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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 30 de juny de 2016
Caràcter: Ordinari
Horari: 20.00 a 22.00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, primer tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, segon tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, tercera tinenta d’alcalde
JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA, quart tinent d’alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, cinquè tinent d’alcalde
MOISÉS TORRES ENRIQUE, regidor
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, regidor
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
ELISABET PERICAS TAULATS, regidora
GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, regidor
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
ROSA MARIA CASSÀ VILA, regidora
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental
ALEJANDRO MARTÍN VÀZQUEZ, secretari accidental
S’ha excusat:
MARINA GINESTÍ CRUSELLS, regidora
1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El President obre la sessió i a continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de les
Actes de les dues sessions anteriors: la del Ple de les eleccions i la del Ple del dia 30
de maig de 2016.
A continuació es passen a signatura les dues Actes.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1665/2016,
DE DATA 2 DE JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ
POLÍTICA DE LES ÀREES
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 616/2015, de data 16 de juny, es va resoldre,
delegar la direcció política de les àrees als diferents regidors.
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de data 30 de juny de 2015, en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler
d’anuncis municipal, i se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de
juliol de 2015.
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret núm. 616/2015 ha estat modificat pels
Decrets de l’alcalde núm. 1603/2015 de 30 de novembre (assabentat el Ple en sessió de
21 de desembre de 2015 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 23 de
desembre de 2015), pel Decret de l’alcalde núm. 647/2016 de 29 de febrer (assabentat el
Ple en sessió de 31 de març de 2016 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
11 de març 2016) i pel Decret de l’alcalde núm. 850/2016 de 17 de març (assabentat el
Ple en sessió de 31 de març de 2016 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
11 d’abril de 2016).
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE els Decrets de l’alcalde núm. 616/2015 de 16 de
juny, 1603/2015 de 30 de novembre, 647/2016 de 29 de febrer i 850/2016 de 17 de
març en què es delegava la direcció política de les àrees als diferents regidors.
Segon.- DELEGAR, amb efectes del dia 2 de juny de 2016, la direcció política de les
àrees en els regidors que s’indiquen a continuació:













CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT: MARINA GINESTÍ CRUSELLS
EDUCACIÓ: JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA
ESPORTS: JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE
RELACIONS INSTITUCIONALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
POLÍTIQUES SOCIALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
SANITAT I SALUT PÚBLICA: ROSA MARIA PRUNA ESTEVE
GENT GRAN: ROSA MARIA PRUNA ESTEVE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ
SEGURETAT CIUTADANA: JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ
HISENDA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
PLA DE BARRIS: JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ
URBANISME, ACTIVITATS I HABITATGE: JORDI GANDUXÉ PASCUAL
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AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT: ROSA MARIA PRUNA
ESTEVE
PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES: JUAN ANTONIO
CORCHADO PONCE
RÈGIM INTERN: FRANCESC COLOMÉ TENAS
PROCESSOS ESTRATÈGICS: FRANCESC COLOMÉ TENAS
OBRES I SERVEIS: MOISÉS TORRES ENRIQUE

Tercer.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es delegats, a les àrees municipals i
als portaveus dels grups municipals.
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que
celebri.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Nosaltres, fer esment que tot el tema de
cartipàs farem una única intervenció a l’últim punt de donar compte. Molt bé.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Nosaltres, lo primer és desitjar-los
bona sort amb aquest acord, amb aquest pacte de govern, perquè entenem que
l’important és la governabilitat del municipi i tal. Ara, dit això, hem llegit atentament
tant l’explicació que fa el Grup de Convergència a través de la Carta de l’Alcalde, com
el que fa el del Grup del PSC a través de l’escrit del regidor Corchado i jo penso que
hi ha diferències substancials. Mentre que l’equip de govern una mica el que diu:
“Escolta, per fi teniu una majoria per desbloquejar temes”, el PSC fa la mateixa lectura
però oblida veritats. I veritats de l’estil de: “Què vol dir que hi ha un bloqueig de
l’equip de govern, quan ha aprovat els pressupostos, les taxes i pràcticament totes les
grans coses que han anat a aquest Ple?. Què vol dir que hi ha un bloqueig?” Això és el
gran argument per entrar a l’equip de govern? Clar, nosaltres no acabem d’entendre’l.
L’altre argument que vostès no citen, parlo en plural, en aquesta carta que fan a la
ciutadania, és que des de l’oposició (però que sí que ho he dit públicament) és molt
difícil fer polítiques conjuntes, perquè cadascun acaba esgotant lo seu. I és cert. Però
tan cert com que per què vostès governin hauran de dialogar. Hauran de dialogar amb
Convergència, hauran de dialogar amb el Partit Popular. I des de l’oposició haurien
d’haver fet aquesta feina de diàleg, que ho hem intentat vostè i jo molts cops, però que
no perquè no funcioni no és vàlida. Perquè la mateixa feina que vostè farà amb l’equip
de govern, es podia haver fet amb l’oposició. La mateixa. Amb tots els handicaps i
totes les dificultats del món. Jo, personalment, he defensat el seu grup i a vostè en
concret en més d’un lloc, perquè jo m’he cregut el seu discurs de que vostè volia
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canviar aquest Ajuntament. I vostè va dir que no entraria, més d’un cop, en aquest
equip de govern perquè les maneres no li agradaven. I ho ha dit públicament. Però ara,
aquí, donem la volta a la truita. Ara, aquí diem: “Bueno, entro i després canviaré les
coses, perquè tinc un acord signat de 20 punts programàtics”. I altres que no
coneixem, que suposo que és de comportament intern. Sincerament, a nosaltres com a
grup municipal ens han defraudat. Penso que, evidentment, de savis és rectificar quan
algú s’ha equivocat, però també en pensem que quan un dóna la paraula, després ha de
tenir la valentia de dir: “M’he equivocat i per això entro en aquest equip de govern”. I
no dir: “No, no, és que vinc a garantir l’estabilitat”. Perquè li torno a recordar: els
grans temes estaven aprovats pel Ple. Aquest equip de govern s’havia buscat la vida,
entre cometes, per aprovar els grans temes. I més quan jo, en una reunió al setembre,
garanteixo a l’Alcalde que per part del nostre grup no hi haurà una moció de censura (i
vostè ho sap, és testimoni) en aquesta legislatura, a no ser que es fes una barbaritat o
una bestiesa. Per tant, sabia que la possible moció de censura ni existia. Per tant,
estabilitat, governabilitat. Bé, d’acord, en quant a número sí, però aquest Ajuntament
ha funcionat igual amb 7 regidors que funcionarà amb 10. Per tant a mi, personalment,
se m’han acabat els continguts per defensar la seva gestió d’aquest primer any.
Haurem d’esperar a veure aquests 3 anys que els hi queden per davant com ho faran.
Però la gestió d’aquest primer any de posicionar-se a l’oposició per lluitar per canviar
les coses, i ara fer un canvi de 360º i acabar pactant, a mi no em queden arguments per
defensar-los. Gràcies.
No es produeix cap intervenció més.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1664/2016,
DE DATA 2 DE JUNY, SOBRE ELS MEMBRES INTEGRANTS DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 618/2015, de data 16 de juny, es va resoldre,
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:
“Primer.- CONSTITUIR la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori i d’assistència a l’Alcalde, la qual quedarà integrada pels membres
següents:
President:

l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé Tenas.
Sr. Ferran Jiménez Muñoz
Sra. Rosa Maria Pruna Esteve
Sr. Jordi Ganduxé Pascual
Sra. Marina Ginestí Crusells
Sr. Moisés Torres Enrique.
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Segon.- ESTABLIR que cada grup municipal que no formi part del govern podrà
designar un titular i suplent perquè assisteixi, amb veu però sense vot, a les sessions de
la Junta de Govern Local.”
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de data 30 de juny de 2015, en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler
d’anuncis municipal, i se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de
juliol de 2015.
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 648/2016, de data 29 de febrer, es va resoldre,
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:
“Primer.- MODIFICAR, amb efectes del dia 1 de març de 2016, el Decret de l’alcalde
núm. 618/2015, de data 16 de juny, en el sentit que es designa al senyor Javier Álvarez
Álvarez com a membre de la Junta de Govern Local, en substitució del senyor Moisés
Torres Enrique.
D’acord amb això, la Junta de Govern Local queda integrada pels membres següents:
President:

l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé Tenas.
Sr. Ferran Jiménez Muñoz
Sra. Rosa Maria Pruna Esteve
Sr. Jordi Ganduxé Pascual
Sra. Marina Ginestí Crusells
Sr. Javier Álvarez Álvarez.”

TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de data 11 de març de 2016, en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler
d’anuncis municipal, i se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament, en sessió de 31 de
març de 2016.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTES els Decrets de l’alcalde núm. 618/2015 de 16 de
juny i 648/2016 de 29 de febrer, en què es designava els membres integrants de la Junta
de Govern Local, esmentats a la part expositiva de la present resolució.
Segon.- ESTABLIR que, amb efectes del dia 2 de juny de 2016, la Junta de Govern
Local queda integrada pels membres següents:
President:

l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé Tenas.
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Sr. Juan Antonio Corchado Ponce
Sr. Ferran Jiménez Muñoz
Sra. Rosa Maria Pruna Esteve
Sr. José Antonio Aguilera Galera
Sr. Javier Álvarez Álvarez.
Tercer.- ESTABLIR que cada grup municipal que no formi part del govern podrà
designar un titular i suplent perquè assisteixi, amb veu però sense vot, a les sessions de
la Junta de Govern Local.
Quart.- ESTABLIR que la Junta de Govern Local celebra les sessions els dijous no
festius, a les 10 hores, en les dependències d’aquest ajuntament, segons el Decret de
l’Alcalde núm. 1357/2015 de 20 d’octubre.
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament.
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es afectats, a les àrees municipals i
als portaveus dels grups municipals.
Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1663/2016,
DE DATA 2 DE JUNY, SOBRE EL NOMENAMENT DE TINENTS/ES
D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 619/2015, de data 16 de juny, es va resoldre,
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:
“Primer.- NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest ajuntament, amb efectes del dia
d'avui, als regidors/es membres de la Junta de Govern Local que a continuació es
relacionen, el primer dels quals substituirà aquesta Alcaldia en els casos de vacant,
absència o malaltia:
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Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Ferran Jiménez Muñoz
Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna Esteve
Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Jordi Ganduxé Pascual
Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Marina Ginestí Crusells
Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. Moisés Torres Enrique.”
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de data 30 de juny de 2015, en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler
d’anuncis municipal, i se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament, en sessió de 9 de
juliol de 2015.
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 646/2016, de data 29 de febrer, es va resoldre,
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:
“Primer.- MODIFICAR, amb efectes del dia 1 de març de 2016, el Decret de l’alcalde
núm. 619/2015, de data 16 de juny, en el sentit que es nomena al senyor Javier Álvarez
Álvarez com a cinquè Tinent d’Alcalde, en substitució del senyor Moisés Torres
Enrique.
D’acord amb això, l’ordre en què actuaran els Tinents i Tinentes d’Alcalde d’aquest
ajuntament és el que s’indica a continuació:
Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Ferran Jiménez Muñoz
Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna Esteve
Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Jordi Ganduxé Pascual
Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Marina Ginestí Crusells
Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez.”
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de data 11 de març de 2016, en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler
d’anuncis municipal, i se’n va donar compte al Ple de l’ajuntament, en sessió de 31 de
març de 2016.
VIST el Decret de l’alcalde de data 2 de juny de 2016 en què s’estableixen els membres
que integren la Junta de Govern Local.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTES els Decrets de l’alcalde núm. 619/2015 de 16 de
juny i 646/2016 de 29 de febrer, de nomenament de tinents/es d’alcalde d’aquest
ajuntament, esmentats a la part expositiva de la present resolució.
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Segon.- NOMENAR Tinents/es d’Alcalde d’aquest ajuntament, amb efectes del dia 2 de
juny de 2016, als regidors/es membres de la Junta de Govern Local que a continuació
es relacionen, el primer dels quals substituirà l’alcalde en els casos de vacant, absència
o malaltia:
Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Juan Antonio Corchado Ponce
Segon Tinent d’Alcalde: Sr. Ferran Jiménez Muñoz
Tercera Tinenta d’Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna Esteve
Quart Tinent d’Alcalde: Sr. José Antonio Aguilera Galera
Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez.
Tercer.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es afectats, a les àrees municipals i
als portaveus dels grups municipals.
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que
celebri.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1662/2016,
DE DATA 2 DE JUNY, SOBRE LA DESIGNACIÓ DEL PRESIDENT I
DEL VICEPRESIDENT DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 620/2015, de data 16 de juny, es va resoldre,
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:
“Primer.- DESIGNAR el regidor d’Esports Sr. Jordi Ganduxé Pascual com a President
del Patronat municipal d’Esports d’aquest ajuntament.
Segon.- DESIGNAR la Sra. Marina Ginestí Crusells com a Vice-Presidenta del
Patronat municipal d’Esports d’aquest ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.”
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TENINT EN COMPTE que de l’esmentat Decret se’n va donar compte al Ple de
l’ajuntament, en sessió de 9 de juliol de 2015, i es va publicar en la pàgina web de
l’ajuntament i en el tauler d’anuncis municipal.
DE CONFORMITAT amb els articles 7 i 10 dels estatuts del Patronat municipal
d’Esports on s’estableix que correspon a l’alcalde nomenar el President i el
Vicepresident.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTES el Decret de l’alcalde núm. 620/2015, de data 16
de juny, esmentat a la part expositiva de la present resolució.
Segon.- DESIGNAR el regidor d’Esports Sr. Juan Antonio Corchado Ponce com a
President del Patronat municipal d’Esports d’aquest ajuntament.
Tercer.- DESIGNAR el senyor Jordi Ganduxé Pascual com a Vicepresident del
Patronat municipal d’Esports d’aquest ajuntament.
Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament.
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que
celebri.
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es afectats, al Patronat municipal
d’Esports, a les àrees municipals i als portaveus dels grups municipals.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1673/2016,
DE DATA 3 DE JUNY, SOBRE LA DESIGNACIÓ DE LA
PRESIDENTA I DEL VICEPRESIDENT DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT
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VIST que per Decret de l’alcalde núm. 621/2015, de data 16 de juny, es va resoldre,
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:
“Primer.- DESIGNAR la regidora de Cultura, Educació, Infància i Joventut, Sra.
Marina Ginestí Crusells, com a Presidenta del Patronat de Cultura, Educació, Infància
i Joventut d’aquest ajuntament.
Segon.- DESIGNAR el Sr. Jordi Ganduxé Pascual com a Vice-President del Patronat
de Cultura, Educació, Infància i Joventut d’aquest ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.”
TENINT EN COMPTE que de l’esmentat Decret se’n va donar compte al Ple de
l’ajuntament, en sessió de 9 de juliol de 2015, i es va publicar en la pàgina web de
l’ajuntament i en el tauler d’anuncis municipal.
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 850/2016, de data 17 de març, es va resoldre,
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:
“Primer.- DELEGAR, amb efectes del dia 16 de març de 2016 i fins la reincorporació
de la senyora Marina Ginestí Crusells, la direcció política de l’àrea de Cultura,
Educació, Infància i Joventut al regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual.
Segon.- ESTABLIR que, amb efectes del dia 16 de març de 2016 i fins la reincorporació
de la senyora Marina Ginestí Crusells, el regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual, vicepresident del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, assumeix
les funcions de la Presidència del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut.”
TENINT EN COMPTE que de l’esmentat Decret se’n va donar compte al Ple de
l’ajuntament, en sessió de 31 de març de 2016, i es va publicar en el Butlletí Oficial de
la Província de data 11 d’abril de 2016, a la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler
d’anuncis municipal.
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 1134/2016, de data 18 d’abril, es va resoldre,
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:
“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.”
TENINT EN COMPTE que de l’esmentat Decret se’n va donar compte al Ple de
l’ajuntament, en sessió de 28 d’abril de 2016, i es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de data 13 de maig de 2016, a la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler
d’anuncis municipal.
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DE CONFORMITAT amb els articles 7 i 10 dels estatuts del Patronat municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut on s’estableix que correspon a l’alcalde nomenar
el President i el Vicepresident.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTES els Decrets de l’alcalde núm. 621/2015 de data 16
de juny, 850/2016 de data 17 de març i 1134/2016 de data 18 d’abril, esmentats a la
part expositiva de la present resolució.
Segon.- DESIGNAR la regidora de Cultura, Infància i Joventut, Sra. Marina Ginestí
Crusells, com a Presidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut d’aquest ajuntament.
Tercer.- DESIGNAR el regidor d’Educació, Sr. José Antonio Aguilera Galera, com a
Vicepresident del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut
d’aquest ajuntament.
Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament.
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que
celebri.
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es afectats, al Patronat municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut, a les àrees municipals i als portaveus dels grups
municipals.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1676/2016,
DE DATA 7 DE JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ
POLÍTICA DE L'ÀREA DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT I
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PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA,
EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 2016/1665, de data 2 de juny, es va resoldre,
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:
“Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE els Decrets de l’alcalde núm. 616/2015 de 16
de juny, 1603/2015 de 30 de novembre, 647/2016 de 29 de febrer i 850/2016 de 17
de març en què es delegava la direcció política de les àrees als diferents regidors.
Segon.- DELEGAR, amb efectes del dia 2 de juny de 2016, la direcció política de
les àrees en els regidors que s’indiquen a continuació:


CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT: MARINA GINESTÍ CRUSELLS

(...)”
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 2016/1673, de data 3 de juny, es va resoldre,
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:
“Primer.- DEIXAR SENSE EFECTES els Decrets de l’alcalde núm. 621/2015 de
data 16 de juny, 850/2016 de data 17 de març i 1134/2016 de data 18 d’abril,
esmentats a la part expositiva de la present resolució.
Segon.- DESIGNAR la regidora de Cultura, Infància i Joventut, Sra. Marina
Ginestí Crusells, com a Presidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut d’aquest ajuntament.
Tercer.- DESIGNAR el regidor d’Educació, Sr. José Antonio Aguilera Galera, com
a Vicepresident del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut
d’aquest ajuntament.
(...)”
TENINT EN COMPTE que la regidora senyora Marina Ginestí Crusells en data 10 de
març de 2016 va passar a situació de baixa mèdica que amb posterioritat va enllaçar
amb el permís de maternitat.
DE CONFORMITAT amb els articles 7 i 10 dels estatuts del Patronat municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut on s’estableix que correspon a l’alcalde nomenar
el President i el Vicepresident.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
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Primer.- DELEGAR, amb efectes del dia 2 de juny de 2016 i fins a la reincorporació de
la senyora Marina Ginestí Crusells, la direcció política de l’àrea de Cultura, Infància i
Joventut al regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual.
Segon.- ESTABLIR que, amb efectes del dia 2 de juny de 2016 i fins la reincorporació
de la senyora Marina Ginestí Crusells, el regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual
assumeix les funcions de la Presidència del Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut.
Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors/es afectats, al Patronat municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut, a les àrees municipals i als portaveus dels
grups municipals.
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1695/2016,
DE DATA 8 DE JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
SANCIONADORES AL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA
VIST el Decret de l’alcalde núm. 636/2015, de 17 de juny, que resol el següent:
Primer.- DELEGAR en el senyor FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor de l’Àrea
de Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde pel
que fa a infraccions de les normes sobre ordre i control de trànsit en les vies
urbanes de titularitat municipal.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients
sancionadors a la policia local.
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Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de l’àrea de Seguretat
Ciutadana, es pot interposar recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos i
formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web 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.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el
Ple de l’Ajuntament.”
VIST el Decret de l’alcalde núm. 637/2015, de 17 de juny de 2016, que resol el següent:
“Primer.- DELEGAR en el senyor FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor de l’àrea
de Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel
que fa a la sanció de les infraccions a l‘ordenança municipal de convivència
ciutadana i rural, excepte en el àmbits que afecten els articles 17, 19, 33, 36, 42,
50, 64, del 112 al 125 i del 126 al 128.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i
els procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels
expedients sancionadors a la policia local.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de Seguretat Ciutadana,
es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els
casos i formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web 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.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el
Ple de l’Ajuntament.”
VIST el Decret de l’alcalde núm. 2016/1665, de 2 de juny, que va resoldre, entre
d’altres, DELEGAR la direcció política de l’àrea de Seguretat Ciutadana al regidor
senyor JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ.
ATÈS que l’article 7 de la Llei 19/2001 de 19 de desembre, de reforma del text articulat
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat per

Ple 30/06/2016 – pàg. 15

Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març, atribueix competències als municipis en
aquesta matèria i que l’article 71.4 d’aquesta darrera disposició (segon redacció
aprovada per la Llei 18/2009, de 23 de novembre), estableix que la sanció per
infraccions a normes de circulació comeses en les vies urbanes correspon als respectius
alcaldes.
ATÈS que el darrer incís de l’apartat 4 de l’article 71 del Reial Decret Legislatiu
339/1990 de 2 de març esmentat estableix que els Alcaldes podran delegar aquesta
facultat d’acord amb la legislació aplicable.
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril,
atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les faltes de desobediència a la seva
autoritat o per infracció de les ordenances municipals, tret del cas en que aquesta
facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 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 de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es dedueix
que l’Alcalde pot delegar en els regidors les atribucions que té atribuïdes en aquesta
matèria.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOL:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE els Decrets de l’alcalde núm. 636/2015 i 637/2015,
ambdós de data 17 de juny de 2015, en virtut dels quals es delegaven diverses
competències en el senyor FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ.
Segon.- DELEGAR en el senyor JUAN ANTONIO MARIN MARTÍNEZ, regidor de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde
pel que fa a infraccions de les normes sobre ordre i control de trànsit en les vies
urbanes de titularitat municipal.
Tercer.- DELEGAR en el senyor JUAN ANTONIO MARIN MARTÍNEZ, regidor de
l’àrea de Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde,
pel que fa a la sanció de les infraccions a l‘ordenança municipal de convivència
ciutadana i rural, excepte en el àmbits que afecten els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 64,
del 112 al 125 i del 126 al 128.
Quart.- LES DELEGACIONS a que es refereixen els apartats segon i tercer comprenen
les fases i procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels
expedients sancionadors a la policia local.
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Cinquè.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de l’àrea de Seguretat
Ciutadana, es pot interposar recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos i
formes previstes reglamentàriament.
Sisè.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web 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.
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.
Vuitè.- 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.
No es produeix cap intervenció.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
9. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1710/2016,
DE DATA 11 DE JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'HISENDA AL REGIDOR
D'HISENDA
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 1665/2016, de data 2 de juny, es va resoldre,
entre d’altres, delegar la direcció política de l’àrea d’Hisenda al regidor senyor Ferran
Jiménez Muñoz.
ATÈS que, per un més àgil funcionament de l’àrea, interessa delegar al regidor Sr.
Ferran Jiménez Muñoz la facultat de dictar, en matèria d’Hisenda, els esmentats actes
administratius, amb excepció, és clar, de les funcions de l’Alcalde que no són
delegables a cap altre òrgan de govern i de les que, en matèria de gestió i de recaptació
de determinats ingressos de dret públic, van ser delegades en el seu dia a la Diputació de
Barcelona, a l’empara d’allò que disposava l’article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals (avui Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març).
VIST allò que disposen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; els articles 53 i 56 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; els articles
23 i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text

Ple 30/06/2016 – pàg. 17

Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local; els articles 41 i ss.
o concordants del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals; els
articles 39 i ss. del Reglament Orgànic municipal; l’article 54 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals, modificat,
encara que no expressament, per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 57/2003, de 16 de
desembre; i, en general, la legislació reguladora de les Hisendes Locals així com les
bases d’execució del pressupost aprovades per aquest Ajuntament.
En virtut de les atribucions que l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local i la
legislació abans esmentada atorguen a l’Alcalde,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR, amb efectes del dia 13 de juny de 2016, al sr. Ferran Jiménez
Muñoz, regidor d’Hisenda, les funcions en matèria d’Hisenda que s’indiquen a
continuació i que formen part de les que la legislació local atribueix en aquesta matèria
i amb el caràcter de delegables a l’Alcalde:
o Signatura com a ordenador general de pagaments.
o Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, de conformitat a les
Bases d'Execució del Pressupost.
o Desenvolupar la gestió econòmica de l’ajuntament d’acord amb el pressupost
aprovat.
o Aprovar padrons fiscals i liquidar els ingressos públics de la corporació.
o Organitzar els serveis de recaptació i tresoreria, sens perjudici de la facultat del
ple per aprovar les formes de gestió d’aquests.
o Aprovar les factures, certificats d’obra i documents equivalents, que
corresponguin al desenvolupament normal de les previsions pressupostàries.
o La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions
municipals, dels pagaments a justificar, la tramitació pressupostària de
factures, així com l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de
despesa legalment adquirits.
o Totes aquelles funcions de l’Alcalde previstes a les bases d’execució del
pressupost que tenen expressament el caràcter de delegables o que, en el futur,
es puguin establir amb aquest caràcter a les mateixes bases
Correspondrà a l’Alcalde, entre d’altres i com a competència no delegable, la
concertació de les operacions de crèdit a que fa referència, entre d’altres disposicions,
l’article 39.17 del ROM
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Segon.- Els actes dictats pel regidor en exercici de les atribucions anteriorment
assenyalades, s’entenen dictats per l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’apartat 4
l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els
mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la lletra b
de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’apartat 1 de l’article 172
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local a Catalunya.
Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades,
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de
conformitat amb l’apartat 4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada
per la Llei 4/1999.
Quart.- Les funcions anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a
favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot això
sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i
resolució de l’Alcalde, amb caràcter excepcional i mitjançant proposta raonada,
qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades; així mateix, l’Alcalde podrà
en qualsevol moment procedir a la revocació de les competències delegades. Les
competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de
l'òrgan delegant.
Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades tindran el
mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcalde com a titular de la competència
originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En
conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per
delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, un extracte la present resolució al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el butlletí informatiu municipal.
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
Setè.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció al respecte? Bé, jo,
intervenció la faré com a govern però també com a Convergència i Unió, que és com
l’he de fer. Vostè ho ha dit, i amb això l’honra el que ha dit: el govern ha actuat, ha
aprovat coses i hem funcionat. Però vostè sempre m’ha sentit a dir, i tots els aquí
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presents, que a nosaltres ens agradava més un govern estable. Hem estat en moments
molt durs, en moments molt complicats aquests últims quatre anys i tots els que en
aquell moment han estat en un moment dins del govern, tenien les portes obertes per
entrar. Així va entrar el regidor Javier Álvarez, en representació del PP, i així també
ho fan els regidors del PSC. A més a més, has de tenir una mica d’afinitat com a
model de poble, també. I en aquest aspecte es conjuguen les diferents coses: les ganes
d’entrar i d’estar dins d’un govern prenent decisions, arremangats i treballant, i un
mateix model de poble. I en aquí es conjuguen aquestes dues coses i per això el PSC
està dins del govern i espero, desitjo, suposo, que no ens equivoquem i que sigui un
govern estable i un govern fort. Alguna intervenció?
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Entenc el que m’ha dit, però miri: si la
realitat nacional catalana i l’espanyola, i la local, ens està dient algo, és que s’ha
d’arribar a pactes i a acords. I aquests pactes i acords no tenen perquè ser d’equips que
governen. Ja veurem què passa amb el govern espanyol, però és molt senzill que acabi
el PP sòl amb el recolzament extern. Què vol dir això? Que la forma de política de
rodillo de 9 vots contra 6 o 7, cada cop la gent ho entén menys. Si, una cosa sí l’he de
retreure a vostè personalment perquè hi ha hagut gent del seu equip de govern que ha
fet l’esforç de negociar alguns acords. És que amb nosaltres no ha volgut negociar res
perquè ja ha previst que nosaltres li votaríem tot en contra. I això és fals. El no voler
entrar en un equip de govern no vol dir que no vulguem participar de les decisions de
poble, vol dir que som coherents i decidim que ens quedem a l’oposició, que és una
opció. I jo si que li demanaria ara que, en el futur, ho tingués en compte quan parlem
de temes encara que després no ens entenem, però com a mínim un diàleg previ.
Espero que amb el nou acord, això sigui una cosa que comenci a tenir més cos.
Comissions informatives, que el PSC l’havia demanat molts cops, espero que ara això
sigui una realitat en aquest any que ve. Dit això, lo que he dit al principi: jo els hi
desitjo la millor sort perquè no depèn de que això vagi bé o no que ens vagi millor a
nosaltres o no: és que això heu de donar-li una resposta al ciutadà, i la única forma de
donar-li resposta és que això funcioni. D’acord? Ja està.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Bona tarda. Miri, senyor Bernabé.
Vostè sap que l’oposició estava dividida i era difícil posar-se a treballar, i sobretot en
els temes més importants del poble. No cal que ho digui perquè no cal que expliquem
determinades coses aquí sinó que jo crec que algunes coses s’han pogut veure també
aquí. No es tracta només de donar estabilitat i governabilitat a les Franqueses, que
també, es tracta d’aplicar el nostre programa, que és pel que la gent ens va votar i ens
va recolzar. El meu grup és crític, però crític constructiu. Des de la crítica constructiva
tothom pot sumar i tothom pot avançar. I aquest govern va començar també a canviar
coses amb nosaltres des de fa força temps. I ho hem dit públicament. Ho hem dit fins i
tot a la televisió local. A la televisió comarcal hem dit clarament que aquest govern
havia començat a canviar coses, que feia uns mesos que canviava coses, i ho hem dit
també públicament. Era un govern, com vostès saben, saturat, amb regidors que
portaven massa regidories. Vostès també ho havien dit: tenen massa feina, no poden
tenir tantes responsabilitats, també ho havien dit. Llavors, també comencem a fer això.
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Li hem dit a vostè i a molts companys seus, i a tothom que ens ha preguntat. Entrem a
aquest govern per canviar les coses. Només per canviar coses, per a que les coses
siguin diferents. I això també ho hem traslladat. I aquest govern, el que abans estava
en minoria, que ara ja no, opina en moltes coses semblant a nosaltres. Ara s’ha tornat
un govern també més plural. Segurament que farem moltes coses malament, tindrem
moltes dificultats, segurament que també hi haurà molts problemes, però les coses es
canvien governant. Un govern en minoria no tenia la capacitat suficient per canviar les
grans coses de poble, les grans coses que eren molt importants també. I les Franqueses
i els seus veïns s’ho mereixen. Li puc assegurar que des del PSC, hi farem que aquest
govern (que ja som part ja d’ell) no tingui cap mena de rodillo. Vostè sap, i el govern
sap, la nostra forma de que volem treballar: amb transparència, amb molta més
informació cap a l’oposició, amb suma i intentant arribar a consens. Els nostres
posicionaments són els mateixos, no han canviat. I treballarem perquè això vagi. Però
evidentment, les coses no es canvien en dues setmanes ni en tres, i això vostès jo sé
que ho comprenen. I jo sé que el govern veurà coses, jo crec que comença a fer
algunes coses que forma diferent. No totes les que cal fer, però les farem. I les farem
tots plegats. I vostès ho podran veure, d’acord? Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé. Bona nit a tothom. Jo voldria afegirme al desig de sort a tots els franquesins, perquè és possible que la necessitem. Dir
només dues coses. Una, que s’ha repetit molts cops últimament, que aquesta
composició de govern era la única que permetia garantir una estabilitat a les
Franqueses. A veure, realment, per garantir una estabilitat, la única cosa que
necessitava Convergència era, perdó, Convergència i el Partit Popular, que sumen 7
regidors, era 2 regidors, entre cometes, disposats a aixecar la ma després de posar-se
d’acord en una sèrie de temes. Això la majoria dels partits de l’oposició estàvem en
disposició de fer aquesta feina. I la única cosa que lamento d’això és que jo em penso
que s’ha perdut una possibilitat important per part dels grups de l’oposició d’influir en
el dia al dia del municipi, via condicions per aprovar els grans temes. És possible que
m’equivoqui, m’agradaria molt equivocar-me, però la meva impressió inicial ara
mateix és aquesta.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Primer, com a
Convergència, de fet un petit exemple: hi ha un punt després que proposa Les
Franqueses Imagina i que aprovarem. Per tant, que Convergència i Unió (no sé com
ens diem) però Convergència i Demòcrates, val?), escolti’m, en som sis, estem
obligats a pactar sempre. I encara que el PSC estigui dins del govern, estem obligats a
pactar. I encara que el PP estigui dins del govern, estem obligats a pactar, perquè
nosaltres sis no som res. Res, entre cometes. Per tant, la cultura del pacte, també ho dic
a l’editorial del butlletí, hi va ser-hi 4 anys i segueix sent aquesta. I si no, no
haguéssim aprovat pressupostos, com vostè ha dit, i com el senyor Profitós també
subtilment ha dit, no haguéssim aprovat ordenances fiscals, i no haguéssim aprovat
grans projectes de poble. I també crec que des de l’oposició, en certes mocions, també
us heu imposat. Per tant, aquí jo crec que hi ha un equilibri en aquest aspecte. Però jo
repeteixo, i repeteixo el que he dit abans: nosaltres amb la gent que a l’anterior
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legislatura es va arremangar a l’any 2011, en plena crisi, i crec que van fer-ho prou bé
tots plegats, i ens en vam sortir, ara té les portes obertes per estar dins del govern,
sempre i quan el model de poble el tinguem una mica semblant. I en aquest aspecte, si
més no amb els grans temes de poble o de ciutat, com ho vulguem dir, amb el PSC ens
hem posat d’acord i els tenim si més no, força semblants. Amb matisos que ja
discutirem, perquè evidentment que discutirem. Discutirem amb el PP i discutirem
amb el PSC. El model de país no el tenim igual, això està clar. Ens acostarem cap a on
ens hem d’acostar, perquè és així, però el que estem aquí és govern municipal per tirar
endavant les Franqueses. Alguna intervenció més?
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Jo només un comentari al senyor
PROFITÓS. Els temes importants, vostès de moment no els han volgut parlar amb
l’oposició i tenim clars exemples, no cal que ho digui jo, segur que altres grups ho
podran dir. I un tema més: estic convençut que ara, per fi, aconseguirem que algun
tema important els senyors d’Esquerra el puguin aprovar també amb el PSC. Gràcies.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: No, perquè se m’ha anat el santo al cielo.
Senyor Corchado, quan vostè diu: “Ja ho veurà”, jo m’hagués agradat que hagués dit:
“Ja ho viurà. Ja ho viurà, això, els nostres temes no seran consensuats només amb
l’equip de govern, sinó que intentarem que l’oposició també hi participi”. M’hagués
agradat més aquest verb. Perquè veure-ho és l’espectador, que està assegut i mira una
obra de teatre. I nosaltres ens agradi o no ens agradi no som espectadors, som regidors
d’aquest Ajuntament. És l’única matisació que l’hi faig. I després, senyor Alcalde:
vostè ja va utilitzar aquest to, aquests quatre anys de només som quatre, o de deu en el
seu moment, o d’onze, però vostè és l’Alcalde. I ara té sis. I té una responsabilitat més
gran. Vull dir que aquest discurs té un recorregut, però no massa gran. Per tant, hi
haurà temes que si la cosa ha d’anar cap endavant, doncs haurà d’anar cap endavant
estigui d’acord o no. Haurà de buscar altres recolzaments.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Només hi ha una cosa que em fa més por
que una pedregada del que han comentat, que és aquesta coincidència en determinats
temes de poble. Bé. Aquest model de poble, ara, dintre dels seus acords ha tornat a
sortir a sobre de la taula un tema del qual no se n’havia parlat en tota la legislatura. Per
exemple, l’enllaç de Corró d’Avall amb Bellavista. Jo vull veure (i ho veuré més
endavant) a quin preu. Si aquí es tracta de tornar (com ja s’havia fet en èpoques
anteriors en aquest Ajuntament) si es tracta de tornar a pensar-se que es pot matar tot
el que és gras, i que és indiferent la quantitat de terreny que s’utilitzi dintre d’aquest
futur pla per connectar això, em fa por, entre cometes, què passarà amb els usos dels
nostres sectors industrials, em fa por quin serà el futur de la petita empresa, dels
autònoms i dels botiguers, i del comerç de proximitat del nostre poble. Però això ho
anirem veient amb el temps.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Suposo que pel soroll no s’ha
assabentat el regidor, però al final he dit que no aplicarem ningún rodillo, i que
treballarem per sumar i per fer consens amb l’oposició. Això ho he dit al final.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, suficientment debatut. Passaríem
al punt número 10.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
10. PROPOSTA D'ACORD RELATIVA AL RÈGIM DE DEDICACIÓ I
RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ:
DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I
PARCIAL EN L'EXERCICI DEL SEU CÀRREC
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 1665/2016, de data 2 de juny, es va resoldre,
delegar la direcció política de les àrees als diferents regidors.
TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de data 20 de juny de 2016, en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler
d’anuncis municipal, i se n’ha donat compte en el present Ple.
ATES l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, que regula el règim de retribucions dels membres electes de les corporacions
locals, i estableix tres tipus de drets econòmics dels membres electes de les corporacions
locals: a) els membres electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva, en
aquest cas tindran dret a percebre retribucions (sou), i a ésser donats d’alta al règim de
la seguretat social per totes les contingències; les seves retribucions podran ser diferents
en proporció al seu grau de responsabilitat i dedicació; b) els membres de les
corporacions locals que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, en aquest cas
tindran dret a percebre retribucions (sou) però en proporció al temps de dedicació a la
corporació i sempre i quan realitzin determinades funcions- de presidència,
vicepresidència d’òrgans col·legiats o ostentin delegacions o desenvolupin
responsabilitats que així ho requereixin, en aquest cas també tindran dret a ésser donats
d’alta al règim de la seguretat social però en proporció directa al temps de la seva
dedicació a la corporació i es requerirà prèvia o simultàniament la compatibilitat amb el
seu treball normal i c) la resta dels membres electes que no exerceixin el seu càrrec ni
amb dedicació exclusiva ni parcial, en aquest cas només tindran dret a percebre les
quantitats que aprovi el Ple corporatiu en concepte d’assistència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats de la corporació de que formin part.
VIST que l’article 75 apartats 3 i 5 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local assenyalen que el Ple Municipal, a proposta del seu President,
determinarà les quanties per assistència i despeses ocasionals; i que solament els
membres que no exerceixin el seu càrrec de regidor o regidora amb caràcter de
dedicació exclusiva o parcial, podran percebre quanties econòmiques en concepte
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d’assistència als òrgans col·legiats de la corporació dels quals siguin membres de ple
dret, dins de la quantia que fixi el Ple Municipal.
VIST que l’article 75.4 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local reconeix a
tots el membres de les corporacions locals, exerceixin o no el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial, el dret a percebre indemnitzacions per les despeses efectivament
ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
VIST que l’article 75.5 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, assenyala
que les corporacions locals consignaran als seus pressupostos les retribucions,
indemnitzacions i assistències a sessions, dintre dels límits que amb caràcter general
s’estableixin, en el seu cas corresponent al Ple determinar els càrrecs de la corporació
que podran exercir-lo amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, les quanties brutes
anuals de retribucions a percebre, així com les quanties econòmiques en concepte
d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per als/les regidors/es que no
exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial.
ATÈS que l’article 75 bis 1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local,
estableix que els pressupostos generals de l’Estat determinaran anualment, el límit
màxim total que poden rebre els membres de les corporacions locals per tots els
conceptes retributius i assistències, atenent entre d’altres criteris a la naturalesa de la
corporació local i a la seva població, tenint com a referència els municipis entre 10.001
a 20.000 habitants, les retribucions d’un secretari d’estat disminuïdes en un 50%,
aquesta quantitat es concreta a l’article 11.3 del Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de
gener, de reforma de les infraestructures y transport i altres mesures econòmiques,
afegint una Disposició addicional nonagèsima a la Llei 22/2013, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2014, en el cas del municipi de Les Franqueses del
Vallès en 50.000 euros.
ATÈS que l’article 75 ter de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, en la
redacció donada per la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, estableix un seguit de límits al número de càrrecs públics
representatius de les entitats locals amb dedicació exclusiva, pel cas de municipis entre
15.001 i 20.000 habitants, els membres que podran prestar els seus serveis en règim de
dedicació exclusiva no excedirà de set.
PER TOT AIXÒ l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS,
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord primer, segon i tercer relatiu a
l’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS DELS
CÀRRECS ELECTES I INDEMNITZACIONS aprovat en sessió de Ple de data 9 d juliol
de 2015.
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Segon.- ESTABLIR, amb efectes de 2 de juny de 2016, que els càrrecs de la Corporació
que a continuació es relacionen s’exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial,
segons els casos i ateses les delegacions efectuades i amb les retribucions anuals que
tot seguit es determinen:
Càrrec
ALCALDE, REGIDOR DE RÈGIM INTERN I
PROCESSOS ESTRATÈGICS

Dedicació
100%

Retribució
50.000,00 €

REGIDOR D’ URBANISME, ACTIVITATS I
HABITATGE

100%

40.000,00 €

REGIDOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS,
HISENDA I POLITIQUES SOCIALS

100%

40.000,00 €

REGIDOR D’ESPORTS, PARTICIPACIÓ I
RELACIONS CIUTADANES

100%

40.000,00 €

REGIDORA DE SANITAT I SALUT PUBLICA,
GENT GRAN, AGRICULTURA, TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

75%

30.000,00 €

REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I PLA
DE BARRIS

70%

28.000,00 €

REGIDOR D’OBRES I SERVEIS

50%

20.000,00 €

REGIDOR D’EDUCACIÓ

50%

20.000,00 €

50%

20.000,00 €

REGIDORA
JOVENTUT

DE

CULTURA,

INFÀNCIA

I

Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social i percebran les seves retribucions en catorze pagues, dotze
corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a
les mensualitats de juny i desembre.
La percepció de les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva serà
incompatible amb l’exercici de tot tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol
altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels
Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i
indemnitzacions que els pugui correspondre per la seva assistència als Consells
d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a
un màxim de dos. També serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen
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en l’apartat quart de l’acord de Ple de 9 de juliol de 2015, relatiu a l’establiment del
règim de dedicació i de les retribucions dels càrrecs electes i indemnitzacions
La percepció de les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació parcial portarà
inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades i una presència efectiva
mínima a l’Ajuntament dels percentatges indicats, respecte de la jornada ordinària
setmanal del personal funcionari de la corporació, sent compatible amb l’exercici
d’altres activitats retribuïdes, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que
disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració pública. També serà incompatible amb les indemnitzacions que
s’estableixen en l’apartat quart de l’acord de Ple de 9 de juliol de 2015, relatiu a
l’establiment del règim de dedicació i de les retribucions dels càrrecs electes i
indemnitzacions
Tercer.- Les despeses que es deriven del present acord aniran a càrrec del pressupost
municipal de la corporació, sens perjudici que es procedeixi, si s’escau, a la tramitació
dels expedients de modificació de crèdit necessaris per a l’executivitat del present
acord.
Quart.- TRASLLADAR el present acord a tots els Grups Municipals, i a l’àrea de règim
intern per tal que procedeixin a cursar la corresponent alta dels membres amb
dedicació exclusiva o parcial al règim general de la Seguretat Social.
Cinquè.- PUBLICAR íntegrament el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la Corporació, en compliment del que
disposa l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno. Fent una lectura transversal, veiem
que, d’entrada tenim una dedicació global de pràcticament les 7 jornades. Si tenim
700% de dedicació possible en 3 membres, arribàvem al 695%, pràcticament el 100%.
Que no vol dir res, però ja ens està marcant que s’ha anat pràcticament al límit que la
llei ens marcava en quant a dedicacions. Després, ens sorprèn algunes de les coses que
veiem aquí. Em sorprèn, per exemple, la divisió del Patronat de Cultura, infància,
educació i joventut, ja que aquí s’ha mantingut sempre que havia de ser un únic
patronat per la cohesió i tal, i ara de cop i volta, creem dues regidories que, entenc jo,
que s’hauran de coordinar entre elles perquè estan dintre del mateix patronat, però ja
quasi per això diluïm el patronat, escolti, i que cadascú porti la seva regidoria. I a més
a més, el regidor d’Educació, en aquest cas, se li dóna un 50% de jornada quan, ja
m’explicaran com ompliran aquesta jornada. Algú m’ho ha d’explicar, perquè el que
no pot fer el càrrec polític és fer de tècnic. I si alguna cosa falta a Educació, és gent
que treballi, perquè no arriben. Per tant, algú que m’expliqui, regidor d’Educació
pelat, un 50% de dedicació? Quantes hores en que ho farà? Dit això, em xoca per
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exemple, l’Alcalde: regidor de Règim intern. Què vol dir Règim intern? El personal?
És que per normativa, vostè és el Cap de personal de l’Ajuntament. És com si dic:
“Sóc l’Alcalde regidor d’Alcaldia”. Si, d’acord, però és que Règim intern, per
normativa, vostè és el Cap de personal. I Processos estratègics. Entenc que Processos
estratègics seran els plans aquests tan famosos territorials, no? Més aviat. Després,
veiem el regidor d’Esports, participació (correcte) i relacions ciutadanes, què vol dir?
Que serà vostè el que es relacionarà amb el ciutadà? Què vol dir aquesta figura?
M’agradaria que m’ho expliqués. I per últim, no acabem d’entendre que, un altre cop,
Pla de Barris queda separat de tot el conjunt d’Urbanisme, activitats i habitatge. Podria
arribar a entendre que pengés de Promoció econòmica perquè té la vessant de
desenvolupar la part econòmica del barri, també. Fins i tot de Polítiques socials perquè
té la vessant de que té les tres potes: té la pota urbanística, té la pota econòmica i té la
pota social. Però, que pengi del regidor de Seguretat ciutadana? No ho acabem
d’entendre. Això és com agafar i amputar un braç per posar-lo de cama. Però bueno,
vostès sabran què estan fent. Aquí hi ha moviments que al final, a la conclusió que
nosaltres arribem és que aquí hi ha hagut una lluita descarnada per agafar aquelles
regidories, entre els dos grups, que són les que donen cert rèdit electoral. És la lectura
que nosaltres fem. Aquí no ha hagut una lluita descarnada per anar a allò que sol cridar
com a persona per cara a la ciutadania. Hi ha hagut una lluita descarnada per quines
regidories em poden donar més rèdit electoral. I és que es veu claríssimament. És la
nostra opinió i tal. Dit això, votarem en contra, no perquè no estiguem d’acord i hem
defensat moltes vegades que ha d’haver una dignitat en la política, i ha d’haver una
dedicació, i ha d’haver un sou i tal, sinó perquè nosaltres sí que tenim una remuneració
econòmica diferent al nostre programa, que no coincideix amb la que hi ha aquí, que ja
vam votar en contra i, per coherència, continuarem votant en contra. Però que consti
que, per nosaltres, la dedicació política i la dedicació d’hores és vital. Sempre la
defensarem.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Només per explicar el tema de Relacions
ciutadanes. La missió d’aquesta regidoria és d’atendre les necessitats, inquietuds i
peticions dels ciutadans i associacions de veïns del nostre municipi, i posar-les en
coneixement de les regidories corresponents, les àrees corresponents, del nostre
consistori per agilitzar tot el tema de gestions i fer-ho més àgil i més eficaç. És això.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Nosaltres podríem dir que votarem que no
perquè, tot i que aquest govern hagi nascut per canviar coses, no se’ns ha comunicat,
no se’ns ha demanat el parer, etc. Però no ho farem. No ho farem, com a mínim, per
aquest motiu. Jo voldria, en aquest primer torn, estar segur de que les dades de la
proposta són correctes. Nosaltres vàrem donar suport, ara fa onze mesos, a les
retribucions que es mantenen en aquí. I vàrem donar suport sabent que era una
quantitat més que digna, que no era una quantitat exagerada, en base primer a la
responsabilitat, a la dignificació de la vida política, etc., tot això que diem tots sempre.
I sobretot i també, a que tots els implicats, que en aquest cas eren vostès sis, havien de
suar la samarreta. Sabíem que el volum de feina que tenien era elevat i sabíem que
aquests 40 d’una dedicació completa i aquests 20 d’una mitja dedicació se’ls
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guanyarien amb escreix. Ara ens trobem amb que amb la incorporació de tres regidors
(vull fer una petita cosa, voldria deixar de banda el sou de l’Alcalde, jo entenc que
l’Alcalde té el seu sou, entenc que l’Alcalde, a més a més, possiblement se li ha girat
feina i que no baixarà en absolut el nivell), ara aquí ens trobem amb que hi ha un
increment de massa salarial (ja dic, descomptant el sou de l’Alcalde) d’un 58% amb la
incorporació de tres regidors. M’estalvio tot el que ha comentat ara fa un moment el
regidor Bernabé sobre el tema de que estem pràcticament a tope, etc. Aquest 58% vol
dir 88.000 Euros anuals bruts. I queden compensats, aproximadament, amb uns 10.000
Euros (he comptat jo més o menys) que deixaran de cobrar aquests tres regidors pel fet
de no cobrar les primes d’assistència, etc. Llavors, si mantinguéssim la massa salarial
bruta, la despesa que teníem fins ara, representa que una dedicació completa hauria de
ser de 26 i el 75% de 19, 17, etc. No estem demanant això. Em sembla, continuem
mantenint, que és important que els sous siguin dignes i siguin suficients, però potser
sí que caldria que tots vuit (i en aquí excloc tant a l’Alcalde com al regidor del Partit
Popular, que no està, que va retribuït per assistències) es plantegessin abans de passarho a votació, si fins ara havien fet la feina correctament (jo entenc que sí). I si vostès
havien fet la feina fins ara correctament i el volum de feina suposo que són conscients
de que els hi ha baixat durant aquest mes i que els hi baixarà, en els cinc veteranos
d’aquest govern, escolti’m, fixin una quantitat que estigui d’acord amb aquesta rebaixa
de feina. I als tres nous, escolti’m, permeti’m, intentaré facilitar-los la feina. Allò que
vostès defensaven el mes de juny, juliol, que era una proposta de sous inferiors, ara
tenen una segona possibilitat de fer-ho, més que res per evitar que el primer punt que
es voti en aquest Ple amb vostès al govern, deixi clar que han hagut de renunciar del
tot a allò que demanaven fa 11 mesos sobre aquest tema. Jo no puc fer-ho, però vostès
suposo que sí, suposo que podem aturar els Plens durant uns minuts, parlar-ne i tornar
amb una proposta una mica inferior a aquesta actual i tornar a encetar el debat.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, coses que
vull deixar clares. La llei diu que per Ajuntaments de menys de 20.000 habitants, em
sembla entre 10.000 i 20.000, els regidors poden arribar fins a 7 dedicacions
complertes. No hi arribem, estem al límit, però estem complint la llei. Hi som. Per
tant, punt número 1. Punt número 2. Vam fixar fa onze mesos les retribucions en base
a la dedicació: Alcalde, 50.000 (baixava 10.000 perquè a més a més, per llei, tocava),
regidor amb dedicació exclusiva, 40.000, i amb dedicació parcial del 50%, 20.000.
Aquestes dedicacions, entrant el PSC al govern, tampoc les hem tocat. Aquests són els
imports. Si estem parlant de feina, evidentment, que amb 6 patíem, és evident. Hi
havia sobredimensions, o amb 7 ara, sobredimensions evidentment. Hi ha els Consells
de Poble, hi ha els Patronats, etc. Ara és evident que els regidors tenen l’obligació de
seguir fent les hores, sense cap mena de dubte, això ni ho dubti. Es podran dedicar més
concretament i específicament a les àrees assignades, perquè a vegades quien mucho
abarca, poco aprieta, entre cometes. Tot i dir que crec que van fer un excel·lent treball
i ens hem anat sortint. Però ara el treball el podran fer, jo crec (i els apretaré en aquest
aspecte) amb més qualitat. A vegades, a l’Ajuntament de les Franqueses anem curts de
personal, té vostè tota la raó del mon. Quan puguem hem de fer una estructura nova de
personal, hem d’augmentar personal. Som 120 treballadors i Ajuntaments com el

Ple 30/06/2016 – pàg. 28

nostre, a la ratlla de 20.000, en tenen prop de 200. És veritat. Llavors aquí nosaltres,
quan ens toqui, hem de fer aquest esforç. Ho comencem a fer, per exemple, amb
policies, algo en serveis socials, però quan s’obri la veda haurem de fer-ho, haurem de
fer un replantejament més seriós. També la contenció de personal fa que els
pressuposts ens aguantin, també. Això també és veritat: carregar-te de capítol 1 a
vegades tampoc és del tot bo, ha d’haver-hi aquell equilibri. I en els regidors, i en els
tècnics, a vegades els hi faltava aquells 5 minuts per parar i pensar, perquè anem a 200
per hora, en base als treballadors que tenim i en base amb els regidors que tenim,
també. Jo crec que, en aquests moments, amb el tema regidors ho hem solucionat. Jo
crec que ho hem solucionat, i ara ens faltarà solucionar amb el tema Personal de
l’Ajuntament. Més ben retribuïts, perquè els funcionaris de l’Ajuntament porten, jo
crec que 5-6 anys congelats i apart, necessitem en certs llocs de treball o en certes
àrees, un augment d’efectius que de moment només estem aconseguint a nivell de
Policia. I aquest és el llindar futur al que ens proposem arribar. Alguna intervenció
més?
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, primer recordar que, apart del
senyor Corchado, he fet alguna pregunta més sobre quins criteris són el repartiment
d’això. No se m’ha contestat per part d’algun regidor. Agraeixo al senyor Corchado
que m’hagi contestat. Després, dir-li a l’Alcalde que estic completament d’acord, el
que passa és que espero que, el dia que es pugui, no fem una ampliació esbojarrada
sinó que sigui una planificació triennal o quinquennal, i tinguem molt clar cap a on
volem anar. Discrepo, i això són models de gestió, en que un baix capítol 1 fa una
bona contenció, perquè aquesta ha sigut la política del Partit Popular amb els
Ajuntaments, intentar que no creixi el seu personal a través de que no es podien cobrir
les jubilacions. Això ha sigut una realitat. I ens hem queixat a les administracions de
diferents àmbits i als sindicats també, en que era una forma molt dolenta d’aprimar
l’Administració. Traiem empreses públiques, traiem lo que tu vulguis, però el que no
podem fer és, quan hi ha funcionaris que es jubilen, no cobrim el lloc de treball perquè
així els Ajuntaments no pugen el capítol 1. No senyor, si en el lloc que és necessari
s’ha de gastar diners, i a vegades en personal és tan necessari com en la inversió que
vostè vulgui fer en una altra banda. Jo li recordo, des d’una persona que treballa a
l’Administració i que faig una defensa sempre de lo públic. Bueno, esperaré a que hi
hagi un regidor més en contestar. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Entenc que han desestimat el suggeriment
que els hi feia d’aturar-se 5 minuts i replantejar-se això. Escolti’m, jo m’he estat
mirant què va passar el mes de juliol de l’any passat quan estàvem debatent aquest
mateix tema. Per sort o per desgràcia, la gent que formem part de partits seriosos som
esclaus de les nostres paraules i les nostres paraules a vegades se les emporta el vent, i
altres cops queden recollides en una Acta. A veure si en aquí, els partits que fos, que hi
hagués un partit que ens digués: “Escolta, pactem segons conveniències”, doncs podria
fer el que volgués, però els partits que estem aquí, el PSC, Esquerra, vostès mateixos,
tots els partits són partits seriosos. Llavors, jo voldria remetre’m només a la pàgina 43
de l’Acta del Ple del mes de juliol (alguns de vostès sé que van mecanitzats) i insistir
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una mica en el fet aquest, que em sap greu que la primera intervenció del PSC com a
partit de govern en aquest Ajuntament sigui renunciant tant a allò que defensaven fa
només onze mesos. Fa onze mesos, la proposta quan els sous eren només per vostès,
senyor Colomé, ells van fer una proposta perquè es baixés. En aquí, ens van omplir
pràcticament una pàgina amb una intervenció, dient que d’aquella manera tal i com
estava plantejat, cada ciutadà de la capital de la comarca li costava 4,8 Euros el govern
municipal, i a nosaltres ens en costava 10,28. Amb els números d’ara, aquests 10,28 es
converteixen en 14,80. I vull fer un comentari que, perdoni’m però no puc estar-me de
llegir-ho i ho he vist quan estava repassant les coses. Hi va haver un final
d’intervenció que va dir: “perquè cada vegada més, hi ha indicis d’un pacte de
Convergència, Esquerra més PP”. Avui, potser tindrem un exemple més, un ja l’hem
tingut. Escolti’m, jo vaig contestar (està al final de la pàgina 43) començant pel final, i
vaig dir textualment: “el tema del pacte que acaba de denunciar el senyor Corchado i
del qual és la primera notícia que en tinc, això és molt fàcil de veure. Només es tracta
d’esperar que passi un mes, que passin dos mesos, que passin tres mesos, que passin
sis mesos i veurem si aquest govern tira endavant amb 6, tira endavant amb 9 i qui són
aquests 9. No penso perdre temps contestant això”. M’ha fet gràcia comentar-ho en el
moment en que m’ha sortit mirant aquest punt.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a
votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou 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:
11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD
DEL PLE DE 9 DE JULIOL DE 2015, RELATIU AL NOMENAMENT
DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS I A
LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE
CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT
ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2015, va
adoptar, entre d’altres, els següents ACORDS:
“Primer.- ESTABLIR que la composició del Consell d’Administració del Patronat
Municipal d’Esports serà, en endavant, la següent:
- Sr. Jordi Ganduxé Pascual (President).
- Sra. Marina Ginestí Crusells (Vice-presidenta).
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-Sr. Germán López Sánchez, representant del grup municipal Imaginem les
Franqueses en Comú.
- Sr. Juan Antonio Corchado Ponce, representant del grup municipal Socialista.
- Sr. Àngel Profitós Martí, representant del grup municipal Esquerra Republicana
de Catalunya, Acord Municipal.
- Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per
les Franqueses.
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal del Partit Popular.
Segon.- ESTABLIR que la composició de la Junta de Govern del Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut serà, en endavant, la següent:
- Sra. Marina Ginestí Crusells (Presidenta).
- Sr. Jordi Ganduxé Pascual (Vice-president).
-Sr. Rafael Bernabé Pérez, representant del grup municipal Imaginem les
Franqueses en Comú.
- Sr. Juan Antonio Marín Martínez, representant del grup municipal Socialista.
- Sra. Francesca Masclans Badia, representant del grup municipal Esquerra
Republicana de Catalunya, Acord Municipal.
- Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per
les Franqueses.
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal del Partit Popular.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.”
ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016, va
aprovar, entre d’altres, ESTABLIR que la senyora ROSA MARIA CASSÀ VILA,
regidora del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal,
formarà part de diversos òrgans col·legiats, en substitució de la senyora FRANCESCA
MASCLANS BADIA. La senyora CASSÀ va ser designada, entre d’altres, representant
titular a la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut.
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 2016/1662, de 2 de juny, pel qual es resol designar el
regidor d’Esport senyor JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE com a president del
Patronat Municipal d’Esports, i designar el regidor senyor JORDI GANDUXÉ
PASCUAL com a vicepresident del citat patronat.
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 2016/1673, de 3 de juny, pel qual es resol designar la
regidora de Cultura, Infància i Joventut senyora MARIA GINESTÍ CRUSELLS com a
presidenta del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, i designar
el regidor d’Educació senyor JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA com a
vicepresident del citat patronat.
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VIST el Decret de l’Alcalde núm. 2016/1676, de 7 de juny, pel qual es resol establir
que, amb efectes del dia 2 de juny de 2016 i fins a la reincorporació de la senyora
MARIA GINESTÍ CRUSELLS, el regidor senyor JORDI GANDUXÉ PASCUAL
assumeix les funcions de la presidència del Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a representant del grup municipal de Convergència i Unió el
senyor Moisés Torres Enrique, amb la qual cosa, la composició del Consell
d’Administració del Patronat Municipal d’Esports serà, en endavant, la següent:
- Sr. Juan Antonio Corchado Ponce (President)
- Sr. Jordi Ganduxé Pascual (Vicepresident)
- Sr. Moisés Torres Enrique, representant del grup municipal Convergència i Unió.
-Sr. Germán López Sánchez, representant del grup municipal Imaginem les Franqueses
en Comú.
- Sr. Àngel Profitós Martí, representant del grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya, Acord Municipal.
- Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per les
Franqueses.
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal del Partit Popular.
Segon.- NOMENAR com a representant del grup municipal de Convergència i Unió la
senyora Marina Ginestí Crusells, amb la qual cosa, la composició de la Junta de
Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut serà, en
endavant, la següent:
- Sr. Jordi Ganduxé Pascual (President)
- Sr. José Antonio Aguilera Galera (Vicepresident)
- Sra. Marina Ginestí Crusells, representant del grup municipal Convergència i Unió
-Sr. Rafael Bernabé Pérez, representant del grup municipal Imaginem les Franqueses
en Comú.
- Sra. Rosa Cassà Vila, representant del grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya, Acord Municipal.
- Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per les
Franqueses.
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal del Partit Popular.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: A mi m’agradaria que féssiu un aclariment
sobre la composició dels patronats perquè a Junta de Portaveus se’ns va dir que hi
havia un representant de cada partit més la Presidència. I aquí veiem, per tant entenc
que el Patronat municipal d’esports, que el president és socialista, ha d’haver un segon
socialista. A la presidència del Patronat municipal de cultura, que hi ha un convergent
com a president, ha d’haver un segon convergent representant el grup municipal. Però
ens trobem que al Patronat municipal d’esports el Jordi Ganduxé Pascual és el
vicepresident i, per tant ja representa el grup, tal i com ens ho van explicar, el grup de
Convergència, i després tenim un segon representant del grup de Convergència i cap
del Partit dels Socialistes. Llavors, no sé què ha passat aquí, no sé si és que ha
renunciat el Partit Socialista a tenir presència a part de la presidència, o ha sigut un
error o què, perquè tal i com ens ho van explicar vostès a la Junta de Portaveus. Dit
això (i sense que no, off top, i que no té res a veure), mal comencem quan faig unes
preguntes molt concretes a regidors que diuen que canviaran les coses i ni contesten.
Moltes gràcies, eh.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció mes? Faig
l’aclariment? Si. Hi ha tres càrrecs en aquí. Hi ha tres càrrecs que són: Presidència,
Vicepresidència i Vocal. Aquests tres càrrecs ens els hem repartit en base a la
representativitat que vam tenir a les eleccions: 6-3. Per tant, dos càrrecs seran de
Convergència i Unió, Demòcrates, val? I un càrrec serà del PSC. Així és com ens ho
hem repartit. Els estatuts diuen que hi haurà un President, un Vicepresident i uns
Vocals, i això és el que hem fet. Hem agafat els tres càrrecs: Presidència,
Vicepresidència i Vocal, que en són tres: dos per Convergència i Unió i un pel PSC. Si
el PSC te la Presidència, Convergència i Unió tindrà la Vicepresidència i el Vocal. Si
Convergència i Unió te la Presidència, el PSC tindrà la Vicepresidència i
Convergència i Unió el Vocal. Ho hem fet amb una aritmètica. Ara bé, estem oberts
també a buscar millor formula de representació, que pot ser la proporcionalitat. Per
això hauríem de canviar estatuts. Però hauríem de mirar-ho també anar per aquí:
proporcionalitat en base als resultats electorals. Alguna intervenció més? Passaríem a
votació. Senyor Vega.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. Explicarem la nostra postura de vot. En
aquest punt ens abstindrem, i la nostra abstenció es fonamenta en el fet que
considerem que té triar-se els càrrecs del Patronat, però no estem contents de com
estan funcionant aquests organismes. Ja no només Esports i Cultura, sinó altres
organismes que no acaben de, es va parlar que es creaven per fomentar la participació
en els seus àmbits i informació, i el seu funcionament no ens acaba de convèncer. Per
exemple, el tema d’un Consell de joventut, que no s’ha creat. Si, es va crear, però està
com estava: mort en un calaix. Pagesia, portem molt temps sense convocar, a veure si
podem donar-li una mica de vida a aquestes convocatòries. I en el tema de Cultura,
estem molt enfadats, ja parlarem del tema de preguntes. És que en temes importants,
com pot ser la gestió de Can Font, no s’ha convocat ni per informar. I per això ens
abstindrem perquè no estem molt d’acord amb la gestió que s’ha fet fins ara. Esperem
que la gestió a partir d’ara sigui més eficient, i aquests organismes siguin com
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elements perquè aquestes àrees, estem informats i puguem opinar, i puguem participar.
Gràcies.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a
votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM i PP, cinc abstencions dels regidors dels
grups municipals ILFC-E i CPF, i per tant, amb el quòrum legal.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
12. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE NOMENAMENT DE MEMBRE
INTEGRANT DEL CONSELL DE POBLE DE LLERONA
ATÈS que en data en data 7 d’abril de 2016 el senyor Enric Garriga Giol va presentar
instància al Consell de Poble de Llerona amb núm. de REG. 2016/12 per la qual es
comunica que en endavant substituirà al senyor Jaume Lloreda Fontcuberta, com a
membre integrant del consell de Poble de Llerona, en representació de la Penya
Blaugrana de Llerona.
VIST l’escrit amb REG núm. 2016/1 tramès per la Presidenta del Consell de Poble de
Llerona, senyora Rosa Pruna Esteve, de data 26 de maig de 2016, per la qual comunica
la nomenada substitució per tal que sigui ratificada pel Ple municipal.
ATES que l’ apartat e) de l’article 2n dels Estatuts dels Consells de Poble d’aquest
municipi estableix que els nomenaments de tots els membres dels Consells de Poble
hauran d’ésser ratificats pel Ple municipal.
PER TOT AIXÒ l’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR el nomenament del senyor ENRIC GARRIGA GIOL, en
substitució del senyor Jaume Lloreda Fontcuberta, com a membre integrant del Consell
de Poble de Llerona, en qualitat de vocal i en representació de la Penya Barcelonista
de Llerona.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i al Consell de Poble de
Llerona.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé, només lamentar el fet que ha donat lloc
en aquesta substitució en el Consell de Poble de Llerona, com ja vam fer en el moment
en que va passar i desitjar-li la millor feina a l’Enric com a nou membre d’aquest
Consell de Poble.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Passaríem a votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
13. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL PER L'ANUALITAT 2016 DE
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
1. El 29 de gener de 2016, en sessió plenària d’aquesta Corporació, es va aprovar
juntament amb el Pressupost General de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
per a l’exercici 2016, la Plantilla i Relació de Llocs de treball d’aquest Ajuntament, i
es va publicar al BOPB en data 9 de febrer de 2016.
2. A l’esmentada plantilla i relació de llocs de treball corresponent, dins de la
subescala Intervenció-Tresoreria hi figura la plaça d’Interventor però no la de
Tresorer.
3. En data 27 de maig de 2016 ha tingut entrada (núm.4860) en aquest Ajuntament,
ofici de la Direcció General d’Administració local (DGAL) on s’informa que de
conformitat amb l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, els ens locals amb secretaria
de segona, com és el cas d’ aquesta Corporació, han de tenir obligatòriament creat i
classificat el lloc de treball reservat a personal funcionari d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional. Tanmateix, la DGAL insta a aquesta Corporació a
modificar la plantilla i la Relació de llocs de treball abans del mes de setembre a fi
de que es pugui crear i classificar aquest lloc de treball amb anterioritat al concurs
unitari de llocs de treball reservats a personal funcionari d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional que es preveu pel proper mes de novembre.
4. La referida modificació preceptiva per disposició legal de la plantilla consisteix en
crear la plaça de Tresorer, com a personal funcionari de carrera, Grup A, Subgrup
A1, escala habilitació de caràcter nacional i subescala intervenció-Tresoreria.
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La modificació de la Relació de llocs de treball consisteix en crear el lloc de treball
de tresorer, Grup A, Subgrup A1, CD 22 i CE 12.000,- Euros.
5. Les funcions del lloc de treball seran les previstes al Reial decret 1174/1987, de 18
de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional i en concret les següents:
 Realització d’estudis i pressupostos de Tresoreria per a la seva correcta
programació atenent a les Bases d’Execució del pressupost i al Pla de Tresoreria
aprovat per l’Ajuntament.
 Dur a terme el seguiment mensual del Pla de Tresoreria proposant les mesures
necessàries per corregir les desviacions.
 Executar les consignacions en entitats financeres, caixa general de dipòsits i
establiments anàlegs.
 Formular les propostes relatives a operacions de crèdit a curt termini que siguin
necessàries per a l’execució del Pla de Tresoreria.
 Realitzar el seguiment dels saldos existents en caixa i en les entitats financeres, i
coordinar i programar les disponibilitats existents.
 Control de les bestretes de caixa fixa.
 I en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes,
d’ acord amb les disposicions legals vigents, així com la direcció i supervisió
dels treballs del personal que li sigui assignat.
6. Vist l’informe d’Intervenció respecte a la consignació pressupostària de data 21 de
juny 2016.
7. Atès que s’ha donat audiència als representants dels treballadors del personal
funcionari en data 15 de juny de 2016.
Fonaments de dret


La modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball té com a fonament
jurídic la Llei 48/2015, de 29 d’ octubre, de Pressupostos Generals de l’ Estat per
l’any 2016 publicada al BOE núm. 260 de 30 d’ octubre de 2015 i amb vigència des
de l’1 de gener de 2016.



Article 140 de la CE, que reconeix la competència sobre l’autoorganització dels ens
locals tal com estableix l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril LBRL i l’art. 8.1
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i
d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la LBRL i l’article 7.1 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TUFPC). Per tant, la Constitució
Espanyola reconeix la competència sobre l’autoorganització dels ens locals, que
s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i d’acord al principi
d’eficàcia.
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En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es
desenvolupen mitjançant la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i
següents LMRLC i 28 a 33 del TUFPC). Aquests preceptes permeten que
l’Ajuntament acordi la creació, amortització i reconversió de les places i llocs de
treball.


Article 27 pel que fa a la modificació de la plantilla i 30.3 pel que fa a la
modificació de la Relació de llocs de treball i articles 33 a 35 pel que fa a llocs
reservats a personal funcionari, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.



Article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació al tràmit que ha
de seguir-se un cop aprovades la plantilla i la relació de llocs de treball, essent
requisit necessari enviar copia de la plantilla i de la relació de llocs de treball al
Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini de trenta dies
des de l’ aprovació, i havent-se de publicar íntegrament en el BOP i en el DOGC.



Article 126 apartat 2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’ abril, pel que
s’ aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
pel que fa a la modificació de la plantilla. El referit article preveu que la plantilla
podrà ser ampliada sempre que l’ increment de les dotacions sigui conseqüència de
l’ establiment o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin imposats per
disposicions legals. Tanmateix estableix que la modificació requerirà el compliment
dels tràmits establerts per a la modificació del Pressupost. Pel que fa a la Relació de
llocs de treball estableix que aquesta tindrà el contingut previst en la legislació
bàsica sobre funció i es confeccionarà segons allò establert a l’ article 90.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’ abril.



L’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en la redacció que en fa l’apartat 25 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, pel que fa a les especialitats
de la creació, supressió i classificació dels llocs de treball reservats a personal
funcionari amb habilitació de caràcter nacional.



Article 5 (pel que fa a les funcions del lloc de treball de tresoreria) i 18 (pel que fa a
la classificació) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el
règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.



Pel que fa al grup de classificació, la plaça de Tresorer s’inclou en el Subgrup A1,
atès que l’art. 22.2 del Reial decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel que es regula
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
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nacional, en la seva redacció atorgada pel Reial decret 834/2003 de 27 de juny, als
efectes de l’establert a l’art. 25 de la Llei 30/1984 de 2 d’agost, i de conformitat amb
la titulació exigida per a la seva obtenció, disposa que les diferents subescales en
què s’estructura l’habilitació de caràcter nacional quedaran integrades en el Grup A.
Segons la Disposició Transitòria Tercera del TREBEP, fins que no es generalitzi la
implantació dels nous títols universitaris a què es refereix l’art. 76, per a l’accés a la
funció pública seguiran essent vàlids els títols universitaris oficials vigents a
l’entrada en vigor d’aquest l’Estatut. Per tant, transitòriament, els Grups de
classificació existents a l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
s’integraran en els Grups de classificació professional de funcionaris previstos en
l’art. 76, d’acord amb les següents equivalències: Grup A: Subgrup A1; Grup B:
Subgrup A2; Grup C: Subgrup C1; Grup D: Subgrup C2 i Grup E: Agrupacions
Professionals a què fa esment la DA 6a.


Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s´ aprova el Reglament General d´
ingrés del personal al servei de l´ Administració General de l´ Estat i de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l´ Administració
General de l´ Estat, pel que fa al Complement de destinació



Art 37.1 b) de l’ EBEP, és objecte de negociació la determinació i aplicació de les
retribucions complementàries dels funcionaris.

VIST l’art 52 j) 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 l’article 22. 2. i) de la Llei
7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local, aquesta Àrea de Règim
intern proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MODIFICAR LA PLANTILLA en el sentit de crear la plaça de Tresorer, com
a personal funcionari de carrera, Grup A, Subgrup A1, i classificar-lo com reservat a
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala
d’intervenció-tresoreria.
Segon.- MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL en el sentit de crear el
lloc de treball de Tresorer, Grup A, Subgrup A1, CD 22 i CE 12.000,- Euros.
Tercer.- EXPOSAR AL PUBLIC l’expedient corresponent a la modificació de la
plantilla i de la Relació de Llocs de treball per termini de 15 dies hàbils, previ anunci
en el butlletí oficial de la província, i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, durant
els quals es podran presentar al·legacions. Considerar que si transcorregut aquest
termini no es presenten al·legacions, reclamacions o suggeriments, el present acord
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord, quedant aprovat
definitivament.
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Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya els acords un cop siguin elevats a definitius.
Cinquè.- NOTIFICAR als representants dels treballadors de personal funcionari.
Sisè.- TRAMETRE una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de
la Funció Pública del Ministeri per a les las Administracions Públiques i la Direcció
General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta
dies des de l'aprovació del present acord.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé. És que ara, senyor Bernabé, amb això
que els Plens es fan en directe (avui ho iniciem) m’estan comentant que el Ple s’escolta
molt bé, que es veu bé i tenim la regidora de Cultura que també l’està seguint (que ha
sigut mare, aprofito per saludar-la i felicitar-la) crec que tots plegats, i m’estava fent
apreciacions sobre el tema Cultura, però ja ha passat el punt. Per tant, si em veieu amb
el mòbil és més que res perquè tenim gent que està seguint el Ple, i això crec que per
tots és una molt bona notícia. Molt bé. Punt número 13, alguna intervenció al respecte?
És per llei, això que fem.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, nosaltres votarem a favor,
evidentment, perquè és una disposició que ens obliguen. Ara, pel que he vist per Junta
de Govern ja s’ha aprovat una convocatòria de tècnic mig, preveient que no es cobrirà la
plaça. Jo penso que a lo millor estem corrent una mica massa. Això s’ha de fer i s’hauria
d’esperar al novembre a veure què passa. En tot cas, la persona que l’està cobrint en
aquest moment, que és una persona interina, el que hem de fer és crear la seva plaça. No
sé si ens hem precipitat una mica massa sense una necessitat explícita. Podíem haver
esperat al novembre a veure si ve aquí un Tresorer i tal, però paral·lelament intentar que
la persona que està ocupant això ara tingui una sortida laboral en aquest Ajuntament
perquè ara és un concurs obert, pot guanyar qualsevol i què farem amb el funcionari
interí? No sé si m’explico. Perquè no estem traient a concurs aquesta plaça, estem
traient a concurs una plaça nova que creiem que no té res a veure amb això, en previsió
de que no tindrem un Tresorer d’habilitació nacional. Crec que hem anat massa ràpids
amb aquest assumpte. Però bueno, votarem a favor.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Perdoni’m, un dubte existencial. Més que
res per fer les coses bé. Acabem d’aprovar, i suposo que això ens ho podran aclarir, la
incorporació de l’Enric Garriga i la proposta diu “en qualitat de Vocal i en representació
del veïnat de Llerona”. La documentació del Ple, si no m’equivoco, parlava de “en
representació de la Penya barcelonista”. Doncs arreglem-ho i que consti que hem votat
el que havíem de votar i no una altra cosa, si us plau. (El senyor Alcalde intervé,
afirmant). Més que res, perquè fa molt temps que anem repassant cosa sobre cosa.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: És allò que dèiem d’anar a 200 per hora.
Però és correcte, si. És en representació de la Penya barcelonista, que són els que ho
van. És correcte. Alguna intervenció més? Bé, només comentar que la feina de l’actual
Tresorera és excel·lent. I la gent excel·lent hem de mirar de no perdre-la, sigui a un
costat o sigui a un altre. I fins aquí puc dir. Passaríem a votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
14. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE
L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES,
CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS
ATÈS que el Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del dia 31 de
maig va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR inicialment la modificació del text refós de l’Ordenança
reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions
anàlogues de les Franqueses del Vallès.
Segon.- SOTMETRE a informació pública el text refós de l’Ordenança reguladora
de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les
Franqueses, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular
reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al web municipal.”
TENINT EN COMPTE que en compliment dels acords anteriors, l’expedient s’ha
sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicació
d’edictes al Diari Ara de 13 d’abril, al DOGC de 15 d’abril de 2016, BOPB de 21
d’abril de 2016 i al tauler web de l’ajuntament.
VISTA l’al·legació interposada pel Grup Municipal Imaginem Les Franqueses en
Comú-Entesa en data 11 de maig de 2016 amb Registre general d’entrada 2016-RC3524, on es proposa modificar el redactat de l’ordenança en el punt relatiu a la durada
mínima de les llicències, reduint el període mínim de llicència a un mes, considerant
que aquest període permet als establiments valorar amb menys riscos la viabilitat de
mantenir la llicència.
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ATÈS que, de conformitat amb les dades obrants a l’ajuntament, es posa de manifest
que la proporció de sol·licituds d’ocupació de la via pública amb taules i cadires per
període trimestral o superior es troba al voltant del 70%.
DE CONFORMITAT amb allò que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases del règim local, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i normativa
concordant.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ESTIMAR l’al·legació interposada pel Grup Municipal Imaginem Les
Franqueses en Comú-Entesa en data 11 de maig de 2016 amb Registre general
d’entrada 2016-RC-3524, pels motius adduïts a la part expositiva del present acord i,
en conseqüència, modificar el redactat del text refós de l’Ordenança reguladora de
l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les
Franqueses del Vallès en el sentit que on diu:
“Article 2. Definicions
1. Durada de la llicència.
És el termini de vigència de l’autorització d’ocupació de la terrassa. Aquesta durada
podrà anar des trimestre fins a un any. En casos excepcionals es podrà autoritzar per
dies eventuals (vigílies de festius, festa major, etc.)”
Ha de dir:
“Article 2. Definicions
1. Durada de la llicència.
És el termini de vigència de l’autorització d’ocupació de la terrassa. Aquesta durada
podrà anar des d’un mes fins a un any. En casos excepcionals es podrà autoritzar per
dies eventuals (vigílies de festius, festa major, etc.).”
Segon.- APROVAR definitivament la modificació del text refós de l’Ordenança
reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions
anàlogues de les Franqueses del Vallès.
Tercer.- ORDENAR la publicació dels presents acords i el text íntegre de la
modificació del text refós de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, en el
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butlletí informatiu local, al tauler web de l’Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se
n’hagi publicat íntegrament el text.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords als interessats i a les persones que han
comparegut durant el tràmit d’informació pública i d’audiència.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Gràcies, senyor Alcalde. Bueno, bé, primer
celebrar que ens hagueu agafat l’al·legació. (El senyor Alcalde fa uns comentaris fora
de micròfon). Bueno, si va, suposo que està agafada. Ja veurem què passa, exacte. Dit
això, nosaltres tot i poder semblar una tonteria. però sí que havíem escoltat algú que
deia: “Escolti, si jo agafo un trimestre que és juny, juliol i agost i després vull agafar
només el mes de setembre, em veig obligat a agafar setembre, octubre i novembre,
com a terrassa. Ens aniria millor que això anés per mesos, en funció de la demanda
que jo tinc”. A més a més, tenint en compte que en el cas de Bellavista aquestes
terrasses estan ocupant places de pàrquing i que a Bellavista ara, després del pàrquing
que hem perdut allà al carrer Aragó, no anem sobrats de places d’aparcament en molts
llocs. De tota manera, votarem en contra, ho sento molt. No per res, sinó perquè ho
vam dir l’altre cop: aquesta em sembla el clar exemple d’un reglament que s’aprova
d’esquenes a la realitat per no aplicar-ho. Quan fa que el vam aprovar, tres anys?
Quatre? Tres, possiblement? Dos? Bueno, jo diria que portem ja dos moratòries fetes,
però bueno, posem dos. Jo diria que tres perquè aquest any de govern el comptaria. I ja
neix dient que tindrem una moratòria fins a l’1 de gener de 2017. Això és legislar
d’esquenes a la realitat que tenim al poble. És que és un exemple claríssim. Això, si ja
prevèiem que econòmicament molts establiments no podien fer front a aquest
reglament, per què el traiem? Per tenir-lo dormint en el Limbo dels justos? Doncs
escolti, el traurem quan tinguem capacitat per aplicar-lo. I no culpo a ningú, però em
sembla que és d’aquelles coses que alegrement es regula perquè som un poble modern
i volem donar imatge, i tal, i després la realitat, que és tossuda, ens diu: “Escolti,
serem un poble molt modern, però aquí no hi ha calés per fer tot això”. Per tant, ens
hem d’amoldar a la realitat i celebro que tinguin aquest feeling per dir: “Escolti, miri,
realment no aplicarem això i farem una moratòria fins a l’1 de gener de 2017, i si cal,
fins a l’1 de gener de 2018, i si cal”. Perquè és el que és. Volia explicar el vot en
contra perquè estic agraït que s’hagi agafat aquesta al·legació, però ens mantenim amb
el que vam votar, com a coherència. Ja veurem què fan la resta de grups que van tenir
vots diferenciats, a veure què voten ara. Gràcies.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Doncs passaríem
a votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM i PP, cinc vots en contra dels regidors dels
grups municipals ILFC-E i 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:
15. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE LA MILLORA DE LA SEGURETAT
DE LA RONDA NORD DE GRANOLLERS
ATÈS que a la Ronda de Granollers C-352 hi ha un tram d’uns 500 metres que no té
separador i es pot anar a un màxim de 100 quilòmetres l’hora, concretament el tram
situat entre la carretera de Cardedeu C-251 i la de la Roca C-1415c, on hi ha hagut
diversos accidents mortals.
ATÈS que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ha declarat
que eixamplarà aquest tram amb dos més dos carrils per millorar-ne el trànsit i evitar
accidents mortals, però encara no ha marcat la data en què es farà aquesta intervenció.
ATÈS que és un perill que en l’esmentada via es pugui circular sine die a 100
quilòmetres l’hora sense separador, que es puguin produir accidents greus com els que
hi ha hagut i que han produït morts injustificades.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Instar el govern local que faci gestions davant la Generalitat de Catalunya
perquè fins que no es facin les obres pendents a la Ronda Nord de Granollers es rebaixi
la velocitat del tram en qüestió i se separi amb separadors d’obra provisionals, per
evitar accidents i víctimes mortals, fins que no es facin les obres pendents.
Segon.- Traslladar l’acord a les àrees de l’Ajuntament implicades, al President de la
Generalitat de Catalunya i al conseller de Territori de la Generalitat.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Si. Hem presentat aquesta moció perquè tenim
un tram a la Ronda Nord (bueno, a la Ronda més aviat que un tram és de les
Franqueses) que és perillós i que hi ha hagut varis accidents mortals degut a que
només és un tram de 500 metres sense separador, amb un 2 més 1. I a tota la resta de la
Ronda, pràcticament és un 2 més 2 amb separadors. Nosaltres demanem aquí, per
resoldre això, fins que la Generalitat no faci les obres (que ha dit que farà, però sense
dir dia), que es baixi la velocitat que en aquests moments es pot anar a 100 km per
hora en aquest tram (que si hi ha un xoc frontal són 100 més 100, són 200) i que es
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posin separadors, encara que siguin provisionals, fins que l’obra que s’ha de fer no es
faci, perquè avui per avui no tenim la seguretat de quan es farà aquesta obra tan
necessària i que s’ha reconegut ja per la Generalitat de Catalunya que s’ha de fer i, per
lo tant, per esperar que no passi això, com a mínim que els cotxes no puguin anar a
100 km per hora, que és una bestiesa en aquest tram. I després, que hi hagi la seguretat
amb separadors provisionals (que també n’hi ha, no s’han de comprar), i que crec que
podríem aguantar el temps que no sigui gaire fins a les obres que tenen de desdoblarho i realment posar separadors. Aquesta és la moció i jo crec que per la seguretat de la
via, val la pena prendre una resolució que demani que es baixi la velocitat i que es
posin separadors.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Ja vam tractar aquesta moció a la Junta
de Portaveus, fins i tot vam comentar la possibilitat que la velocitat que nosaltres en
principi consideràvem que seria adequada en comparació amb altres vies similars,
seria de 80 km per hora. Per tant, si no té cap inconvenient, podríem afegir que la
limitació sigui com màxim a 80 km per hora. Si no té inconvenient.
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Si. El nostre grup municipal recolzarà aquesta
moció perquè entenem que és un punt perillós i que els danys poden ser molt grans en
cas d’accident. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si. Votarem a favor també. Dos cosetes
només. La primera, en l’acord segon. El Departament de la Generalitat ara mateix és
Territori i sostenibilitat. Em penso que seria correcte afegir-ho. I l’altra cosa, potser
ens afegiríem, votarem a favor quedi com quedi, només una reflexió: el fet de que tal
com està ara posem separadors d’obra, pot dificultar (de fet, s’han donat casos)
l’arribada d’equips d’emergència, ambulàncies, etc. en cas de que sigui necessari.
Entenc que nosaltres votarem a favor tal com està i entenc que la Generalitat, en el seu
moment, trobarà el millor sistema.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Breument. Nosaltres sempre votarem a
favor d’una millora a la seguretat d’una via. Això, no hi ha més. Amb l’aspecte dèiem
80 perquè consideràvem que era la velocitat adient, però que ho decideixi qui ho hagi
de decidir. Per tant, passaríem a votació.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
16. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA PER TAL QUE L'AJUNTAMENT
APROVI NORMATIVA ESPECÍFICA QUE IMPEDEIXI LA
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CONTRACTACIÓ PÚBLICA D'EMPRESES QUE DIRECTAMENT O
INDIRECTA A TRAVÉS DE FILIALS, TINGUIN VINCULACIÓ AMB
PARADISOS FISCALS
Atès que l’evasió fiscal és una mesura il·legal que permet a les grans corporacions tenir
posicions d’avantatges davant les petites o mitjanes empreses o les cooperatives.
Atès que la competència lleial entre empreses, especialment en la contractació pública,
queda desvirtuada amb les operacions de frau fiscal que realitzen alguns operadors
econòmics amb el desviament de capitals als paradisos fiscals que els hi reporta guanys
il·lícits
Atès que l'evasió fiscal és un greu problema per la societat, que priva a les
administracions dels recursos per dur a terme polítiques públiques. Amb xifres que
superen els 50.000 milions d’euros a nivell estatal segons dades d’Attac.
Atès que aquest fet és una problemàtica greu i comporta un atac contra la societat i el bé
comú.
Atès que municipis de Catalunya, com Barcelona, han començat a prendre mesures en
les seves contractacions públiques.
Atès que l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès ha de vetllar, com a institució
pública, per el bon compliment de la llei de tots els ciutadans i de les empreses amb les
que hi té tractes.
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- L'Ajuntament modificarà les clàusules administratives generals per la
contractació pública, on exigirà a les empreses que optin a alguna licitació pública a
explicar si elles directament o a través d'empreses pantalla o filials tenen vinculació
amb paradisos fiscals, i els prohibirà la seva participació en el cas que realitzin
activitats il·legals com blanqueig de capitals i evasió fiscal
Segon.- L’Ajuntament obligarà les empreses a declarar en fase de licitació si tenen
relacions amb paradisos fiscals. Si les companyies declaren que les tenen, hauran
d'aportar documentació que expliciti el caràcter d'aquestes relacions i la informació
que no sigui confidencial es publicarà en el perfil de contractant.
Tercer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès aprovarà una clàusula contractual
de caràcter essencial en tots els contractes públics municipals, incloent-hi les entitats
que conformen part de l’administració municipal com empreses públiques i patronats,
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que estableix que els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o
empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals,
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o, en el seu defecte,
l’Estat espanyol, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
Quart.- En el supòsit que una empresa que hagi declarat en la licitació pública d’un
contracte municipal no tenir relacions il·legals o delictives amb paradisos fiscals i, una
vegada adjudicat el contracte al seu favor, tingui l’òrgan de contractació coneixement
de la falsedat d’aquesta declaració, en la mesura que el plec ha declarat aquesta
qüestió com a clàusula essencial del contracte, es podrà considerar falta greu amb
imposició de penalitats i, si s’escau, la resolució del contracte d’acord amb la previsió
de l’article 223.f) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i s’incoarà expedient
de prohibició de contractar segons la previsió de l’article 60.2.c) TRLCSP per
incompliment de clàusules essencials del contracte.
Cinquè.- L’ajuntament publicarà els presents acords al web municipal, al butlletí 5.1 i
a les seves xarxes socials.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: En defensa de la moció. És un tema que no crec
que calgui defensar amb molt ímpetu perquè considero, imagino, que qualsevol
persona que estigui asseguda en aquest plenari entén que no fem una petició tan
radical ni extrema, sinó que simplement demanem fer acomplir una legalitat. De fet, ja
portem en el que són les clàusules generals de contractació pública algunes normes
com per exemple, que una empresa no ens degui diners a nosaltres, o no tingui deutes
amb la Seguretat Social. Però nosaltres considerem que cal anar un pas més enllà i cal
perseguir certes pràctiques. En aquest cas, una pràctica que és clarament il·legal, que
és l’evasió fiscal, i que al final el que acaba carregant és contra les finances públiques i
contra els serveis públics en general. Perquè si no teníem recaptació perquè aquestes
empreses (que acostumen a ser multinacionals i empreses amb grans beneficis),
extrauen il·legalment els seus beneficis de l’Estat, viuen moltes vegades de contractes
amb l’Administració pública, a la que no paguen els tributs que tindrien que pagar i, a
l’hora, creen un peix que es mossega la cua, on es beneficien de l’Estat, el mateix
Estat al que estan traient recursos i ofegant. Bé, el que estem defensant és incloure en
les nostres normatives de contractació pública una clàusula que qui tingui o es
demostri (perquè moltes vegades aquestes coses ,ells no hi ha que facin una oferta o un
concurs públic nostre, que estan evadint impostos a un paradís fiscal però per sort, en
els últims temps s’estan detectant molts cassos d’evasions fiscals, de paradisos
fiscals), en aquestes situacions no ens ha de tremolar la ma i fer servir la llei amb tot el
seu pes, pels contractes a partir d’ara, tant de bo pogués ser amb els contractes
anteriors. Per sort, grans ciutats han començat a obrir camí, com Barcelona, en
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incloure aquestes condicions en les pliques. I això ens portarà que, quan tinguem
alguna empresa treballant per l’Ajuntament i es descobreixi que aquesta multinacional
o aquesta gran empresa està evadint impostos, immediatament tindrem que obrir un
expedient, rescindir aquest contracte conforme marcarà la llei, i obrir un expedient
perquè mai més puguin treballar amb nosaltres perquè aquesta gent s’ha estat
aprofitant de tothom. Gràcies.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Al Secretari li
vam demanar que fes un informe jurídic. L’informe jurídic diu que en la seva opinió,
incorporar aquestes clàusules de caràcter essencial en el Plec de clàusules generals és
correcte, per tant ho podem fer. Només fa una petita matisació: “No obstant l’anterior,
en l’opinió del sotasignant, en cas d’empresaris que tinguin operacions il·legals en
paradisos fiscals, abans de qualsevol acció que impedeixi accedir a qualsevol licitació,
o si hi és el cas, a la resolució del contracte, caldrà prèviament que existeixi una
sentència ferma condemnatòria en aquest sentit, amb la finalitat de no infringir el dret
fonamental de presumpció d’innocència establert en l’article 24 de la Constitució
espanyola”. Per tant, feta aquesta salvetat, jo crec que. Molt bé, passaríem a votació.
No. Senyora Cassà.
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: A veure. Bona tarda. Des del grup d’Esquerra
volíem dir que votarem a favor de la moció, ja que ens sembla una bona iniciativa
exigir a les empreses que optin a alguna licitació a l’Ajuntament a explicar si tenen
vinculació amb paradisos fiscals i, en cas que les tinguin o realitzin activitats il·legals
com el blanqueig de capitals o l’evasió fiscal, prohibir-los la seva participació. A més,
amb aquesta mesura s’introdueix lleialtat a la competència perquè l’evasió fiscal
permet a les grans corporacions empresarials tenir una posició d’avantatge respecte les
petites i a les mitjanes empreses o, per exemple, a les cooperatives. D’altra banda, més
endavant, des d’aquest Ajuntament podríem avançar també en un compromís per una
contractació pública que fos socialment, laboralment i mediambientalment més
responsable amb mesures com, per exemple, primar les ofertes d’empreses que paguin
als seus treballadors més del que fixa el conveni del sector, d’altres que obliguin als
adjudicataris a subcontractar a empreses d’economia social o cooperatives, o
economia solidària. Doncs mesures d’aquest tipus també podríem anar avançant, amb
la qual cosa em sembla que votarem a favor i que (un regidor comenta si ho saben
segur) ens, doncs segur, segur, seguríssim que votarem a favor i que ens agrada molt
aquesta moció i estem molt d’acord.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. Agraïm el suport i totes aquestes mesures
que van en aquesta línia de millorar les condicions laborals dels treballadors en els
concursos, a millorar també el tema ambiental, el tema responsabilitat social, totes
aquestes propostes que vinguin al Ple, nosaltres estarem sempre recolzant-les i, apart
d’això, nosaltres directament preferiríem que aquesta gestió socialment justa fos
directament pública, però en el cas que no pugui ser, totes aquestes propostes que
acompleixin normativa fiscal, que acompleixin drets laborals, estarem sempre
recolzant-les i ens tindreu al vostre al nostre costat. Gràcies.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a
votació.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
17. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 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 resolucions aprovades
pendents d’acompliment fruit d’acords de Ple, alguns recents, d’altres des de fa
molts mesos.
- Que els grups municipals que no formen part del govern no tenim informació
actualitzada de com avancen aquests temes.
- Que en repetides ocasions s’ha vulnerat el compromís pres fa mesos de facilitar
aquesta informació a la junta de portaveus.
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 d’acompliment o resolució, així com de l’evolució de les mateixes des de
l’anterior Ple.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: La moció és una vella coneguda d’aquest
Ple, perquè la vam presentar exactament igual, tal i com està, el mes d’abril, si no
m’equivoco. A veure, primer, ara estic defensant la urgència. Per què és urgent
aquesta moció? És urgent perquè ens sembla important que es pugui debatre i que es
pugui aprovar en aquest Ple. Ens sembla que és important debatre-ho avui perquè si
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ens esperem al mes de juliol per aprovar-ho, no serà efectiu fins a finals de setembre,
perquè el mes d’agost, si no hi ha cap cosa molt grossa, suposo que no tindrem Ple. I
això vol dir un trimestre sencer a comptar des d’avui. La següent pregunta potser seria
per què no apareix a l’ordre del dia com una moció ordinària i l’estem presentant ara
com a moció d’urgència. El motiu és senzill. Perdó, de cara al públic i a la gent que no
ha rebut això: en aquesta moció el que fem és demanar que s’incorpori un punt a
l’ordre del dia dels plens ordinaris en el que es doni compte dels assumptes aprovats
pendents d’execució. Deia que això ja ho havíem fet fa dos mesos i no va sortir a
favor. Deia ara que no apareix en l’ordre del dia com una moció ordinària per culpa
nostra, per un excés de confiança, o de bona fe, o diguin-li com vulguin, en els
compromisos i en les afirmacions fetes tant en aquest mateix Ple com a Junta de
Portaveus tant per part de l’Il·lustríssim senyor Alcalde, tant per part de l’anterior
primer Tinent d’alcalde, com de l’actual primer Tinent d’Alcalde. I aquests
compromisos i aquestes afirmacions no s’han complert, i m’explicaré molt breument.
Al Ple d’abril va ser quan vàrem presentar nosaltres aquesta mateixa moció, i ho
vàrem fer perquè a la Junta de Portaveus d’aquell mes es va incomplir per primer cop
un acord en aquest sentit, en el sentit de presentar una relació de temes aprovats i com
estaven. En aquell moment, el mes d’abril, van votar en contra els grups de
Convergència i Unió i el PSC i aquesta moció no es va aprovar, però a les pàgines 82 i
83 de l’acta d’aquell Ple veuran que els senyors Corchado, el senyor Jiménez i el
senyor Colomé fan manifestacions reconeixent la conveniència i fins i tot la necessitat
de que aquesta informació hi sigui, que circuli, que estigui per escrit si cal, i diuen que
a veure, els que estaven al govern en aquell moment, que es comprometen que es faci
a la Junta de Portaveus. A la Junta de Portaveus del mes de maig, no se’n va parlar
d’això. Vaig demanar-ho, alguns de nosaltres hi érem en aquesta Junta de Portaveus i
al cap d’un parell de dies vàrem rebre una relació, un correu electrònic incomplert que
no estava actualitzat del tot en relació a aquest tema. Escolti, vam pensar: “Paciència,
és un inici, ho aniran millorant i ja veurem”. Som al mes de juny. A la Junta de
Portaveus d’aquest mes de juny tampoc no va haver-hi cap esment, cap consideració al
respecte. És clar, abans podies pensar: “Pobres, és que són pocs i van de cul”. Però no,
això era abans. Ara ja són suficients. També vaig pensar: “A lo millor reps un correu
d’aquí a dos dies”. Però no he rebut res. Llavors, a partir d’aquí, per això ens sembla
que és urgent aprovar-ho. Vull posar només un exemple d’aquesta urgència. En el Ple
del mes de març es va aprovar, i es va aprovar sense cap vot en contra, una moció que
va presentar Esquerra Republicana al voltant de la concessió del servei de
subministrament d’aigua. En aquesta moció hi havia un punt, el segon (que repeteixo,
vam aprovar sense cap vot en contra) on es donava un termini de tres mesos als tècnics
municipals perquè redactessin un informe, ens expliquessin com havien anat les
gestions, etc. Els tres mesos es compleixen avui. Jo no sé si algun dels altres regidors
ha rebut aquest informe, però jo no. Estic segur de que si tinguessin una pauta, una
cosa que d’alguna manera obligués a tots a tenir presents aquestes coses, això no ens
hauria passat. Per això em penso que és urgent. Ha comentat ara fa una estoneta el
senyor Alcalde a la primera intervenció seva que des de l’oposició ens hem imposat en
determinades mocions. És cert. Però és clar, si les mocions s’aproven i es queden

Ple 30/06/2016 – pàg. 49

escrites en un paper, no anem enlloc. I ens sembla que aquesta és la millor manera, i la
urgència queda justificada per això que he comentat fins ara.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votar la urgència.
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és rebutjada per set vots a favor dels
regidors dels grups municipals ERC-AM, ILFC-E i CPF, nou vots en contra dels
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, i per tant, amb el quòrum legal.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per tant, haurà de passar a Ple ordinari. Nou,
nou, perdó, si. Nou. Molt bé. Precs, preguntes. Tenen cinc minuts per fer-les, adreçades
al regidor corresponent. Tenen cinc minuts.
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Primer de tot, celebrem que comencem
avui una nova època als plens de les Franqueses amb la retransmissió via streaming. Era
una proposta que portava el nostre programa quan vam votar a les últimes eleccions, i
també en l’anterior per tant celebrem que al final s’hagi acomplert, tot i que no
n’haguem pogut parlar, però bueno, ho celebrem. Llavors, a preguntes. A veure, això a
quin regidor aniria? Bueno, en general. Sabem, ens han informat, que als Gorcs el cap
de setmana passat crec, hi va haver com un esdeveniment que es deia Desafio de
guerreros que va mobilitzar molt la zona, que va haver molta gent que hi va anar, i que
va crear dificultats dins de la urbanització. No sabem si se sabia, si s’han donat
permisos, perquè als veïns no se’ls va informar. Voldríem saber això com està. Llavors,
Obres i serveis suposo que seria, la piscina municipal d’estiu, la gran, veiem que quan
entres hi ha unes escaletes, hi ha com un mur que queda mig amagat per l’aigua al
moment d’entrar i no sabem si això seria, potser com que es va fer fa molts anys, si és
una cosa perillosa de cara a que un nen es pugui tirar de cap allà, això que van una mica
esbojarrats, llavors no sé. I després, una altra que aniria cap a Cultura, que el dimecres
van fer l’obertura dels sobres de la licitació de l’equipament de Can Font. En aquesta
licitació només es va presentar un licitador que, sense sorprendre’ns, va ser el mateix
que ja tenia el contracte. Llavors, no entenem i ens hem sorprès que, primer de tot, quan
era un tema que se’ns havia dit que se’n parlaria una mica, que es tirés de seguida cap
endavant i que com és que es torna a fer, diguéssim, amb el mateix licitador quan a la
concessió passada havia manifestament incomplert el conveni? Voldríem saber això, si
ara se li tornarà a donar. I ja està.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si, unes quantes preguntes. Pel regidor
d’Hisenda: ara fa un mes, ens va dir en el Ple del mes de maig que, si tot anava bé,
aquest mes tindríem la liquidació definitiva d’Entorn Verd com a punt del dia. I no la
tenim. Voldria que m’expliqués què és el que ha anat malament, si la tindrem al juliol, i
oferir-me, si és que necessiten ajuda per algun tema d’aquests. Una altra pregunta per
Obres i Urbanisme, que ens fan arribar la gent de Marata: falten per acabar, pel que ens
comenten, o faltaven fa pocs dies, alguns aspectes de l’ampliació i remodelació del
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Casal. En concret, em diuen que falta sanejar l’entorn i que no tenen la clau dels lavabos
nous, amb lo qual no saben si estan acabats o no. Ens diuen que se’ls havia dit que per
Sant Joan estaria llest. Ha passat Sant Joan, ha passat Sant Pere i em demanen que els hi
recordem que el 23 de juliol convindria molt, molt, molt que estigués. Més que res, si es
poden comprometre a tenir-ho. Ja que hem parlat de Marata, que els de Corró d’Amunt
no se m’enfadin. Fa, a finals de l’any passat, des del Consell de Poble de Corró
d’Amunt ens van fer arribar queixes sobre els abocaments il·legals que hi ha tot sovint
en els contenidors que estan ubicats a Can Sala. A desembre de 2015, es va prendre la
decisió de que es col·locarien en allà senyals verticals de prohibició d’abocaments
il·legals, i la sanció que s’aplicaria en aquest cas. I es va adjudicar el tema a l’Àrea de
Seguretat ciutadana. Voldria que des de Seguretat ciutadana em contestessin primer si
tenien coneixement d’això i segon, si no el tenien (cosa que podria entendre) ja els hi
comento ara, si podrem tenir-ho en un termini breu. Més coses: voldria que
m’expliquessin, ja que no ho fan per iniciativa pròpia, quin és el resultat de les cates que
una empresa per compte d’Adif va estar fent entre el dia 10 i el dia 13 de juny a costat i
costat de l’estació, amb l’objectiu de mirar com era el terreny a efectes d’estudiar la
possibilitat d’un pas subterrani. Sé que no van venir perquè ho demanessin vostès, però
el cas és que hi eren. Llavors, voldria saber si tenen comunicació del resultat d’això.
Voldria que em diguessin també per què s’ha incomplert el que aquest Ple va aprovar,
repeteixo, com deia abans, sense cap vot en contra, en relació a impulsar els tràmits
corresponents per l’inici del procés de resolució del contracte de concessió del servei de
subministrament amb Sorea, i escolti, vostès tenen la moció, es va aprovar el 31 de
març. Fer que la nostra gent fes uns informes amb una sèrie de coses. Voldria saber si
senzillament no s’ha fet res, o si s’està treballant en el tema. I en qualsevol cas, per què
no se’ns ha informat. Al mateix temps, també voldria saber per què sobre les mocions
que es van aprovar en el mes d’abril, una referent a la connectivitat de les vies del tren i
l’altra referent a la zona que hi ha al voltant de l’escola Camins (perdó, això es va fer al
febrer, al febrer van ser aquestes mocions) des del mes de març que l’Ajuntament va dir
que es faria un informe també, tant per mirar la possibilitat de fer un pas elevat com per
veure com es resolia el tema de la col·locació d’una zona de vianants en el camí que va
des d’aquí fins a l’escola, la urbanització amb quatre bancs i quatre coses d’aquella zona
enjardinada, aquella zona que fan servir els nens, etc. Tampoc en tenim cap informació.
Quan temps em queda, senyor Colomé?
El senyor ALCALDE respon: 45 segons.
Continua el senyor PROFITÓS i diu: 45 segons, més que suficient. A la carretera de
Ribes, a l’alçada d’on tenim la farmàcia, el bar Trèbol, el restaurant xinès, just al davant
hi ha una zona d’aparcament. Aquesta zona d’aparcament té una capacitat per
aproximadament 25 places, entre 20 i 25, i allà hi ha una plaça per vehicles conduits per
discapacitats. Aquesta plaça és la darrera (està sempre buida) és la que està més lluny, la
que té més difícil accés, la que queda més lluny de l’entrada. Es poden plantejar, si us
plau, modificar, canviar l’emplaçament d’aquesta plaça i posar-la de manera que
realment sigui accessible per la gent que té dificultats? Gràcies.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: 4 minuts 58 segons. Ho ha clavat. Molt bé.
Passaríem a respostes dels regidors. Senyor Corchado, comencem?
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Sobre la pregunta del tema de la piscina,
el que farem serà que li direm als tècnics d’Obres i serveis i als tècnics d’Esports, i ho
comprovarem, i li trucarem i li donarem una resposta. Gràcies.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bona nit. Senyora Pericas. Vostè m’està
dient la licitació de Can Font. Això, en el senyor Vega ja li vam estar comentant fa dies,
verbalment, i sabent que vostès preguntarien això he encarregat un informe que jo, si
vostès volen, el llegeixo, però em comprometo a passar-vos-ho demà i veuran com s’ha
fet. Senyor Profitós, em diu de Marata. (Algun regidor fa comentaris fora de micròfon)
Escolti, a mi m’han dit que (El regidor Bernabé fa comentaris fora de micròfon). No. (El
senyor Alcalde li demana al senyor Ganduxé que segueixi amb la seva intervenció).
Llavors, vostè m’està parlant de Marata. És veritat que a Marata vam tenir problemes
amb el contractista, que es va allargar més del compte. Ens consta que pràcticament està
acabat, falten un tema d’exteriors que amb Obres i serveis ens ho hem mirat, però poc
més li puc dir. El que sí puc dir és que em comprometo a partir de demà a fer-li un
informe a vostè exactament de tal com està. Però si li dic que tindria que haver estat
abans, però el tema del contractista es va retardar i vam estar-hi molt a sobre, però
bueno. (Algun regidor fa comentaris fora de micròfon). Si, si, però és lo que hi ha. Ja
està. Bé. Alguna pregunta més, vostè m’havia fet? No, oi?
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si, bona nit. Senyor Profitós, li contestaré en
quant al tema dels contenidors que em comentava, doncs no tenia referències sobre el
cas. En tot cas, sí que recullo el seu comentari i prendrem mesures perquè es faci el que
s’ha de fer, que és que la gent no aboqui dins del que seria el contenidor coses que no
serien adients. Sobre el tema de la plaça que m’estava vostè comentant, davant del bar
Trèbol si jo ho dic bé, davant mateix, doncs jo passaré això als tècnics, que facin una
valoració en tots els sentits i, a partir d’aquí també prendrem les mesures que
corresponguin.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Senyor Profitós, demana el tema de la
liquidació de la SA. Hem de complir un requisit del Registre, que és que les comptes
han d’estar signades per tots els consellers i, com falten persones, s’està fent el
requeriment, per tant serà en breu perquè tornarem a fer requeriment. No obstant, en el
seu oferiment, jo no sabia de la seva especialitat de liquidació de societats però bueno, a
partir d’ara no tindrem l’oportunitat de liquidar cap, però bueno, va bé saber-ho.
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Buenas noches. El tema Sorea lo estamos
negociando. Lo estamos hablando con la empresa CONGIAC, que es un consorcio de
ayuntamientos que llevan el tema del agua. Y ahora tienen que hacer un estudio aquí en
les Franqueses, que ya lo hemos solicitado, para ver qué nos representa entrar con esta
empresa. Entonces, a partir de que tengamos el estudio, hablaremos, bueno, lo
traeremos aquí para tomar una decisión.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Respostes que no s’han donat o alguna la
matiso. El tema dels Gorcs, Desafio de guerreros, crec recordar que es va aprovar per
Junta de Govern l’activitat per tant, allà hi havia tots uns condicionants. Espero que
s’hagin complit aquests condicionants, no en sé més. El tema de la FUMH, la Fundació
Martí l’Humà, no ha incomplert el conveni. Per nosaltres l’ha acomplert, o sigui, tot el
que es va comprometre ho ha fet. I se l’adjudicarà si acompleix el Plec de condicions. Si
no acompleix el Plec de condicions no se l’adjudicarà. Remodelació de la Casa de la
Mestra, un matís també: demanaven que acabéssim els fores, perquè en allà s’hi fa el
sopar de Festa Major, crec. Ho tenim previst. Això es fa fora de contracte, però tenim
previst posar em sembla que és sauló, no sé si és sauló, perquè tot allò quedi bé i,
evidentment, com no pot ser d’una altra manera, tindran la clau dels lavabos i del Centre
cultural, és que si no. Val? Doncs tindran la clau dels lavabos segur. Els abocaments de
Can Sala n’hem parlat. Val. Això de les cates a costat i costat de l’estació, nosaltres no
crec que sigui per fer un pas segur com volíem nosaltres, com vam demanar, d’un costat
a un altre, sinó que crec que fan cates per millorar la connexió entre vies, és a dir, no
poden travessar la gent que està dintre de l’estació per sobre de les vies, i ho han de fer
per sota. Però és entre vies, no és agafar un pas a l’altre costat, crec. Tot i així, també li
puc dir que la moció la vam tramitar i, a més a més, a través del Grup Parlamentari de
Convergència a Madrid també està a sobre d’això, està a sobre d’aquest tema. En
aquests moments, també us vaig comentar que hi ha un govern provisional a Madrid,
per tant anar a negociar, no negociarem res perquè és impossible. I a més a més, amb
merders a Adif. El tema de les mocions d’abril, s’hi està treballant, senyor Profitós. El
tema de la connexió de Camins, eren dues coses: la connexió de Camins i a més a més
adequar l’espai de davant de Camins. Adequar l’espai de davant de Camins, el col·legi
ha endegat un procés participatiu per definir quins usos volen davant, i això té un temps.
Si no ens ho han dit ara, ja fins el setembre suposo que no ens ho diran. El va endegar el
senyor d’Obres i serveis, que es va entrevistar amb la directora del centre. L’altre: es va
tractar el tema de les direccions. Ara, si ho heu vist, hi ha un camí asfaltat per a que així
es doni sortida i els altres dos camins, el de ca l’Ollé i el de can Mariano, han de ser
d’entrada. Ens vam donar compte també divendres que al de can Mariano hi falta una
direcció prohibida des del cementiri cap a la font de can Poal. Ho vam veure l’altre dia,
que s’hi ha de posar, perquè aquell camí ha de ser d’un únic sentit. De la mateixa
manera també que ha de ser d’un únic sentit des de l’avinguda de la Sagrera fins a
l’escola Camins. Compartir-ho amb vianants, es va passar a la Comissió de mobilitat i
l’Inspector de Policia ens diu que és un perill, que el pas escolar segur és pel carrer de la
Calma, que allà hi ha vorera. I per tant, la gent el que ha de fer són 20 metres més i
pujar pel carrer de la Calma. I això està, crec que està recollida en una acta, si no
m’erro, de Mobilitat. Si més no, es va parlar. I el tema de les vies del tren, ja l’he dit,
crec que ara, en aquests moments no aconseguirem res. Esperem que el govern de
Madrid s’estabilitzi per després, si veritablement manen uns amb el Javier Álvarez hi
anirem, si manen altres, amb el senyor Corchado hi anirem, si en manen uns altres a lo
millor els agafo a alguns de vostès, però en aquests moments hi ha una certa incertesa
que no sabem el que passarà. Tema Sorea: tenim una reunió amb la gent de Sorea crec
que és la setmana que ve o l’altra, perquè ens expliquin els números. Apart, el que ha
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explicat ell del tema de CONGIAC. Estem fent les dues vessants. I a més, crec que a
Sorea els auditem, oi? És correcte, senyor Interventor, això? No? No. Ens porten els
números ells. Senyor Interventor, em pot fer cinc cèntims del tema Sorea, si us plau?
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: No, a Sorea els hi vam, ells van ser
coneixedors per la premsa de la moció. Els hem demanat tota la documentació que
d’alguna manera, per fer l’informe, i en referència a tots els anys de la concessió. I ells,
bueno, això en principi ens ho havien de presentar a mitjans de juny, havia de venir
aquesta setmana, no, l’anterior, i ens van suspendre la reunió per un imprevist, i hem
quedat pel dia 12 de juliol i vindran amb tota la informació que els hem demanat.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Finalitzat el Ple, passaríem a
preguntes de la ciutadania, de la gent. Aixequeu el braç i les adreceu al regidor
corresponent. Alguna pregunta, alguna qüestió? Molt bé, doncs donaríem el Ple per
finalitzat, recordar-vos que és festa major a Bellavista, que tenim la Granollers Cup, i
tenim el Torneig internacional de Hoquei a Corró d’Amunt. Molt bé, s’aixeca la sessió.

El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

