’evolució real que té aquest 
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servei. I si tenim aquest dèficit de fa tants anys, imagino que en 6 mesos es pot fer una 
gran, gran feina. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Senyor Jiménez, 
per finalitzar. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si, per finalitzar. Aviam, no, no perdem cap 
treballador, senyor Bernabé, sinó que, en tot cas les Cap d’Àrea faran unes tasques. No, 
no, farà unes tasques diferents i complementàries, i traurà entre d’altres coses, podrà 
treure gestió de coses transversals que ara s’estan fent a nivell general. Per exemple, 
parlo d’un tema, un tema d’igualtat, però no m’hi vull posar en aquest tema en concret, 
eh? Cap problema amb el tema de l’avaluació i tal. Fora bo, fora bo que quan 
contractem una persona agafem els perfils econòmics i empresarials, perquè seria també 
canviar la visió funcionarial, per tant com jo vinc del món empresarial, jo accepto el 
repte. I m’agradaria que aquesta fora una visió també general, perquè la gent s’ha de 
guanyar la seva qualificació personal. Per tant, amb aquest cas no tinc cap inconvenient 
ni cap situació en acceptar-ho i entenc que no hi haurà cap inconvenient en treballar en 
aquest sentit d’estreta comunicació. I sí que els hi vull agrair a tots l’atenció que m’han 
tingut durant aquests dies que hem estat en conversa i, per tant, jo sabré valorar i 
retornar aquesta confiança que  m’han donat. (El senyor Bernabé fa un comentari fora 
de micròfon) Si, ja estem reforçant. (El senyor Bernabé fa un comentari fora de 
micròfon) Si, però penseu una cosa (El senyor Bernabé fa un comentari fora de 
micròfon), quan veieu el programa i quan veieu la nova cap d’Àrea com vol redistribuir 
la feina, ja tindreu una primera valoració que podreu ser objectius de que, amb els 
mateixos mitjans es poden fer les mateixes coses. Perquè moltes coses les fem, les 
dupliquem. I també hem d’aportar eines de gestió, perquè sense eines de gestió no tenim 
seguretat i ho hem de fer amb Excels que no estan ben fet. Si en canvi, tenim un 
programa ben fet, guanyarem en temps, guanyarem en agilitat i podrem donar més 
servei i més atenció. O sigui, aquesta seria bàsicament la situació. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Passaríem a votació. 
 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per set vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU i PP, i deu abstencions dels regidors dels grups municipals ILFC-
E, PSC-PM, ERC-AM 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 DE LA CONSTITUCIÓ D'UNA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) DE L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 
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Relació de fets 

 
Per Decret de l’alcalde núm. 1313/2000, de 24 d’octubre, es va elevar a definitiu l’acord 
del Ple de l’ajuntament de data 28 de juliol de 2000, en què s’aprovava inicialment el 
Reglament orgànic municipal (ROM), el qual es va publicar íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província número 264 de data 3 de novembre de 2000.  
 
Per Decret de l’alcalde núm. 1095/2009, de 27 de novembre, es va elevar a definitiu 
l’acord del Ple de l’ajuntament de data 22 de juny de 2009, en què es modificava el 
primer incís de l’apartat primer de l’article 27 del ROM, el qual es va publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província número 299 de data 15 de desembre de 2009. 
 
Vist el temps transcorregut i l'aprovació de diferents lleis, principalment en matèria de 
procediment administratiu, administració electrònica i transparència. 
 
En conseqüència, es creu oportú constituir una Comissió Especial de Modificació del 
Reglament Orgànic Municipal (ROM), per tal d'adaptar-lo a la nova legislació. 
 

Fonaments de dret 

 Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya. 

 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú. 

  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

 Ordre GAP/459/2010, de 22 de setembre, per la qual s'aprova el protocol 
d'interoperabilitat 

 Ordre GAP/570/2009, de 10 de desembre, per la qual s'estableix el procediment 
de tramesa de les actes i els acords dels òrgans de govern i administració dels 
ens locals al Departament de Governació i Administracions Públiques. 

 Acord 1/2010, de 17 de juny, de la Comissió Nacional, d'Accés, Avaluació i Tria 
Documental sobre les condicions de substitució de documents en suports físics 
per còpies electròniques de documents amb validesa d'originals. 

 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- CONSTITUIR, a l’emparament del que assenyala l’article 60.4 del Decret 
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Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, aprovatori del Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya, una Comissió Especial de Modificació del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), per tal d'adaptar-lo a la nova legislació. 
 
Segon.- FACULTAR el secretari de la corporació, per tal que requereixi als diferents 
grups polítics municipals a l’efecte que designin un representant, entre els seus 
regidors, en el si de la Comissió, presidida per l'alcalde de la corporació o regidor en 
qui delegui. Igualment facultar-lo per tal que elabori, juntament amb els regidors i 
regidores designats, un calendari de reunions de la referida comissió. 
 
Tercer.- DETERMINAR que la Comissió podrà comptar amb l’assistència de persones 
qualificades que l’assessorin en el desenvolupament de la seva tasca. 
 
Quart.- ASSENYALAR que l’esmentada comissió tindrà caràcter temporal i quedarà 
sense efecte una vegada hagi realitzat els seus treballs. 
 
Cinquè.- Quant al criteri d’acceptació d’acords o presentació de propostes s’estarà a 
la proporcionalitat que tenen els diferents grups polítics en el si del consistori, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 58.3 de la referida llei. 
 

 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Jiménez. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si, per exposar la proposta. Ja va ser també 
comentada en la Junta de Portaveus. Pensem que estem treballant amb un ROM que 
està, va ser aprovat en un Ple de l’Ajuntament del 28 de juliol de 2000. Han passat 16 
anys. Entenem que l’actualitat política ha canviat, que l’organització municipal també 
ha canviat i, per tant, això requereix que entre tots proposem un model de gestió interna 
diferent. Per tant, aquí és el fet de necessitar la complicitat de tots per crear aquesta 
comissió i crear un nou ROM.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé, des de Imaginem estem totalment 
d’acord en que ja calia fer, modificar el reglament, vaja. Creiem que, sobretot, s’ha de 
millorar tot el tema de transparència i de la participació del públic. El que sí que hem de 
tenir en compte que no es pot fer obrir-lo a la lleugera, sinó que hem d’estar, hem de ser 
molt curosos per fer-ho en el temps que faci falta, que sigui a fons, que tothom ens 
poguem posar d’acord. I sobretot també perquè pugui incloure coses interessants de les 
intervencions del públic, poder incloure l’apartat per exemple que pugui fer-se via 
streaming els Plens. També perquè creiem, des del nostre grup, que s’han d’adequar les 
eines perquè el públic pugui entendre què passa en els Plens, perquè quan estàs allà a 
baix (que jo hi havia estat moltes vegades) no t’enteres de res, no saps de què parlen, els 
punts de què van. Llavors, jo crec que s’ha de fer comprensible i didàctic els Plens a la 
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gent. Llavors, nosaltres el que sí que hem estat debatent, bueno votarem a favor en 
principi, però el que sí que hem estat debatent és que la Comissió no creiem que hagi de 
ser temporal, només per el moment de fer la modificació del ROM, sinó que hauria de 
mantenir-se en el temps per fer la interpretació del ROM, perquè sinó després sempre 
estem amb les mateixes de: “ostres, jo crec que diu això”, l’altre creu que diu allò. En 
canvi, si tenim la Comissió que ens pot anar interpretant les regles, serà molt més fàcil. 
Per tant, nosaltres proposaríem que la Comissió durés, passés a ser d’interpretació, no 
només de la creació.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Breument. Per nosaltres és súper 
important que el ROM defineixi clarament els seus punts, que no hi hagi una lliure 
interpretació o del govern o del Secretari, o de la secretària, o de qualsevol altre 
persona. Que quedi clar el que diu i com ho diu. I sobretot, molt important com ja ha dit 
l’Eli, tot el tema vinculat a la participació ciutadana. Per nosaltres, fonamental. Crec que 
el ciutadà que ve als plenaris és d’agrair, a la vegada enriqueix a aquest Ple. I se l’ha de 
donar totes les facilitats possibles per què pugui dir el que estimi, consideri. Sempre, 
evidentment, dintre d’un àmbit de respecte a tothom, però que tingui el dret absolut de 
participar quan s’estimi i consideri oportú. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Un aclariment. En el punt 3, quan es diu: “a 
determinar que la Comissió podrà comptar amb l’assistència de persones qualificades 
que l’assessorin al desenvolupament de la seva tasca”, entenc que aquestes persones 
qualificades, a banda de gent de la casa poden ser gent de fora, i vull entendre que 
poden ser a proposta de qualsevol dels membres de la Comissió. O si més no. Si. No, 
doncs què farem? Començarem a parlar-ne i que el ROM ho defineixi després? 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: No queda clar, per tant ho hem d’interpretar 
entre tots. Ja està. I com que tots direu que podeu portar assessors i gent, pues serà així.  
Molt bé. Alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Passaríem al punt número 13. Excusem al 
Javier Álvarez, que està amb febre. La Marina de moment aguanta. Molt bé. Passem la 
moció del punt número 13. Hi ha una d’urgència, però es farà en el punt 17.  
 
 
A les 22:20 hores el senyor Javier Álvarez s’absenta de la sala. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES DE SUPORT A L'ACORD ADOPTAT PEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA EN DATA 7 D'ABRIL DE 2016 

 
Atès que el Parlament de Catalunya va prendre l’acord el proppassat 7 d’abril de 2016, 
sobre el moment històric excepcional, per assolir i culminar democràticament la 
independència de Catalunya, i per tot això, el Parlament reitera els objectius continguts 
en la declaració 1/XI del 9N. 
 
Atès que el pronunciament realitzat pel Parlament de Catalunya, que es el màxim òrgan 
democràtic que tenim en el nostre país, marca a seguir el camí per assolir la 
independència de Catalunya, que és molt important per al país. 
 
Atès que mostra el màxim suport a tots els ajuntaments avui investigats i criminalitzats 
per haver mostrat el seu suport a l’esmentada declaració 1/XI del 9N, com és el nostre 
en aquestes circumstàncies. 
 
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents; 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport a l’acord que ha pres el Parlament de Catalunya el proppassat 
7 d’abril de 2016, sobre el MOMENT HISTÒRIC EXCEPCIONAL, per assolir i 
culminar democràticament la independència de Catalunya. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: La moció que hem presentat reflecteix d’un 
acord del Parlament de Catalunya que ja va passar-se molt similar en el seu dia per votar 
en aquest Ple, que és recolzar la moció que es va aprovar en el Parlament sobre el 
moment històric excepcional que està relacionat, com també era l’altre que es va passar 
en el Ple, sobre el procés de democràcia i independència de Catalunya.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció al respecte? El nostre vot 
serà afirmatiu, com no podia ser d’una altra manera. Alguna intervenció més?  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Miri, senyor Torné. Senyor Torné, perquè 
vostè és qui presenta aquesta moció. Recentment, s’han complert 100 dies del govern 
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català. I el President Puigdemont va presentar el seu pla de govern, que es fixa com a 
objectiu revertir les retallades i dur a Catalunya a les portes de ser un estat. El que 
Puigdemont, el senyor President Puigdemont, va obviar, però és que lo primer, aquestes 
retallades són les que va engegar el govern d’Artur Mas, de qui se sent hereu, dit per ell 
mateix. Segon, a hores d’ara, encara no s’han aprovat els pressupostos. Tercer, més de 
13 votacions perdudes per desavinences amb els seus socis. Quart, el seu full de ruta és 
incompatible amb el pla que ell mateix va presentar. En aquest sentit, com apuntava el 
nostre primer secretari del PSC, i president del Grup Municipal Socialista, Miquel Iceta, 
el President Puigdemont es proposa fer en 15 mesos el que el govern d’Artur Mas 
volien fer en 3 anys. En aquest balanç, els i les socialistes catalans entenem que l’acord 
que es va subscriure Junts per Sí i la CUP garantia per escrit l’estabilitat parlamentària, 
però aquests 3 mesos han estat del tot menys estables. Hi estem davant d’un govern 
dividit i poc creïble, en primer lloc un govern interí i amb un full de ruta inviable, un 
govern que no ha aprovat cap llei, un govern sense pla de govern ni pressupostos, ni 
estabilitat per poder aprovar-los de moment, un govern insensible socialment. 
Considerem que, el que seria històric realment, seria que el govern funcionés, per què 
Catalunya funcionés millor, i així tots els catalans i catalanes visquéssim millor. És per 
totes aquestes raons que el PSC votarà no a aquesta moció.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Si. El nostre grup dóna llibertat de vot als 
companys perquè votin el que considerin. Però apartant l’opinió que tinguem cadascú 
de Convergència i el Govern, que jo ideològicament estic totalment oposat, el que 
parlem primer en aquesta moció és que qui és un tribunal per perseguir l’expressió 
democràtica de l’opinió d’un ciutadà que respecta els drets humans? Qui és l’Audiència 
Nacional per perseguir a gent per expressar la seva opinió? Això no és una democràcia, 
si funciona així. I per tant, des d’un confederalista convençut, donaré recolzament a 
aquesta moció perquè considero que a ningú se l’ha de perseguir per expressar la seva 
opinió democràtica. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Breument. El nostre grup votarà a favor ja que 
es tracta de donar suport a una moció del Parlament de Catalunya que referma la 
declaració de ruptura del 9N, tot i l’anul·lació del Tribunal Constitucional. Volem 
deixar clar també que la sentència sobre la resolució del 9N no anul·la la voluntat 
democràtica expressada democràticament del 27S. A més volem mostrar el nostre 
rebuig, com ha fet el senyor Vega, per la judicialització del procés sobiranista, que està 
coartant la llibertat d’expressió i d’opinió de les institucions i dels càrrecs electes de les 
institucions d’àmbits locals. Per tant, donarem suport a la moció del senyor Torné. 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Jo, bàsicament, recordar dues coses. Primer en 
el portaveu Corchado que dir-li que, quan em citi recordi que aquesta moció la presenta 
un grup polític, no jo. Jo l’he signada, evidentment. I per lo tant, faci-ho correctament, 
no per res, perquè si vostè té poca pràctica d’esmenar segons quins documents i segons 
quin tractament, ja li recordaré, però home, també em sap greu que s’equivoqui a una 
cosa tan important. Després, sens dubte de que igual com va ser l’altra vegada que es va 
votar aquest acord de recolzament al Parlament, i aquesta també, jo, ni el meu grup 
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polític no té cap por en què ens empaitin els que han votat una cosa o una altra, 
recolzant un acord al Parlament. Jo ho dic perquè també, per acabar de donar més 
arguments al qui d’allò, aquí ens han demanat els qui vam aprovar la moció passada qui 
érem per veure si ens empaiten o no, i pobrets de nosaltres, nosaltres per votar una cosa 
que van fer al Parlament de Catalunya, no ens poden ni empaitar ni dins de res, és molt 
democràtic i molt d’acord. Ho dic per si hi ha algun dubte de que a qui li tremolin les 
cames, que estiguin tranquils.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Simplement un matís. Si, em referia a qui 
presentava la moció en aquests moments, que es vostè, no és un partit polític sinó el 
senyor portaveu del seu partit polític. Simplement, perquè quedi (El senyor Torné fa un 
comentari fora de micròfon). Estic parlant jo, senyor Torné (El senyor Torné fa un 
comentari fora de micròfon). Sembla ser que vostè tampoc coneix el procediment 
d’aquest plenari, quan parla un altre regidor vostè ha d’esperar i si se sent al·ludit, parli. 
Vostè parla de procediments. El procediment és per tots, no només quan un ens 
interessa i quan no ens interessa. Vostè és qui ha presentat aquesta moció, qui està 
presentant aquesta moció a aquest plenari, i tothom pot veure que el senyor Torné és qui 
presenta aquesta moció. És bastant simple. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, els regidors Rafael Bernabé, Àlex Vega i Elisabet Pericas del 
grup municipal ILFC-E, ERC-AM i CPF, tres vots en contra dels regidors del grup 
municipal PSC-PM, i una abstenció del regidor Germán López del grup municipal 
ILFC-E, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS 
SOCIALISTES EN RELACIÓ AL RECONEIXEMENT I PAGAMENT 
DEL DEUTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB 
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
Des de 2010 el volum de transferències econòmiques de la Generalitat als ens locals ha 
davallat un 62%. Pel que fa a les transferències que corresponen al finançament de 
serveis amb competències compartides i/o a serveis sobre els quals els ajuntaments no 
tenen competències, han baixat un 56%. Malgrat tot, els ajuntaments catalans han 
continuat prestant els serveis per responsabilitat política i respecte democràtic a la 
ciutadania. En el cas de les subvencions per inversió (PUOSC i altres) la baixada ha 
estat del 92%. Igualment els ajuntaments, malgrat les limitacions imposades pel govern 
del PP i la manca d’ajuda de la Generalitat, han continuat invertint en el necessari 
manteniment de les infraestructures i equipaments locals (s’han recuperat nivells 
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d’inversió similars als anys anteriors a la crisi), ja que malgrat tot són les 
administracions més sanejades del país (durant el 2015, en el seu conjunt, són les 
úniques que varen tenir superàvit, concretament del 0,5%). 
 
En aquest context, reiteradament els consistoris catalans hem reclamat, a través de 
múltiples vies, a la Generalitat de Catalunya el pagament dels deutes que té reconeguts 
amb els ajuntaments. Es tracta en aquest cas de subvencions aprovades i concedides a 
obres i serveis municipals ja efectuats i que la Generalitat no abona als ajuntaments. 
Aquesta situació ens pot abocar a la impossibilitat de complir com voldríem amb els 
terminis legals de pagaments a proveïdors i ens converteix, de facto, en finançadors 
obligats de la Generalitat de Catalunya. 
 
Però els perjudicis que l’actuació de la Generalitat provoca als ajuntaments no acaben 
aquí. 
 
A més de no pagar el que deu, la Generalitat de Catalunya no està reconeixent 
comptablement les obligacions de pagaments envers els ajuntaments, inflingint un doble 
càstig: no paga els deutes i no reconeix el deute real que té amb nosaltres. 
 
Moltes entitats locals hem desenvolupat i desenvolupem activitats pròpies de la 
Generalitat assumint per responsabilitat una activitat de suplència amb els diners del 
municipi. Hem rebut l’atorgament de subvencions per poder finançar inversions, hem 
realitzat les activitats i inversions d’acord amb els preceptes signats, hem enviat les 
justificacions signades pels interventors i rebem, com a resposta, el silenci. 
 
El silenci pot provocar manca de liquiditat. La Generalitat de Catalunya no ens paga. 
Però, en canvi, els ajuntaments hem d’abonar les factures dels nostres proveïdors en un 
termini de 30 dies. 
 
A més, disminueix greument la solvència dels ajuntaments. No és només que no 
cobrem, és que ni tan sols ens volen reconèixer que ens deuen diners. Per tant hem 
d’aplicar estrictament la normativa pressupostària i, segons aquesta, si no disposem de 
confirmació del fet que la despesa està justificada no podem registrar el deute de la 
Generalitat, posant en risc l’equilibri econòmic dels ajuntaments i la continuïtat dels 
serveis públics. 
 
A dia d’avui, el deute que la Generalitat de Catalunya ha reconegut que té amb 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és de 1.900.000 euros aprox. 
 
A banda d’aquest deute reconegut per la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, també hi ha un deute de 1.100.000 aprox. no reconegut pel 
departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya que es correspon amb 
subvencions justificades per part de l’Ajuntament en conceptes d’inversió i que no han 
estat reconegudes. 
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Un principi essencial en les relacions entre les administracions com a ens territorial és el 
PRINCIPI DE LLEIALTAT INSTITUCIONAL, i els ajuntaments, com estableix 
l’article 86 de l’Estatut, som un “ens local bàsic d’organització territorial i un mitjà 
essencial de participació de la comunitat”. Aquest principi impregna totes les nostres 
resolucions, convenis i acords, reconeixent a l’altre la seva autonomia, la seva 
singularitat i la seva capacitat com a representant de la ciutadania. 
 
Per tot això, el grup socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses de 
Vallès, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a fer efectius de manera prioritària els 
pagaments pendents reconeguts amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a reconèixer els deutes no reconeguts que 
té amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i a planificar una data de pagament 
en el cas que no es realitzi el pagament procedir a reclamar via judicial els pagaments 
corresponents. 
 
Tercer.- Incorporar el deute pendent als ajuntaments de Catalunya per municipi al 
denominat “portal de la transparència” de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Traslladar aquesta resolució a la conselleria d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, a la totalitat dels Grups del Parlament de Catalunya i a la 
Presidència del Parlament. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Corchado. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Des de l’any 2010, el volum de les 
transferències econòmiques de la Generalitat als ens locals, als Ajuntaments, ha 
davallat d’un 62%. En el cas de les subvencions per a inversió, PUOSC i altres, la 
baixada ha estat del 92%. Igualment, els Ajuntaments, malgrat les limitacions 
imposades pel govern del PP i la manca d’ajuda de la Generalitat, han continuat 
invertint el necessari per mantenir les infraestructures i els equipaments locals. En 
aquest context, reiteradament els consistoris catalans hem reclamat, a través de 
múltiples vies a la Generalitat de Catalunya el pagament dels deutes que te reconeguts 
amb els Ajuntaments. A més de no pagar el que deu, la Generalitat de Catalunya no 
està reconeixent comptablement les obligacions de pagaments envers els Ajuntaments, 
infringint un doble càstig: no paga els deutes i no reconeix el deute real que te amb 
nosaltres. Hem rebut l’atorgament de subvencions per poder finançar inversions, hem 
realitzat les activitats i inversions d’acord amb els preceptes signats, hem enviat les 
justificacions signades per l’Interventor i rebem com a resposta el silenci. El silenci 
pot provocar una manca de liquiditat al nostre Ajuntament. La Generalitat de 
Catalunya no ens paga, però en canvi els Ajuntaments hem d’abonar les factures dels 
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nostres proveïdors en un termini de 30 dies. Al dia d’avui, el deute de la Generalitat de 
Catalunya que ha reconegut amb el nostre Ajuntament i que té, és d’un milió nou-
cents mil euros, aproximadament. A banda d’aquest deute reconegut per la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès també te un deute 
aproximadament d’un milió nou-cents mil euros no reconegut pel Departament 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, que es correspon a subvencions 
justificades per part de l’Ajuntament en conceptes d’inversió i que no han estat 
reconegudes. Un principi essencial de les relacions entre les Administracions com a 
ens territorials, és el principi de la lleialtat institucional. Qualsevol govern local ha de 
primar les necessitats dels seus ciutadans, veïns i veïnes, en aquest cas de les 
Franqueses, però sobretot han d’obrir els ulls perquè només a les Franqueses és 
necessari aquests diners. Què farien amb aquests prop de 3 milions d’euros? Gràcies. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Nosaltres voldríem demanar aviam si, amb 
aquesta sol·licitud que vostè fa en el punt segon que diu “instar a la Generalitat”, al final 
diu: “en el cas que no es realitzi el pagament posaria a reclamar en via judicial els 
pagaments corresponents”. Nosaltres no anàvem a votar en favor d’aquesta proposta, 
però si vostè treu aquesta inclusió, ens podríem abstenir. Però entenem que la 
Generalitat està, per lo que ens informen, estan fent l’aprovisionament. Aquests  
pagaments que ja estan reconeguts, així que estiguin aprovats els pressupostos, els faran 
efectius. Hi volem donar aquest vot de confiança. Per tant, li estic manifestant el que 
volem fer.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per completar. Així acabem de fer el temps. 
Evidentment, que vostè te una part de raó en el que diu de que els Ajuntaments han fet 
els deures, els Ajuntaments estan pagant a 30 dies, i que ens paguin a 2-3 anys és un 
problema greu, sense cap mena de dubte. Però també hem de veure que la Generalitat 
no té tota la culpa, que és un tema de finançament, i és un tema de finançament de 
l’Estat. I estem en aquesta situació que molts hem fet un canvi des de 2011, per aquest 
motiu: per un motiu d’ofec cap al nostre país. Llavors, a partir d’aquí  jo no tinc nassos, 
entre cometes. Sí que els hi he d’anar al darrera, sí que farem reunions. Ve el Delegat 
del Govern la setmana que ve, i en parlarem. Però jo no puc anar via judicial contra el 
meu govern, sigui del PSC o sigui de qui sigui. Nosaltres també podíem haver anat 
judicialment a l’època del tripartit. No, no, no, no és la nostra postura. Quan 
judicialitzem les coses, anem malament. Per això li dic que, si traiem el tema de la 
judicialització, podem fer tots els passos, demanar hora amb qui faci falta. Nosaltres ens 
podríem abstenir, tenint en compte que la Generalitat creiem que no en té culpa. Alguna 
intervenció més? 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Nosaltres recolzarem la vostra moció i 
m’agradaria recordar que el vostre partit presumia de ser deixeble exemplar de les 
polítiques de sostenibilitat de la Unió Europea. S’ha de dir que no tenim culpa. Quan 
presumíem de ser uns bons deixebles de la senyora Merckel, ostis, aquí hi ha una mica 
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d’incoherència, no? Si és la vostra ideologia i les vostres postures econòmiques, 
assumiu-les, després no dieu: “No, no som no som nosaltres els que hem creat això”. O 
sigui, vale que els de l’altre costat us apreten, però és que bàsicament voteu lo mateix i 
políticament i econòmicament no us diferencieu massa.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Nosaltres votarem que no. Votarem que no, 
tan si es treu el tema de la judicialització com si no es treu. Votarem que no perquè, de 
les dades que el senyor regidor portaveu del PSC ha llegit, n’hi ha que estan bé, però és 
clar, se n’ha deixat moltes d’altres, i m’he pres la llibertat de portar alguna cosa 
apuntada, cosa que no faig moltes vegades, però vaja. A mi em sembla que això és una 
cosa, com a mínim, oportunista. És una cosa que no diu que la Generalitat recapta 
directament i pot administrar d’entrada, aproximadament, un 5% dels impostos que 
paguem els catalans. Que l’altre 95% d’aquests impostos els rep directament l’Estat. 
Que, sense entrar en el sistema de finançament que hi ha ara mateix, l’Estat l’està 
incomplint de forma permanent. L’Estat està incomplint de forma permanent l’Estatut 
que el senyor Guerra presumia de “haberse cepillado”, d’haver-hi passat el ribot. I 
després d’això, continuen incomplint-lo. Per què ho incompleixen? A data d’avui, 
l’Estat ens deu més del 50% dels 1.400 milions d’Euros que li deu a la Generalitat de la 
liquidació de l’any 2014. D’aquests 1.400 milions que havia d’haver pagat l’Estat, 
repeteixo, eh?, de la liquidació del 2014 que es tanca el 2015. Ara que estem al mes 
d’abril, nosaltres hem portat en aquest Ple el donar compte de com s’havia tancat el 
pressupost del 2015. Vol dir que el pressupost del 2014, els números fa més d’un any 
que estan fets. D’aquests 1.400 milions d’Euros, la Generalitat n’ha cobrat 
aproximadament uns 600, i n’hi deuen 800. Jo no sé si en algun moment determinat els 
senyors del PSC han portat, s’han plantejat portar a l’Estat espanyol al jutjat per aquest 
incompliment. L’Estat incompleix des de sempre els pagaments establerts a la 
disposició addicional tercera de l’Estatut. Això fa que les inversions en infraestructures 
que millorarien el nostre teixit de comunicacions i empresarials, o no es puguin fer o 
s’hagin de fer pagant-les directament la Generalitat, que els ha de treure d’una altra 
banda. No sé si també per això s’han plantejat portar a l’Estat espanyol als tribunals. 
Estem en el mes d’abril, com deia fa un moment, i l’Estat no ha activat el FLA, o Fons 
de Liquiditat corresponent al segon trimestre. I del segon trimestre ja ha passat una 
tercera part. A més a més la Generalitat, dit una mica per sobre, hi ha una part important 
dels diners que li tocarien que no rep. És la part corresponent als interessos del deute. 
Per què? Ho ha apuntat ara fa un moment el regidor. Perquè va haver-hi un canvi de la 
Constitució espanyola, un canvi exprés, que el van pactar el PSOE i el PP. I el van 
pactar amb un pim pam. Suposo que no hi tindria gran cosa a veure, les imposicions o 
les peticions que feia l’Estat alemany encapçalant a la resta d’Europa per assegurar-se el 
seu deute. A partir d’aquí, ens trobem en que, amb els diners que té la Generalitat 
(aquestes partides destinades a pressupostos socials, no sé què, vale?) es passen totes al 
darrera del pagament del deute, i això és perquè el partit (no sé si el representen o no? 
però vaja, en qualsevol cas és el seu soci a Espanya) el PSOE i el PP van arribar a 
aquest acord i van arribar-hi molt de pressa. Jo no sé, potser insistint amb el que s’ha 
dit, si vostès com a partits d’esquerres això ho troben normal i ho accepten. A més la 
Generalitat, amb els diners que li arriben, el primer que fa és pagar les nòmines de la 
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seva gent. I la seva gent, en el fons, són la nostra gent: és la policia que tenim, són els 
metges i el personal d’assistència sanitària als quals anem quan estem malats, són els 
mestres que donen classe als nostres fills o als nostres nets, els que en teniu la sort de 
tenir-ne, etc., etc., etc.. I la Generalitat també paga deutes dels Ajuntaments, i no els 
paga en funció de l’amenaça d’un procés judicial: els paga en funció de l’antiguitat 
d’aquest deute, els paga en funció de la (El senyor Alcalde comenta que li queden 8 
segons). Em reservo pel segon torn.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Senyor Profitós: oportunisme, cap. 
Recentment, a aquest Ajuntament es va debatre una moció presentada pel partit del 
senyor Torné que anava en el mateix sentit, i hem vist que, com a mínim, no tenim 
informació de que s’hagi fet res (no tenim aquesta informació, no que no se n’hagi fet 
sinó que no la tenim). Vostè es preocupa més de la relació Espanya Catalunya que dels 
veïns i veïnes de les Franqueses, perquè s’ha passat tota l’estona parlant de tothom 
menys dels nostres veïns i veïnes. Ah, ho dirà després. Ah, perquè li he recordat. Està 
bé. Com a mínim, pensi i digui-ho. Perfecte, ens sembla molt bé. Tema: considerem que 
la Generalitat, amb bones paraules tenint en compte que es va presentar una moció (no 
sé si ens farien gaire cas) a altres poblacions, fent això ja han començat a cobrar. 
Algunes ho han cobrat tot i altres no, han cobrat una part només. El que sí acceptaríem, 
si a vostès els hi sembla bé i al grup que ha dit que votaria a favor, en comptes de dir 
“reclamar directament” nosaltres considerem que cal dir que en el cas de que no ho 
facin, a la carta que se li envia als Departaments corresponents: “potser optarem per la 
via judicial”. No dic que ho farem, sinó és una opció a optar. Què vol dir? Perquè ens 
entenguin i vegin que anem en serio, que com a mínim ens prenguin en serio, no que ho 
farem sinó que és una possibilitat que tinguin en compte, perquè tenim un dret a fer-ho. 
Amb aquesta línia, o sigui, no és dir: “si no ho fan, anirem als jutjats”, però sí dir: “si no 
ho fan, potser pensarem si anem als jutjats”. Que potser així, com a mínim, intentaran 
escoltar-nos una mica més. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Com que veig que la moció se li aprovarà 
igualment, en aquest aspecte, pel que, no sé, depèn. Però nosaltres tot lo que sigui 
insinuar via judicial no ho podem votar-ho a favor. Em sap molt greu. Senyor Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Colomé, no li demano que deixi de 
votar-la a favor, ostia. No, no.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: No, no, no, no, si, si. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, m’ha agradat que faci esment a la 
Llei 135 que va canviar el Govern espanyol amb el PSOE, i quines forces més? Perquè 
no les ha dites totes. Què va fer Convergència en aquell moment? No, no, clar, però és 
que qui està governant ara, també? Per tant, de aquellas lluvias, estos lodos, no? Clar, 
aquí hem de ser coherents. Ara han fet un canvi cap a lo social. Em sembla perfecte. 
Però qui va treure el pit quan va entrar i va treure els PIRMIS als que els cobraven va 
ser Convergència i Unió, no va ser ningú més. I va ser traient pit abans de que el 
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Govern espanyol fes cap retallada. Va ser traient pit, de lo bé que fem les coses, el 
govern dels millors. Clar, també m’ha recordat certes coses. Jo, tot lo que vostè ha dit, li 
compro perfectament, té tota la raó del mon, però també hem de ser una mica curosos. 
Ens queixem de la Llei electoral per votar afora. Qui la va votar també a favor? Després 
veiem fantasmes: “ah, és que aquella altre Llei ens ha perjudicat”. Si, però 
Convergència i Unió també la va votar a favor, la va modificar. Clar, és que no sé si 
m’explico. A mi em sembla bé que ara hagin fet aquest giro cap a lo social. Però durant 
molt temps no, i compatibilitzaven al tripartit, no a Madrid al principi. Li recordo, eh? 
Al tripartit. El tripartit no patia lo mateix que està patint ara la Generalitat en quant a 
incompliment de tot això. Pues igual, igual que abans, el que passa és que l’economia 
anava una mica millor i ho podien solventar d’una altra manera. Ara ha vingut la crisis, i 
tal. Li ho torno a dir, té tota la raó, amb lo que li dic: “li compro”. Però nosaltres no 
votarem a favor perquè entenem que no podem traslladar el problema de la Generalitat 
als ciutadans de les Franqueses, perquè si féssim això, l’Ajuntament de les Franqueses 
deixa de pagar perquè entén la situació del Govern de la Generalitat, i els proveïdors ens 
haurien d’entendre a nosaltres, perquè tampoc ens arriba tot el diner de la Generalitat. 
Clar, entrem en un bucle que nosaltres, lo primer que hem de fer, és defensar que 
aquests calés arribin. Una altra cosa és que entenem la situació, que no s’hagi de 
judicialitzar estem completament d’acord amb vostès i tal, però com a Administració 
local, hem d’apretar aquí i a Madrid, on toqui. I a Europa. On toqui.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Segueixo. Senyor Bernabé, no sé perquè em 
mirava a mi. Vull dir, a veure, Esquerra sempre s’ha comportat de la mateixa manera. 
Per la part que em toca, només dir que bueno, si tinc temps ho diré perquè tres minuts 
passen volant. I ara, aquí tenim. A veure, estava dient que la Generalitat sí que paga 
deutes als Ajuntaments, i a pesar del que vostè ha dit a la seva segona intervenció, no 
els paga en funció de l’amenaça d’un procediment judicial. Els paga, deia, en funció de 
l’antiguitat del deute, en funció de la necessitat que manifesta el municipi i en funció 
també de la incidència d’aquest deute en el pressupost municipal. I vostè em deia que no 
havia parlat dels veïns de les Franqueses. No parlaré jo en funció del que vostè digui o 
no digui. Parlaré en funció del guió que tinc. I no parlaré tant dels veïns de les 
Franqueses sinó dels governants que han tingut a les Franqueses en aquests últims anys. 
Per exemple, una part d’aquest deute, a què correspon? Correspon a les inversions que 
s’han fet en el Pla de Barris. Nosaltres a les Franqueses i al primer any de la passada 
legislatura (jo tenia l’honor, o digues-li com vulguis, d’estar a la regidoria d’Hisenda), 
vam rebre informació de la Generalitat que ens deia que les quantitats del Pla de Barris, 
recomanaven que això ho deixéssim aparcat, que no hi havia diners pel Pla de Barris. 
Van dir-ho amb molt de temps. Els que es van quedar en el govern, un cop nosaltres 
vam marxar, van decidir tirar endavant amb el Pla de Barris. Hi ha coses que sí, que és 
lògic, de justícia, que s’havien de tirar endavant. Però hi ha coses, que són les que han 
costat més diners, que vostès les han tirat endavant. I les han tirat endavant dient, com a 
govern, vostès i vostès, fa quatre anys, que l’Ajuntament podia suportar-ho, això. En el 
moment en que un Ajuntament diu: “És que nosaltres podem fer de Banc, i nosaltres ho 
podem suportar”, la imatge que s’està donant de cara afora és: “Escolti, és que nosaltres 
anem sobrats”. I per altra banda, vostès poden fer tres coses: votar a favor, abstenir-se o 
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votar en contra. Llavors, no d’això. Jo repeteixo: nosaltres votarem en contra perquè, a 
més a més, estem veient que en aquí també hi ha una diferent manera de tractar les 
diferents Administracions, en funció siguin autonòmiques, de l’Estat, o en funció 
tinguin possibilitat de ser-hi o no. Per altra banda, abans estava parlant vostè de les 
coses que fa o no fa el Govern de la Generalitat. La Generalitat té Govern, els espanyols 
aniran en unes altres eleccions.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: En primer lloc, per assumir. No sé si el 
senyor Profitós no vol demanar els diners a la Generalitat perquè el senyor Junqueres és 
el responsable d’Economia. No ho sé, això queda en l’aire. En aquest cas, nosaltres 
considerem que, si en aquest cas Convergència, no accepta el canvi com a mínim de dir 
amagar com possiblement fer una denúncia, la mantindrem tal i com està. Llavors, si 
volen modificar aquest concepte, i sinó nosaltres la mantenim perquè considerem que el 
deute (o sigui, les inversions que es van fer en el Pla de Barris estan ben fetes), nosaltres 
no tenim culpa que la Generalitat no ens pagui els diners que ens deu. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votació. Vots a favor 
de la proposta? 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Perdó, perdo. I la cosa de les al·lusions i tot 
això?  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu. No, home. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A mi fa dos plens, cada vegada que obria la 
boca em dèieu que per al·lusions, que per al· lusions, que per. Ah, no? Deixem,  
parlarem (El senyor Alcalde li comenta que parli 20 segons) de en el ROM com va 
quedar lo de les al·lusions i tot això? (El senyor Alcalde li comenta que sí que en 
parlaran i que si vol 20 segons). No, és que me’n sobren amb 20. No, no. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Les al·lusions diu que són breus. Deu 
segons, si us plau. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: El posicionament d’aquest grup és 
absolutament independent de qui fa qui en el Govern de la Generalitat. No té més 
història, això. 
 
 
SOTMESA a votació la moció, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, PSC-PM i CPF, i vuit vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CiU i ERC-AM. Repetida la votació, obté vuit vots a favor dels regidors 
dels grups municipals ILFC-E, PSC-PM i CPF, i vuit vots en contra dels regidors dels 
grups municipals CiU i ERC-AM, sent rebutjada amb el vot de qualitat de l’alcalde. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per tant, no s’aprova, tot i que el convido, us 
convido en els portaveus, a quan vingui el Delegat del Govern a ser-hi presents i a fer 
una mica més de força. Que em sembla que ve la setmana que ve. Ve el dimecres. O 
sinó, envieu algú. La reunió era privada perquè hi fos nosaltres però la podem obrir, 
almenys en els primers temes, a tothom. I l’avisem que vindrà més gent. Vale?  
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS 
SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA RETIRADA DE L'ORDRE DE 
PAGAMENT CONFISCATORI PER A LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

 
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de  l’Autonomia Personal i Atenció a 
les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases per al 
desenvolupament a tot el territori espanyol de l’atenció a les persones en situació de 
dependència i va establir un dret subjectiu en l’àmbit de l’atenció social. Aquesta llei va 
significar un abans i un després en relació a les persones amb manca d’autonomia o 
dependència, ja que garanteix el dret a rebre unes prestacions adequades a les seves 
necessitats. 
 
El model de finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt en què es 
combina el finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres parts: 
l’administració central, l’administració autonòmica i el beneficiari. La proporció entre el 
que paga l’usuari i el que paga l’administració està en funció de la capacitat econòmica 
del beneficiari, l’anomenat Copagament. No obstant això, la Llei fa esment a un principi 
bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de rebre la prestació que necessiti per falta de 
capacitat econòmica. 
 
En l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, 
va establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la universalitat, on els 
poders públics haurien de garantir a tothom l’accés als serveis socials i llur ús efectiu en 
condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. No obstant això, la llei també 
contemplava que aquest principi no excloïa, però, que l’accés es pogués condicionar al 
fet que els usuaris complissin determinats requisits i paguessin una contraprestació 
econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema. 
 
En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat econòmica de la 
persona beneficiària de les prestacions venien determinats per les Ordres ASC/432/2007 
i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri exclusiu per determinar la capacitat 
econòmica els ingressos derivats de la renda personal de la persona beneficiària, 
excloent d’aquesta manera els guanys o les pèrdues patrimonials. 
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Amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de valoració 
de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no 
gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament han canviat. Ara, a més 
dels ingressos, es contempla el patrimoni, el seu rendiment i les càrregues familiars, fet 
que provoca que en la gran majoria dels casos els beneficiaris d’aquest servei paguin 
més, amb increments del copagament fins a un 30% i un 40%. Aquest fet ha provocat 
 
Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que 
depenen d’aquests serveis, es considera que ha estat un desencert aquest nou sistema de 
copagament, i que no ha estat més que una nova retallada encoberta portada a terme pel 
Departament de Benestar Social i Família. El nou càlcul de copagament establert per 
l’Ordre BSF/130/2014 ha provocat als usuaris d’aquests serveis una baixada dràstica 
dels recursos econòmics per poder fer front a les despeses del dia a dia, ha suposat una 
pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de butxaca 
garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt de despeses personals 
necessàries i no cobertes per cap altre sistema de protecció social. 
 
Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que no es 
tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta de la ciutadania. 
En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es vegin 
desproveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un servei que li 
facilitarà l’autonomia si després no podran comptar amb els recursos suficients per 
gaudir d’aquesta autonomia. 
 
Diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitats han 
posat de relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, després d’aplicar la 
nova ordre de copagament, tenen una disponibilitat de diners de butxaca, en molts dels 
casos, inferiors als 100 Euros mensuals, fet que atempta a la igualtat d’oportunitats, la 
seva socialització i integració social, i els condemna a una situació de pobresa crònica. 
Tanmateix, el sector de la discapacitat a Catalunya no demana la gratuïtat dels serveis 
sinó un copagament just i equitatiu. 
 
Recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears han 
portat a terme la revisió de l’ordre de copagament, revisant els seus criteris i establint 
condicions més justes pel que fa als diners de “butxaca” del què poden gaudir les 
persones amb discapacitat un cop han fet el pagament del servei rebut per llei. 
 
El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposta de 
Resolució a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al govern de la 
Generalitat a derogar l’ordre de copagament BSF/130/2014. Una derogació que no ha 
executat el Govern de la Generalitat tot i tenir el mandat parlamentari. 
 
Per aquest motiu, el Grup Socialista proposa: 
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Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i 
derogar amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova que 
estableixi criteris més justos, en base a les ordres anteriors, mitjançant la participació en 
la seva elaboració de les entitats representants dels col·lectius afectats, que determinin 
la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no 
gratuïtes i de prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de 
dependència que estableix la cartera de Serveis Social. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al seu correcte 
desenvolupament. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i Família 
de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya) i al 
COCARMI ( Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat). 
 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Aguilera. 
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: A vera. En aquesta moció, el que volem 
demanar molt clarament és que es derogui la Ordre esmentada amb caràcter 
d’urgència, per aprovar una nova en la que participin en la seva elaboració tots els 
col·lectius afectats. Aquesta derogació no s’ha executat per part del Govern de la 
Generalitat, tot i tenint el mandat parlamentari de data 30 de març de 2016. I aquest 
mandat també és important, molt important. Aquest copagament, que considerem que 
és una retallada encoberta, suposa que un centenar de cassos d’aquest col·lectiu tingui 
una disponibilitat de diners inferiors a 100 Euros mensuals, fet que atenta la igualtat 
d’oportunitats, la seva socialització i integració, i els condemna a una situació de 
pobresa crònica. Destacar que el sector de discapacitat no demana la gratuïtat dels 
serveis, sinó un copagament just i equitatiu. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. El sentit del nostre grup serà 
l’abstenció, tal com Junts per Sí, que és el nostre grup mare, ha fet en el Parlament de 
Catalunya.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: La normativa que regula el copagament va ser 
promulgada pel Govern de l’Estat i va donar 6 mesos a les Comunitats Autònomes per a 
la seva incorporació en els seus ordenaments jurídics. En aquesta norma ja es regulaven 
els diners de butxaca, que eren un 19% de l’IPREM, que corresponien a 101 Euros 
mensuals. I la incorporació del patrimoni com a element la tenia en compte, dins la 
capacitat econòmica. Igualment, es feia constar que aquelles Comunitats Autònomes 
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que determinessin uns diners de butxaca superior als de l’Estat, haurien de finançar elles 
aquesta quantitat addicional i es tindria en compte a l’hora de liquidar-la al nivel mínimo 
de protección. Malgrat aquesta penalització, el Govern de la Generalitat va decidir posar 
una quantitat de diners de butxaca superior a la que establia la normativa estatal, i el va 
fixar en un mínim del 20% de l’índex de renda de suficiència de Catalunya, que 
correspon a 132 Euros mensuals. Quant al patrimoni, a Catalunya es van establir 
determinades reduccions per compensar el manteniment de la llar, el lloguer o 
hipoteques, i es va establir un mínim exempt de 300.000 Euros, per la vivenda habitual. 
Igualment, i pel sector de la discapacitat, existeix la figura del Patrimoni protegit, que 
eximeix aquest patrimoni de copagament. D’altra banda ens consta que, de forma 
consensuada, al sector de la discapacitat s’han establert uns nous percentatges mínims 
que s’aniran aplicant de forma gradual al llarg del 2016. És per això que, per part del 
nostre grup ens abstindrem en aquesta moció.  
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Únicament afegir que en el punt número 2 
ja demanem al Govern de l’Estat que compleixi amb el finançament.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels 
grups municipals ILFC-E, PSC-PM i CPF, i vuit abstencions dels regidors dels grups 
municipals CiU i ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
 
A les 22:55 hores la senyora Marina Ginestí s’absenta de la sala. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

16. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER INCORPORAR UN PUNT A 
L'ORDRE DEL DIA DELS PLENS ORDINARIS EN QUÈ ES DONI 
COMPTE DELS ASSUMPTES APROVATS PENDENTS D'EXECUCIÓ 

 
Atès: 
 
- Que tenim al municipi una quantitat considerable de temes pendents, fruit d’acords 

de Ple, alguns recents, alguns des de fa molts mesos. 
- Que els grups municipals que no formem part del govern, com a mínim el grup al 

que represento, no tenim informació actualitzada de com avancen aquests temes. 
- Que demanada verbalment al passat Ple de març per part d’aquest regidor 

informació sobre el particular, el govern va respondre que la informació seria 
donada a les Juntes de portaveus. 
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- Que dins de l’ordre del dia de la propera Junta de portaveus no hi apareix cap punt 
al respecte. 

 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana al Ple de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Únic.- Instar al govern municipal a incorporar a tots els plens ordinaris un punt de 
l’ordre del dia on es doni compte de la relació de temes, tasques i propostes aprovades 
i pendents de resoldre, així com de l’evolució de les mateixes des de l’anterior ple. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Profitós. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Molt breument per defensar la moció, i 
adreçat sobretot al públic que ens acompanya. Vostès, perquè més o menys van repetint, 
són testimonis la majoria de que, en aquest Ple, ja sigui en el punt en el que estem ara, 
en el punt de les mocions, ja sigui fruit d’altres acords, s’arriben a prendre una sèrie de 
decisions. Avui se n’han pres. I que aquestes coses, molts cops, un cop aprovades costa 
saber què s’està fent, costa saber cap a on tiren, si funcionen o no. Nosaltres hem 
demanat, vam demanar-ho verbalment en el Ple anterior, a veure com ho teníem això. 
Se’ns va dir que ja se’n parlaria a la Junta de Portaveus. No estava dintre de l’ordre del 
dia de la Junta de Portaveus. I per això fem aquesta petita moció en la que, senzillament, 
el que demanem és que en el nostre Ple hi hagi un punt curt, un punt que sigui un donar 
compte, en el qual hi hagi una relació de temes pendents, i el govern ens informi a 
nosaltres, i a vostès, de en quina evolució estan aquests temes.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Nosaltres ja li vam comentar, senyor Profitós, 
que aquest tema el voldríem fer en l’àmbit de la Junta de Portaveus. Primer, perquè 
evidentment que hem de passar comptes de tot com s’està fent. Ja tenim exemples de 
que ho fem en altres àmbits, i el volem fer també en aquest que vostè demana a nivell 
dels acords de Ple. Però si els Plens ja es fan llargs perquè tenim moltes intervencions i 
encara no hem regulat el ROM, i no tenim aquesta limitació en quant a com ha de ser 
les intervencions i de quina forma, ens podríem trobar de que si tenim, per exemple 
(perquè a vegades pot passar) 25 o 30 temes per debatre i comentar, el que passaria és 
que no podem negar de vet a que vostè ens faci manifestacions en el Ple. Sabem que 
tenim dos torns pels grups que tenim, pues això podria ser per 25 o 30 punts. Imagini’n: 
dos Plens. Per tant, entenc que li demanarem a la Junta de Portaveus, i més tenint en 
compte de que a moltes qüestions faran falta les valoracions tècniques i si les fem en la 
Junta de Portaveus podem demanar la compareixença dels tècnics de l’Ajuntament 
perquè ens expliquin realment com està l’execució d’aquests acords o els tràmits. Per 
tant, li demanem que faci aquesta modificació, aquesta interpretació, i llavors li votarem 
favorablement.  
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Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Nosaltres no votarem favorablement. 
Entenem que a lo millor la via de la Junta de Portaveus seria la més adequada, però 
també entenc que aquesta moció lo que intenta fer pal·liés és que es van aprovant 
mocions, bàsicament per part de que presenta l’oposició, moltes vegades amb una 
majoria àmplia o inclús amb unanimitat, i que no hi ha un retorn d’aquest treball. 
Llavors, jo li proposaria (no sé si això es pot fer o no, no sé si els demés estaran d’acord 
o no) que es treballi per la Junta de Portaveus, però que el Butlletí faci un resum 
correcte del Ple, que com fan molts Ajuntaments on es posa l’enunciat d’això, qui l’ha 
presentat i el sentit de la votació. No demano una acta, sinó demano com a mínim això. 
Perquè lo que ens trobem és amb un resum del Ple, més o menys encertat, més o menys 
graciós, més o menys seriós, però que moltes vegades no reflecteix lo que passa en 
aquest Ple. No sé si això distorsiona massa, si ho podem deixar per un altre dia. Però jo 
entenc que si lo que vostè vol és aquesta llum, i taquígrafs, i transparència, el Ple a lo 
millor es carrega molt i una via seria la Junta de Portaveus més Butlletí Municipal, 
traient fotos del mig (que hi han moltes) i un primor de contingut polític, que per això 
està el Butlletí Municipal. A més a més, al final debatríem 5 grups, com a molt, perquè 
l’altre grup que estan associats a vostè no parla mai. Per tant, estaríem com a molt en 5 
grups. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Nosaltres també li demanem al grup 
d’Esquerra que, tal com va demanar el grup d’Esquerra mateix que volia tractar aquest 
tema dintre de la Junta de Portaveus (que sí que és cert que no vam veure visualitzat 
aquest punt) li demanem també que la Junta de Portaveus sigui el lloc per poder debatre, 
parlar, fer el seguiment sobre aquest tema. I si considera oportú que hi hagi d’estar per 
escrit, que no em sembla gens malament, afegeixi un punt número 2 que deixi que s’ha 
de donar per escrit aquest seguiment i aquesta informació. Gràcies. Evidentment, si fa 
aquests canvis, també li votarem a favor. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Em sap greu. Si no els convenço, em tocarà 
perdre. A veure, per què estem demanant que això es tracti en el Ple? En primer lloc, 
perquè són temes que són fruit d’una aprovació i d’un debat de Ple, i ens assembla que 
les coses que s’aproven en el Ple és lògic que el seguiment se’n pugui fer en el Ple, 
sobretot per respecte, com he dit abans, a la gent que tenim en aquí. En segon lloc, 
perquè no veig, no veiem, l’estalvi de fer-ho en una Junta de Portaveus. Què vol dir, que 
a la Junta de Portaveus anirem més de pressa? Passarem menys estona? Aquí hi ha 17 
regidors més públic. A la Junta de Portaveus hi ha públic, perdó, hi ha portaveus i prou. 
Ens falten regidors i ens falta públic. No acabo d’entendre això. Si resulta que aquesta 
Comissió de modificació del ROM funciona, funciona de pressa, funciona be, ens 
posem d’acord i arbitrem no sé què, doncs aquest no sé què Esquerra Republicana 
l’acceptarà. De la mateixa manera que acceptarà el que surti d’aquesta votació, per 
descomptat. Però, en qualsevol cas, insisteixo: em penso que els arguments que estem 
donant nosaltres són prou sòlids com per què en els circumstàncies actuals, això vagi a 
Ple com un donar compte. I sí, hi ha d’haver-hi un escrit. Si, i tant que ha d’haver-hi un 
escrit. I aquest escrit portarà feina la primera vegada a la gent que l’ha de fer? Si. La 
segona vegada no tanta, perquè serà anar fent. I aquest escrit constarà a l’acta del Ple. I 
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l’acta del Ple la podrà consultar només la gent que ve aquí, sinó qualsevol veí de les 
Franqueses o qualsevol persona que hi estigui interessada, cosa que no passa en les 
actes de la Junta de Portaveus. Llavors, no sé si he convençut en alguns dels grups. 
Nosaltres ho deixarem com està: que vagi al Ple. Si ho tirem endavant, ho tirem 
endavant. I si ho perdem, ho perdem.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu:  Senyor Profitós, nosaltres votarem que no. 
Però ja li anunciem una cosa: que, per pròpia voluntat de l’equip de govern, aquests 
temes els debatrem a la Junta de Portaveus.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Per tancar. M’estic assemblant potser en 
alguna cosa al senyor Badia? Perquè la resposta aquesta de dir: “Jo li voto que no, però 
després no pateixi, que ja en parlarem”, em sona d’algo. En qualsevol cas, endavant 
amb la votació.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Volem dir que, d’una manera o 
altra, això nosaltres donarem compte. Que en el fons té raó, però creiem que ha de ser la 
Junta de Portaveus i no enfarfegar el Ple. Tot i així hi ha un ROM, que després ja 
veurem com acabem. Molt bé. Passaríem a votació. 
 
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per set vots a favor dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, i vuit vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CiU i PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.  
 
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

17. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Hi ha una moció d’urgència, presentada pel 
grup Imaginem Les Franqueses En Comú. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Molt bé. Aquesta moció que presentem 
d’urgència ara mateix, bueno, l’hem acabat de redactar avui, és una moció en defensa de 
la Llei 24/2015, del Parlament de Catalunya. Bàsicament és la Llei contra la pobresa 
energètica i desnonaments, o sigui, l’emergència habitacional. I la presentem avui, i 
d’urgència, perquè demà hi ha un paí molt elevat de que el Govern Central del PP en 
funcions se la vulgui carregar, portant-la, recorrin-la al Constitucional, el que la 
suspendria immediatament. Crec que la urgència és perquè cal fer tota la pressió 
màxima que sigui possible per frenar aquesta impugnació per part del Govern Central. 
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, i Aliança contra la Pobresa Energètica ja 
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estan fent una campanya molt forta contra el Govern Central perquè no se l’acudeixi 
impugnar-la. I de fet, per donar un únic argument per què votem la urgència, si us plau, 
és que amb aquesta Llei, 32.000 talls de subministraments a Catalunya han sigut aturats, 
a gent que estava en situació de pobresa energètica i de risc d’exclusió social. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció? Votem la urgència. 
Senyor Secretari, ho estem fent bé?  
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Si, amb caràcter previ 
s’ha de votar la urgència.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Vale. Doncs votem la urgència. Vots a favor 
de la urgència?  
 
 
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat dels quinze 
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per 
tant, amb el quòrum legal.  
 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per tant, passaríem al debat de la moció. 
L’ha de llegir? 
 
El senyor SECRETARI ACCIDENTAL llegeix els acords de la proposta. 
 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ 
– ENTESA, EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA 
POBRESA ENERGÈTICA I ELS DESNONAMENTS 
 
Atès que el 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es 
modificava la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya que 
incloïa la definició de pobresa energètica, el protocol a seguir en cas de talls de 
subministrament d’electricitat o gas i la protecció contra talls de subministrament per 
famílies vulnerables entre novembre i març, i ajornament i mediació en relació al deute 
contret. 
 
Atès que el Govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat i el Tribunal ha 
emès una sentència on declara inconstitucionals i nuls el paràgraf segon de l’apartat 6 i 
l’apartat 7 de la llei del codi de consum de Catalunya, reformat per decret-llei. L’article 
7 estableix que les unitats familiars que acreditin que estan en una situació de 
vulnerabilitat econòmica, “restaran protegides de tall de subministrament entre el 
mesos de novembre i març, ambdós inclosos”. També apunta que el deute que es pugui 
acumular s’ha “d’ajornar” i té “el dret de satisfer el deute pendent de manera íntegra o 
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fraccionada entre els mesos d’abril o octubre següents”. Aquest primer decret tot i que 
insuficient, donat que no es condonava el deute sinó que aquest es diferia, va ser un 
primer pas per abordar les situacions de vulnerabilitat. 
 
Atès que amb posterioritat va ser aprovada la Llei de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, al ple del Parlament de 
Catalunya del 23 de juliol. La llei aprovada per tots els grups, ha estat el fruit de la ILP 
per l’emergència habitacional i pobresa energètica que va presentar 143.380 signatures 
al Parlament. Aquesta ILP va ser concebuda i iniciada per la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca, la Aliança contra la Pobresa Energètica, l’observatori DESC i ha comptat 
amb el suport de moltes entitats i de diferents partits polítics. Aquesta llei és vigent des 
del 6 d’agost. 
 
Atès que l’article 6 d’aquesta llei, es descriuen un seguit de mesures per lluitar contra la 
pobresa energètica. 
 

1. Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat. 

2. S’estableix la comunicació als serveis socials i la seva intervenció prèviament a 
la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments. 

3. Les administracions públiques han de formalitzar acords amb les companyies de 
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. 

4. Abans d’un tall de subministraments cal l’informe dels serveis socials 
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts 
necessaris del punt 3. L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 
22/2010. 

 
Atès, que en relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat 
a la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i 
per aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que els 
terminis per a presentar recurs davant el Tribunal seran fins el 5 de maig de 2016. 
 
Cal dir, però que la Llei és avui, és plenament vigent. 
 
Atès, que davant la gravetat que suposa els reiterats recursos d’inconstitucionalitat, per 
part del govern de l’Estat espanyol, amb l’objectiu de derogar la legislació que garanteix 
els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica i en risc de 
desnonament. 
 
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès rebutja enèrgicament l’actitud del 
govern de l’estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al Tribunal 
Constitucional qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya aprova per pal·liar 
la pobresa energètica i els desnonaments. 
 
Segon.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya l’aplicació de la Llei 24/2015, 
de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa 
energètica i impulsar el procediment reglamentari per a la seva aplicació des del 
principi de prevenció i en l’establiment d’acords amb les companyies de 
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a càrrec del benefici 
que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis. 
 
Tercer.- Estudiar alternatives per impulsar programes de lloguer social al municipi. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les 
persones que es troben en situació d’emergència  en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. 
 
Cinquè.- Publicar els presents acords al web, xarxes socials i butlletí municipals. 
 
Sisè.- Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de l’Estat espanyol, als Grups polítics del Parlament de Catalunya i del 
Congrés dels Diputats a les empreses subministradores de serveis al municipi, a les 
AAVV del municipi, entitats municipalistes, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la 
Aliança contra la Pobresa Energètica, i l’Observatori DESC. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Molt breument. Com ja he dit a la urgència de la 
moció, el que es tracta aquí és a pressionar al Govern Central per evitar que impugni 
demà (perquè demà ja se li acaba el plaç per poder-ho fer) al Consell de Ministres la 
Llei contra la pobresa energètica i els desnonaments que tenim a Catalunya. És una llei 
efectiva, dóna eines, el que passa que encara no tenim el Reglament desenvolupat, però 
que és una llei que ens permet treballar. De fet, en aquest municipi ja estem treballant i 
estem pressionant perquè s’apliqui. Tenim que fer tota la pressió possible per aturar-ho, 
de fet, demà vull aprofitar per cridar a tothom que demà pel matí la Plataforma pels 
Afectats de les Hipoteques ha convocat a baixar a Barcelona pel matí, ara no recordo si 
era a les 9 del matí baixar, o a les 10, per estar allà a les 11 o a les 12, no me’n recordo 
de l’hora exacta, baixar cap a Barcelona, cap a plaça Catalunya, i cap a la seu del PP a 
fer accions de protesta, perquè demà es te de fer la màxima pressió per evitar que des 
del Govern Central es carreguin una de les poques lleis que ha aconseguit actuar 
efectivament sobre aquestes problemàtiques tan greus com són els talls de subministres 
a la gent que ho necessita i que no pot pagar, perquè no pot, perquè s’ha quedat sense 
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feina o està en una situació d’emergència, o la gent que fan fora de casa perquè no pot 
pagar i s’ha quedat també en una situació d’emergència social. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si, tal i com ha comentat el senyor VEGA, el 
nostre Ajuntament ja està posat en aquests tràmits, per tant és evident que recolzem la 
seva proposta i farem tot l’esforç per què tingui el ressò adequat.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, com no podia ser d’una altra forma, el 
nostre grup recolzarà totalment la moció que ha presentat Les Franqueses Imagina. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé, nosaltres també votarem a favor. De fet, 
en la primera moció referencien en aquesta llei. Suposo que recordaran que la vam 
presentar nosaltres en el seu moment, fa uns quants mesos. Llavors ja es parlava de si 
era vigent, no era vigent. Farem el que puguem per que continuï sent-ho. I en qualsevol 
cas, li agraeixo que hagi reconegut que el Govern de la Generalitat l’està aplicant, i que 
el Govern de la Generalitat ha impedit una pila de talls de subministre.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. 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.  
 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Passaríem a les preguntes dels grups polítics. 
Teniu 5 minuts. Feu la pregunta que creieu oportuna i dieu el nom de la persona a la que 
va adreçada. Alguna intervenció? 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Si. Adreçat al regidor de Cultura. Volem 
manifestar la nostra queixa. Ha desenvolupat a la plaça de l’Espolsada actes de Sant 
Jordi durant la pluja, amb un escenari moll, ple de material elèctric, amb tots els perills 
que això pot comportar per artistes, treballadors i ciutadania. A cas no tenim alternatives 
a cobert, segures en cas de pluja? També pel regidor de Cultura, una pregunta. Per què 
s’opta per tancar de nou les antigues escoles de Bellavista, en comptes de dialogar i 
treballar constructiva i activament per solucionar possibles problemes de convivència 
entre veïns i usuaris joves? Pel regidor de relacions institucionals. Preguem que es 
demani novament a la Generalitat senyalitzar les sortides de la C-17 i C-32 amb senyals 
que indiquin com arribar a les Franqueses del Vallès (intervenen fora de micròfon 
alguns regidors i l’Alcalde) (Si? Perdona) Preguem que es demani novament a la 
Generalitat senyalitzar les sortides de la C-17 i C-32 amb senyals que indiquin com 
arribar a les Franqueses del Vallès, concretament a la rotonda de Granollers. Als 
regidors d’Urbanisme i Polítiques socials, tornem a insistir: demanem celeritat amb les 
actuacions enfront a habitatge buit propietat de la banca. Al regidor d’Urbanisme: 
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preguem que es millori el sistema de plaques d’identificació de carrers, places i entrada 
als pobles del municipi, a models normalitzats. Pel que fa a les plaques de carrer, cal 
ampliar el seu nom en els carrers llargs i, a més, unificar-se les característiques afegint 
un distintiu del municipi.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Jo tinc una aportació breu. De fet, fa uns Plens, 
en un pacte que veu fer entre el govern i Esquerra Republicana, veu acordar canviar el 
sistema semafòric de la rotonda de Can Mònic, de la ronda, que encara que veu estar 
debatin de posar fases semafòriques de tres colors (de verd a ambre, a vermell), hi veu 
argumentar que en un sentit era possible, i en l’altre sentit no era possible. Encara que 
estic totalment en contra del sistema, ja que veu dir que això no es podia fer, vaig estar 
indagant una mica, i en la mateixa via, en una zona amb una escola (i per tant més 
trànsit de peatons) i a més, amb més trànsit perquè no hi ha un carril subterrani, m’he 
trobat al poble del costat, dos rotondes més amunt, a Canovelles, una rotonda on hi ha 
un pas de zebra amb polsador que fa servir els tres colors, el semàfor, en els dos sentits. 
Li dono una fulla, perquè tingui la seva localització i ho pugui copiar el sistema. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Una pregunta para el regidor GANDUXÉ. 
Nos han informado que hay una plaga importante de termitas en la zona del pabellón, 
inclusive la zona de los vestuarios y la zona donde los clubs deportivos tienen sus 
despachos. Parece ser que ésto ya ocurrió el año pasado, y parece ser que no se ha 
podido solucionar. Me gustaria saber qué se está haciendo y cómo se va a proceder a 
solucionar, que no sea igual que se hizo el año pasado ya que no fue suficiente. Gracias. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé. La pregunta va adreçada al regidor 
d’Urbanime, i és envers els pisos de plaça Catalunya. La pregunta són: quines són les 
accions que s’estan portant a terme, partint de la competència sobre els pisos propietat 
de l’Incasòl? Però que nosaltres aquí ja vam debatre en un altre Ple, mirar d’aconseguir 
la competència perquè des de la proximitat poder solventar el tou de problemes que hi 
ha en aquestes edificacions. Això per un costat. Llavors, l’altra pregunta no sé qui me 
l’ha de contestar, qui vulgui. És sobre el Pla que veu comentar d’Actuació Municipal. 
Veu comentar que es tiraria endavant. Aviam com està. Jo crec que seria molt prudent 
poguer participar, poguer sumar. Quan ho fareu? En quin punt està? Aquesta és la 
pregunta. 
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Una pregunta per la Rosa Pruna. A l’últim 
Consell del Poble de Llerona es va demanar el projecte o avantprojecte de la zona 
esportiva de Llerona. S’ha fet arribar? Se’ls ha ensenyat? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Un prec. Quan convoquin la Comissió 
Especial de Comptes, intentin fer-ho en una hora que sigui adient per la majoria dels 
regidors de l’oposició. Llavors, unes quantes preguntes. Com tenim el tema dels passos 
a través de les vies del tren que vam aprovar fa un temps en aquí? Una altra pregunta: 
com tenim el tema de la modificació que es va aprovar també en aquest Ple dels 
accessos al voltant de l’Escola Camins i de la zona que hi ha just al costat de l’escola, 
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que vam parlar de posar-hi una mica de mobiliari? Una altra pregunta: per saber si s’ha 
arribat a un acord amb alguna companyia de subministraments, com també havíem 
aprovat aquí en el Ple, per tal de signar algun acord en la línia a la Llei a la que acabem 
de donar tots recolzament, fa un segon? Una altra pregunta: com tenim el tema del 
desenvolupament dels horts socials, que fa molts mesos també que va quedar aprovat en 
aquí la moció que va presentar el partit de Convergència per les Franqueses? I la última 
pregunta seria si, quan vingui el senyor Delegat del Govern, pensen plantejar-li (a veure 
com ho explico) obrir una negociació definitiva sobre el preu real del que nosaltres li 
devem a la Generalitat per l’immoble que hi ha a Bellavista a sobre de la plaça. Ja sé 
que no és seu això, això també ho va heretar vostè, com el Mercadona, com tantes 
coses, però això no estaria de més saber quant els hi devem nosaltres a ells amb un preu 
real, i començar a fer números.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna pregunta més? Passaríem a 
contestes. Senyor Ganduxé, comencem per vostè. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé, senyor López, vostè m’ha fet preguntes 
de Cultura i d’Urbanisme. Jo els hi contestaré per escrit aquestes preguntes, val? Senyor 
Marín, també li contestaré per escrit, perquè tenim dossier amb això. Vull dir que ho 
tingui dens. I senyor Corchado, termites. És veritat, hi ha termites. Estem treballant amb 
això, i bueno, aquesta setmana que ve ens hi hem de posar. Si, termites i humitat, no 
només termites. Termites i humitat, és veritat. Ahir vaig estar-hi i, però ja fa temps 
d’això, i la humitat també és un tema que l’estem treballant. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor López, quant a la seva demanda sobre 
la senyalització per a informar de les sortides i les entrades, ho farem i també els hi 
facilitarem la còpia de l’escrit. Senyor Vega, a l’informe, el fet de posar-ho o no posar-
lo, no és un desig personal de l’equip de govern, és per un informe tècnic. En tot cas, 
està a la seva disposició, em sembla que ja el té, l’informe del nostre Cap de Policia. Per 
tant, nosaltres hem fet el que vam acordar amb Esquerra Republicana de fer, i d’acord 
també amb l’informe tècnic que se’ns va facilitar. Per tant, hem actuat en conseqüència. 
En el tema que també em demana sobre si hem fet alguna gestió amb alguna companyia 
subministradora, li tinc que dir que no, que estan demanades les visites però costa que 
ens rebin. El que passa és que ens farem pesats fins que aconseguim aquestes 
entrevistes, que li farem sapiguer a tots vostès com ha anat i què és la resposta que ens 
donen.  
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si. Hola, bona nit. Senyor Aguilera, bueno, 
vostè hi era present, doncs que la gent ho demana és veritat. No és un estudi definitiu, 
no és un projecte definitiu. Per què? Perquè sabem tots que té que ser aprovat, 
evidentment, per la parròquia, pel Diaca. Això no està fet, però sí que seran els del 
Consell del Poble els primers que el veuran. Però de moment no és definitiu, és un 
estudi i encara no el podem portar perquè sigui així. Aquest dilluns que ve tindrem 
Consell del Poble, però jo encara no estic en disposició de poder-lo portar. Evidentment, 
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li repeteixo, serà el primer lloc on s’exposarà. Però tenim encara feina de que hi hagi 
una entesa. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Preguntes que queden. El Pla d’Actuació 
Municipal l’estem treballant. No és fàcil, perquè totes les àrees ens han passat molt 
volum d’accions. Però ara estem fent la criba de les importants. Quan ho tinguem, abans 
d’aprovar-ho, farem una reunió de portaveus i en parlem, per si hi ha alguna acció que 
podem modificar, incorporar-ne d’altres que a lo millor nosaltres no tenim presents, i 
vosaltres ens podeu dir: “Escolta’m, pot ser interessant”. Pel que fa als passos de la via 
del tren, la moció es va enviar a ADIF. No hem rebut resposta, evidentment, i menys 
ara, en aquesta situació que hi ha d’interinitat. Això està claríssim. Vull parlar amb el 
regidor Álvarez, que no ho he fet, això també és veritat, perquè ell, aviam si a nivell de 
partit ens pot muntar una reunió amb ADIF a Madrid. Vaig intentar posar això també 
dins de les reclamacions de la via del tren, del desdoblament, però em van dir que això, 
evidentment, no tocava posar-ho. És una qüestió que està fora del desdoblament. Pel 
que fa a la modificació dels accessos de l’Escola Camins, dues coses. La primera, es va 
parlar amb la Directora, i es va parlar amb la Directora, per ordenar la plaça que hi ha 
davant. Faran un procés participatiu dins de l’escola i els nens ens diran el que volen, 
sempre dins d’unes limitacions pressupostàries. I segon, ahir vam tenir Comissió de 
Mobilitat i l’Inspector de Policia farà un informe que li passarem, de com queden els 
sentits de circulació al camí de Can Mariano serà de la carretera de Cànoves fins a 
l’avinguda La Sagrera amb un doble sentit, perquè a l’Escola Camins puguis fer la volta 
i puguis baixar cap al camí asfaltat que hem fet ara, direcció carretera de Cànoves. I ens 
farà un informe negatiu de al camí de Can Mariano posar-hi vianants, perquè diu que 
això no és un camí escolar segur, que el camí escolar segur és el carrer de la Calma, que 
està 20 metres més enllà. Llavors, és el que ens va comunicar. El tema dels horts socials 
serà una de les coses que el nou assessor i la nova cap d’àrea han d’entomar. No ho han 
entomat, senyor Profitós, és una de les poques coses dels compromisos que tenim que 
no està en marxa però estem dins de termini, per dir-ho d’alguna manera. El tema del 
Delegat del Govern, que era? Lo de la plaça Catalunya, de l’Incasòl? Estem negociant 
amb l’Incasòl. Hi estem negociant. És un altre marron que estem a sobre. Ens volien fer 
pagar 800.000 Euros pel local. I ara, senyor Interventor, la última oferta en quant estem? 
400, 500? (El senyor Interventor intervé fora de micròfon, comentant que són 400 o 
600) i el que sí ens ho deixaran és pagar en cómodos plazos, per dir-ho d’alguna 
manera. Molt bé, crec que tot està contestat. Passaríem a les preguntes del públic. Els hi 
demano que aixequin la ma. Jo aniré donant les paraules. Els hi demano concisió i a 
quin regidor. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                     
 
 


