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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 29 de setembre de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20.00 a 22.10 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 
MOISÉS TORRES ENRIQUE, regidor 
MARINA GINESTÍ CRUSELLS, regidora 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, 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: 
 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, cinquè tinent d’alcalde 
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
 
 
El President obre la sessió i a continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de  
l’acta de la sessió anterior del dia 28 de juliol  de 2016. 
 

El senyor President comenta: Abans de començar, fer esment a que dues persones han 
excusat la seva presència: el Rafa davant del Secretari i el Javier Álvarez ens ha trucat 
que també tenia una urgència amb la seva mare, res greu, però que estava al metge. 
Per tant, passaríem al punt número 1: aprovar esborrany acta de la sessió anterior. 
Alguna esmena al respecte? 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
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Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Si, només un tema de transcripció. A la pàgina 
19 on posa “ITS” és “ix”. Pàgina 19 cap a la part d’abaix. Hi ha un “ITS”, amb 
majúscules. És un error de transcripció, crec. “ix”, si. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bona nit a tothom. Si, un tema similar 
també. A la pàgina 14 hi ha un moment en el que vaig citar en Miquel Martí i Pol i a 
l’acta diu: “Tot està perfecte, i tot és possible”, potser no vaig vocalitzar, potser ho 
hagués hagut de dir cantant, però el que vaig dir és: “Tot està per fer, i tot és 
possible”.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a signatura. 
 
A continuació es passa a signatura l’Acta. 
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

2. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2016 DE 
L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS  

 
Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent  
 
INFORME  
 
LEGISLACIÓ: 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les 
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, 
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en 
els que s’estigui incomplint el termini. 
 
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple 
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans 
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia, 
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tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran 
igualment requerir la remissió dels citats informes.  
 
L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la 
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú 
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva 
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada, 
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit 
expedient. 
 
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda 
la funció de comptabilitat incorporarà a  l’informe trimestral al Ple regulat a l’article 
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals 
s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi 
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini 
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita 
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació. 
 
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 
30 dies l’exercici 2013. 
 
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley. 
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la 
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. 
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el 
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a 
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.» 
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Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes 
trimestrals segons models corresponents al segon trimestre de l’exercici 2016, que han 
de ser tramesos al ministeri abans del 1 d’agost de de 2016, amb les dades següents: 
 
Primer.- Relació de pagaments efectuats en el trimestre 
 
Segon.- Interessos de demora pagats en el període 
 
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre. 
 
CONCLUSIÓ:  
 
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent: 
 
 Ajuntament 

 
1. El termini mig de pagament és de 56,08 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 45,14 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2016, 
han estat de 1.625.848,86€ corresponents a 1.126 factures, dels quals 
143.475,09€, corresponents a 190 factures, s'han efectuat dins el termini legal i 
la resta fora d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon 
trimestre de l'exercici 2016 importen la quantitat de 882.495,07€, i correspon a 
964 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat  en 619 factures per un import de 454.677,89€. 

 
        Patronat municipal de cultura 
 

1. El termini mig de pagament és de 37,38 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 25,44 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2016, 
han estat de 329.060,24€ corresponents a 318 factures, dels quals 169.171,45€, 
corresponents a 132 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora 
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon 
trimestre de l'exercici 2016 importen la quantitat de 102.038,69€, i correspon a 
93 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat en 28 factures per un import de 19.453,21€. 

  



Ple 29/09/2016 – pàg. 5 

Patronat municipal d’esports 
 

1. El termini mig de pagament és de 29,12 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 20,15 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2016, 
han estat de 122.481,99€ corresponents a 201 factures, dels quals 69.699,52€, 
108 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini 
establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon 
trimestre de l'exercici 2016 importen la quantitat de 23.074,80€, i correspon a 
50 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat en 15 factures per un import total de 2.629,34€. 

 
Entorn Verd, SA 

  
No s’ha realitzat pagaments corresponents al segon trimestre de 2016 ni hi ha 
factures pendents. Societat en procés de dissolució a la data d’emissió del 
present informe 

           
 Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL 

 
No s’ha realitzat pagaments corresponents al segon trimestre de 2016 ni hi ha 
factures pendents. Societat en procés de dissolució a la data d’emissió del 
present informe 

 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Fer un aclariment. Ja sabeu que aquest és 
un procediment que toca cada tres mesos. És un acte de competència de l’Interventor 
de la corporació. Per tant, l’Interventor està obligat a fer un informe sobre aquest punt 
i els tres següents en el que ha de puntualitzar i informar de la situació econòmica 
respecte uns barems i una informació que és merament tècnica. Això no vol dir de que 
si algun de vostès vol fer algun aclariment o alguna qüestió, ell podria contestar i, si 
no, fer els aclariments pertinents o bé prèviament a la celebració del Ple, o 
posteriorment ampliant les informacions.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, el regidor té raó que és un informe tècnic, 
però com és un informe de situació econòmica de l’Ajuntament, tot el que surti en 
aquest informe és conseqüència d’accions polítiques que hi ha darrera. Si un 
Ajuntament s’endeuta hi ha decisions polítiques darrera o les gestions que faci. Si 
algun dia aquests informes arriben a una situació negativa, no serà un tema només 
tècnic. Si. Gràcies. 
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No es produeix cap intervenció més. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem al punt número 3.  
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE 2016 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS 
MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES 
ENTORN VERD, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL 
DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL 

 
En Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental de l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès, en referència al període mitjà de pagament en els termes establerts pel Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que 
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, corresponent al segon trimestre de 2016, emet el següent  
 

INFORME  
 
SEGON TRIMESTRE 2016 

     

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT 
SEGONS RD 635/2014 

RATI 
OPERACIONS 

PAGADES 

IMPORT 
PAGAMENTS 
REALITZATS 

RATI 
OPERACIONS 

PENDENTS 

IMPORT 
PAGAMENTS 

PENDENTS PMP 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 26,29 1.620.368,35   16,40         881.306,15   22,81 

Patronat Municipal de Cultura 7,24 327.307,62   -4,85 
   

101.051,60   4,39 

Patronat Municipal d'Esports -0,57 120.230,47   -8,76 
   

21.855,40   -1,83 

Les Franqueses Entorn Verd, SA 0,00                 0,00   0,00              0,00   0,00 

PMP GLOBAL   
   

2.067.906,44     
   

1.004.213,15   19,10 

 
Aquesta informació ha estat tramesa al Ministeri d’Hisenda i administracions públiques 
dins del termini establert, abans del 31 de juliol  de 2016 i es publicarà al portat web de 
l’ajuntament tal i com s’estableix a l’apartat 2 de l’article 6 de l’esmentat Reial Decret 
635/2014. 
 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
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Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A títol d’anècdota: està bé pagar 
puntualment, però sembla que el Patronat d’esports paga abans d’hora. Llavors, no sé 
si és que alguna cosa se’ns va avançar molt el que tocava. Però vaja, suposo que serà 
un tema purament puntual. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció? No, el tema del 
Patronats suposo que hi ha totes les nòmines dels treballadors que facturen, per tant 
aquests els cobren abans de fer el mes, per estar al dia. Jo crec que és aquesta la 
resposta. Alguna intervenció més? Passaríem al punt número 4. 
 
  
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE 
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE 2016 

 
Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent  
 
INFORME  
 
LEGISLACIÓ: 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les 
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, 
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en 
els que s’estigui incomplint el termini. 
 
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple 
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans 
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia, 
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran 
igualment requerir la remissió dels citats informes.  
 
L'article 5.3  estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la 
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú 
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva 
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certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada, 
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit 
expedient. 
 
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda 
la funció de comptabilitat incorporarà a  l’informe trimestral al Ple regulat a l’article 
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals 
s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi 
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini 
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita 
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació. 
 
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 
30 dies l’exercici 2013. 
 
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley. 
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la 
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. 
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el 
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a 
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.» 
 
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes 
trimestrals segons models corresponents al segon trimestre de l’exercici 2016, que han 
de ser tramesos al ministeri abans del 1 d’agost de de 2016, amb les dades següents: 
 
Primer.- Relació de pagaments efectuats en el trimestre 
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Segon.- Interessos de demora pagats en el període 
 
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre. 
 
CONCLUSIÓ:  
 
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent: 
 
 Ajuntament 

 
1. El termini mig de pagament és de 56,08 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 45,14 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2016, 
han estat de 1.625.848,86€ corresponents a 1.126 factures, dels quals 
143.475,09€, corresponents a 190 factures, s'han efectuat dins el termini legal i 
la resta fora d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon 
trimestre de l'exercici 2016 importen la quantitat de 882.495,07€, i correspon a 
964 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat  en 619 factures per un import de 454.677,89€. 

 
        Patronat municipal de cultura 
 

1. El termini mig de pagament és de 37,38 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 25,44 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2016, 
han estat de 329.060,24€ corresponents a 318 factures, dels quals 169.171,45€, 
corresponents a 132 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora 
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon 
trimestre de l'exercici 2016 importen la quantitat de 102.038,69€, i correspon a 
93 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat en 28 factures per un import de 19.453,21€. 

  
Patronat municipal d’esports 

 
1. El termini mig de pagament és de 29,12 dies i el termini mig del pendent de 
pagament és de 20,15 dies. 
 
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2016, 
han estat de 122.481,99€ corresponents a 201 factures, dels quals 69.699,52€, 
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108 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini 
establert per la normativa sobre morositat. 
 
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon 
trimestre de l'exercici 2016 importen la quantitat de 23.074,80€, i correspon a 
50 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la 
normativa de morositat en 15 factures per un import total de 2.629,34€. 

 
Entorn Verd, SA 

  
No s’ha realitzat pagaments corresponents al segon trimestre de 2016 ni hi ha 
factures pendents. Societat en procés de dissolució a la data d’emissió del 
present informe 

           
 Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL 

 
No s’ha realitzat pagaments corresponents al segon trimestre de 2016 ni hi ha 
factures pendents. Societat en procés de dissolució a la data d’emissió del 
present informe 

 
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 DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L'EMPRESA 
MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 30 DE JUNY 
DE 2016, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1 
D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ 
TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 
D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 
FINANCERA 

 
En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) per 
mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu 
d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i  l’art. 191 Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals 
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Vist l’informe de l’nterventor accidental referit a l’estat d’execució dels pressupostos a 
30 de juny de 2016 en el que es posa de manifest que:  

 
 S'ha complert en termes generals el que estableix l'art. 92 i següents del Reial 

decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el Capítol primer 
del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora de las hisendes locals (TRLLRHL), en 
matèria de pressupostos, així com la nova Instrucció del model normal de 
Comptabilitat.  

 
 La corporació local donarà compliment al requeriments de la Llei orgànica 

2/2012 d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa. 
 

 Aquest informe de l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2016 ha 
estat tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 29 de juliol de 2016, 
donant compliment a les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que 
es desenvolupen les obligacions de subministrar  d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera 

 
 Cal donar compte al ple de la corporació de l’estat d’execució dels pressupostos 

corresponen al segon  trimestre de 2016 
 
Vista  la comunicació telemàtica efectuada al ministeri per cadascuna les entitats locals 
incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre, 
ajuntament i patronats municipals amb el seguen detall: 

 
 Resum classificació econòmica 
 Detall ingressos corrents 
 Detall ingressos de capital i financers 
 Detall despeses corrents 
 Detall despeses de capital i financers 
 Calendari i pressupost de tresoreria 
 Romanent de tresoreria  
 Resum de l’estat d’execució del pressupost 
 Deute viu i venciment mensual previst 
 Perfil venciment deute propers 10 exercicis 
 Dotació de plantilles i retribucions 

 
S’hi afegeixen els annexes següents: 
 

 Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC 
 Detall de les inversions financerament sostenibles 
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 Interessos i venciments meritats despeses 
 Avals de l’entitat 
 Fluxos interns 
 Vendes d’accions i participacions 
 Adquisició d’accions i participacions 
 Operacions atípiques 
 Detall compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost 

 

I la comunicació efectuada per la societat mercantil que inclou: 
 

 Balanç 
 Compte de resultats 
 Dotació de plantilles i retribucions 
 Calendari i pressupost de tresoreria 
 Deute viu i previsions de venciment 
 Capacitat/necessitat de finançament 
 Detall inversions financerament sostenibles 

 

Primer.- DONAR COMPTE al ple de l’ajuntament de l’estat de l’execució dels 
pressupostos corresponents al segon trimestre de 2016, que inclouen els de 
l’ajuntament, el Patronat municipal de cultura, el Patronat municipal d’esports i la 
societat municipal Les Franqueses Entorn verd, SA. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure, jo demanaria que encara que fos a 
nivell intern (perquè els regidors quan mirem l’expedient ho puguem saber) 
tinguéssim alguna petita nota que ens digués quines de les partides estan actualitzades, 
o no. Hem estat parlant amb l’Interventor. Hi ha una partida que a mi quan la vaig 
mirar em va fer mal als ulls, que era la dels interessos que hem de pagar. Tenim 
pressupostats 254.000 Euros. Ja sabem que  no els pagarem, però és que l’informe deia 
que el que havíem generat eren 400 Euros. Home, els interessos estan baixos, però tant 
no. En vam parlar i em va dir: “És que hi ha coses que no les arribem a tenir 
comptabilitzades”. Partim de la base de que qui ho va rebre no s’ho mira. Bé, si no 
s’ho miren, no s’ho miren. Però em penso que seria bo, per descomptat, que 
intentéssim que la informació que se’ns dóna a nosaltres a finals de setembre que fa 
referència al 30 de juny estigués actualitzada, però que si hi ha alguna partida 
important que realment no ho està, com a mínim en tinguéssim coneixement dels 
motius i de quines són les partides afectades a efectes de poder també treballar amb 
coneixement de causa, nosaltres.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si, prenem nota de la seva sol·licitud i li 
donarem aquesta informació. A vostè i a tots els regidors, si. 
 
No es produeix cap intervenció més. 
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 2016/2504, 
DE 8 DE SETEMBRE, DE DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA 
DE L'ÀREA DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT I DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT 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, DELEGAR, amb efectes del dia 2 de juny de 2016, la direcció política de 
l’àrea de Cultura, Infància i Joventut en la regidora Marina Ginestí Crusells.  
 
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 2016/1673, de data 3 de juny, es va resoldre, 
entre d’altres, 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.  

 
VIST que per Decret de l’alcalde núm. 2016/1676, de data 7 de juny, es va resoldre, 
entre d’altres, el que es transcriu a continuació:  
 
“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.”  
 
TENINT EN COMPTE que la regidora senyora Marina Ginestí Crusells, un cop gaudit 
el permís de maternitat, es reincorpora al consistori per exercir les tasques de regidora el 
dia 15 de setembre de 2016.  
 
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.- DEIXAR SENSE EFECTES, a partir del dia 15 de setembre de 2016, el Decret 
de l’alcalde núm. 2016/1676, de data 7 de juny, transcrit en la part expositiva 
d’aquesta resolució. 
 
En conseqüència, amb efectes del dia 15 de setembre de 2016, la regidora Marina 
Ginestí Crusells assumeix les funcions següents:  
 

- direcció política de l’àrea de Cultura, Infància i Joventut.  
- presidència del Patronat de Cultura, Educació, Infància i Joventut.  

 
Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors Marina Ginestí Crusells i Jordi 
Ganduxé Pascual, al Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, a 
les àrees municipals i als portaveus dels grups municipals. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Molt bé. Alguna intervenció al respecte? Crec que 
queda molt clara, aquesta. Molt bé, passaríem al punt número 7. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

7. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'ACABAMENT DEL PARC DEL 
FALGAR I LA VERNEDA DE LES FRANQUESES DEL VALLES 

 
ATÈS que el ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 31 de març de 2016, va 
acordar, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment 
obert, amb tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació, el contracte 
administratiu de l’obra de la modificació del projecte d’acabament del Parc de Falgar i 
la Verneda de les Franqueses del Vallès. 
 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde 1205/2016, de 21 d’abril, i ratificat pel Ple de la 
Corporació en sessió de 28 d’abril de 2016, es van modificar diverses errades detectades 
en el plec de clàusules administratives i particulars.  
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ATÈS que en data 3 de juny de 2016 es va publicar anunci de licitació en el Butlletí 
oficial de la província de Barcelona i en el perfil del contractant, juntament amb els 
plecs de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques. 
 
ATÈS que durant el període establert es van presentar proposicions per part de les 
següents empreses: 
 

- BIGAS GRUP, SLU 
- BARNASFALT, SA 
- VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 
- ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 
- GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU 
- COPCISA, SA 

 
ATÈS que l’obertura del sobre núm. 1 es va celebrar, en acte privat, el dia 30 de juny de 
2016.  
 
ATÈS que l’obertura del sobre núm. 2 es va celebrar, en acte públic, el dia 4 de juliol de 
2016. 
 
ATÈS que l’obertura del sobre núm. 3 es va celebrar, en acte públic, el dia 29 de juliol 
de 2016. Amb caràcter previ, es va donar lectura de les puntuacions obtingudes per les 
empreses licitadores en el sobre núm. 2, que va ser la següent: 
 
BIGAS GRUP, SLU: 37,50 punts 
BARNASFALT, SA: 45 punts 
VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA: 26 punts 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL: 24 punts 
GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU: 32 punts 
COPCISA, SA: 33,75 punts 
 
A continuació es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 3, que contenien les següents 
ofertes: 
 
OFERTA signada per BIGAS GRUP, SLU 
 
Millora 1: acabament de la jardineria, tancaments i altres: 402.708,25 euros 
Millora 2: mobiliari urbà: 0 euros 
Millora 3: reforç de la penya: 0 euros 
Total millores: 402.708,25 euros 
Ampliació termini de manteniment de l’obra en 12,82 mesos 
Reducció del termini d’execució en 10 setmanes 
 
OFERTA signada per BARNASFALT, SA 
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Millora 1:  

Tancaments a l’àmbit del Falgar: 91.954,18 euros 
Aparcament i camí de la penya: 44.183,78 euros 
Jardineria i reg: 275.000,08 euros 

Millora 2: mobiliari urbà: 101.056,95 euros 
Millora 3: reforç de la penya: 10.854,25 euros 
Total millores: 523.049,24 euros  
Ampliació termini de manteniment de l’obra en 13 mesos 
Reducció del termini d’execució en 10 setmanes 
 
OFERTA signada per VIAS Y CONSTRUCIONES, SA 
 
Millora 1: actuacions acabament dels parcs: 217.423,53 euros 
Millora 2: mobiliari: 211.514,80 euros 
Millora 3: reforç de la penya: 10.795,26 euros 
Millora 4: ACA: 8.498,97 euros 
Total millores: 448.232,56 euros 
Ampliació termini de manteniment de l’obra en 13 mesos 
Reducció del termini d’execució en 10 setmanes 
 
OFERTA signada per ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 
 
Millora 1: augment de l’àrea de jocs infantils: 11.370,28 euros 
Millora 2: mobiliari urbà: 22.189,06 euros 
Millora 3: manteniment de la jardineria per dos anys: 21.562,23 euros 
Total millores: 55.121,57 euros 
Ampliació termini de manteniment de l’obra en 13 mesos 
Reducció del termini d’execució en 10 setmanes 
 
OFERTA signada per GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU 
 
Millora 3: mur d’escullera de contenció reforç de la penya: 5.000 euros 
Total millores: 5.000 euros 
Ampliació termini de manteniment de l’obra en 13 mesos 
Reducció del termini d’execució en 10 setmanes 
 
OFERTA signada per COPCISA, SA 
 
Millora 1: tancaments: 91.669,67 euros 
Millora 2: noves plantacions arbrat: 119.911,74 euros 
Millora 3: manteniment plantacions: 112.869,00 euros 
Total millores: 324.450,41 euros 
Ampliació termini de manteniment de l’obra en 12,82 mesos 
Reducció del termini d’execució en 10 setmanes 
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ATÈS que en data 12 de setembre de 2016, la Mesa de contractació es va reunir, en acte 
privat, per tal d’elevar una proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació. La 
puntuació obtinguda en el sobre 3 per les empreses admeses, va ser la següent: 
  
BIGAS GRUP, SLU: 44,3774 punts 
BARNASFALT, SA: 47,8528 punts  
VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA: 45,8564 punts 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL: 21,6389 punts 
GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU: 15,6531 punts 
COPCISA, SA: 41,2555 punts 
 
Per tant, la puntuació total obtinguda per les 3 ofertes admeses va ser la següent: 
 
BIGAS GRUP, SLU: 81,774 punts 
BARNASFALT, SA: 92,8528 punts  
VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA: 71,8564 punts 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL: 45,6389 punts 
GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU: 47,6531 punts 
COPCISA, SA: 75,0055 punts 
 
A la vista de les puntuacions obtingudes, la Mesa de Contractació va acordar proposar a 
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’oferta presentada per 
BARNASFALT,SA, amb l’oferta establerta de:  
 
Millora 1:  

Tancaments a l’àmbit del Falgar: 91.954,18 euros 
Aparcament i camí de la penya: 44.183,78 euros 
Jardineria i reg: 275.000,08 euros 

Millora 2: mobiliari urbà: 101.056,95 euros 
Millora 3: reforç de la penya: 10.854,25 euros 
Total millores: 523.049,24 euros  
Ampliació termini de manteniment de l’obra en 13 mesos 
Reducció del termini d’execució en 10 setmanes 
 
Totes les actes de les reunions de la Mesa que es troben a disposició pública en el perfil 
del contractant. 
 
TENINT EN COMPTE que en data 20 de setembre de 2016 s’ha requerit al licitador 
que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa (BARNASFALT, SA) perquè 
presenti la documentació acreditativa recollida a l’ ANNEX 1 i constitueixi la garantia 
definitiva. 
 
TENINT EN COMPTE que el dia 26 de setembre de 2016 ha tingut entrada un escrit de 
BARNASFALT, SA, amb RE núm. 2016/8027, aportant la documentació requerida 
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(documentació acreditativa de la personalitat jurídica, certificat de l’Agència Tributària, 
certificat de la Seguretat Social, acreditació de la solvència econòmica i financera i 
solvència tècnica i professional i garantia definitiva). 
 
VISTA la legislació aplicable que a continuació es detalla: 
 

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles 
vigents després de l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig). 

- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
VISTOS els articles 8, 22, 53, 109, 110, 132, 133, 138 i següents, 150 i següents, 157 a 
161, 275 a 289 i Disposició Addicional Segona del TRLCSP.  
 
ATÈS que és competent per a l’adjudicació del present contracte el Ple de la corporació, 
de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, i apartat n) de l’article 
52.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 
2/2003. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa BANASFALT, SA, el contracte administratiu de 
l’obra de la modificació del projecte d’acabament del Parc del Falgar i la Verneda de 
les Franqueses del Vallés, amb un període d’execució de 9 mesos i dues setmanes, de 
conformitat amb la clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives Particular i la 
millora 17a.3), amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques, a les 
millores proposades en el sobre núm. 2 amb Registre d’Entrada núm. 2016/5966, de 
data 28 de juny de 2016, i amb les següents millores i condicions econòmiques: 
 
Millora 1:  

Tancaments a l’àmbit del Falgar: 91.954,18 euros 
Aparcament i camí de la penya: 44.183,78 euros 
Jardineria i reg: 275.000,08 euros 

Millora 2: mobiliari urbà: 101.056,95 euros 
Millora 3: reforç de la penya: 10.854,25 euros 
Total millores: 523.049,24 euros  
Ampliació termini de manteniment de l’obra en 13 mesos 
Reducció del termini d’execució en 10 setmanes 
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Segon.- APROVAR els drets i taxes per un import de 89,50 €, d’acord amb el què 
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a tots els licitadors. 
 
Quart.- TRASLLADAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, de conformitat amb 
l’establert per la Llei 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.  
 
Cinquè.- DIPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al Registre 
Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i si s’escau, trametre la documentació que resulti 
necessària a la Sindicatura de Comptes, Tribunal de Cuentas i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
Sisè.- FACULTAR l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a 
realitzar les gestions precises i signar els documents que es requereixi en compliment 
d’aquests acords. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé, bona nit. Passaré a donar unes dades 
que els senyors regidors i regidores suposo que tenen al seu abast, i ho saben, però dir-li 
les empreses que es van presentar: BIGAS GRUP, BARNASFALT, VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, GRUP MAS 
CONSTRUCTORS i COPCISA. I algun punt més que podem dir, que és d’informació 
general, que BIGAS GRUP va treure una puntuació de 81,77, BARNASFALT 92,85, 
VIAS Y CONSTRUCCIONES 71,85, ABOLAFIO CONSTRUCCIONS 45,63, GRUP 
MAS CONSTRUCTORS 47,65 i COPCISA 75. La resta de punts ja els ha llegit el 
senyor Secretari i només dir que el projecte del Falgar surt per 2.392.377,98 Euros, més 
IVA. Això suma un total de 2.894.728,96. Res més. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Bona nit a totes i tots. Per començar una 
pregunta només, de caràcter tècnic. Hem llegit la proposta. Hi ha dos paràgrafs que 
manca informació, que tenim en punts suspensius. Llavors, crec que no és massa seriós 
aprovar això al Ple si no tenim la informació. Ho ha llegit ja? Estava complet? Si? 
Estava complet? Val. Doncs ja està. Feta aquesta apreciació, anuncio que el nostre vot 
serà en contra. Tornarem a votar en contra del model de parc que aquest Ajuntament, 
via un procés participatiu que no va ser massa ben gestionat, vol en aquesta zona. 
Sempre hem defensat, el nostre grup, i no ens cansarem de defensar que és una zona 
molt important, amb un bosc de ribera que hauria de estar totalment en consonància 
amb la Xarxa Natura 2000. Ha estat molt maltractada i, tot i que hi ha hagut molts 
esforços per anar salvant el riu Congost, pensem que aquesta zona hauria de seguir una 
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mica tot l’esforç que s’ha anat fent. Per altra banda, tampoc no sabem d’on sortiran tots 
els diners que calen que ja ens ha comentat el regidor Ganduxé: 2 milions i mig 
d’Euros. I recordem que per IMAGINEM sempre ha estat una prioritat refer tot el parc 
del Falgar, simplement perquè les veïnes i els veïns ja l’havien pagat feia temps. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Nosaltres votarem a favor perquè el que 
estem fent aquí és adjudicar, o sigui, verificar que hi ha hagut un concurs i que el 
concurs l’ha guanyat una empresa, i adjudicar-l’hi a l’empresa que l’ha guanyat. 
Votarem a favor perquè també pensem que era urgent (i de fet, vam exigir-ho i vam 
pactar-ho així quan encara es podia pactar amb el govern) que el Falgar havia de tirar 
endavant. I només una puntualització sobre una de les millores: aquí ens ofereixen més 
de 100.000 Euros en mobiliari urbà. Un prec: vigilem que aquest mobiliari urbà no 
urbanitzi més del compte el parc. Partíem de la base  de que això era una cosa, vaja, no 
he vist el detall, però que aquesta millora no ens urbanitzi més del que voldríem i més 
del que vam demanar, això, que havíem consensuat que bàsicament, esglaonadament, 
però continuava sent un espai de natura.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. No, jo simplement dir que en primer 
lloc, aquest govern és obert, dialogant, senyor Profitós. I amb aquest govern es pot 
dialogar, es pot consensuar i es pot pactar. Simplement, recordar-li que estem oberts. Ja 
veig que vostè es tanca directament. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, doncs acabo? 
(...) Val, doncs segon torn, si? Bueno, no, contestaré. Quan vam agafar el govern el 
2011 tots els que hi érem, més el govern d’ara, ens vam trobar tot un seguit de marrons, 
que es diu. Podíem dir 30 o 30 i pico. A poc a poc els hem anant solucionant, ens en 
queden 3 o 4, per dir-ho d’alguna manera, i aquest n’era un que havíem de solucionar. 
Això no ho paguen els veïns o les veïnes: això ho paguen els propietaris del sector. És 
diferent. En gaudiran, els veïns i les veïnes. I jo crec que el procés que es va fer, jo 
potser l’hagués d’una altra manera, però es va fer el que es va fer. I molt recolzat per 
vosaltres, el procés. Bastant recolzat per vosaltres. Jo l’hagués fet d’altres maneres, i es 
van crear comissions de treball, grups. Jo ho hagués fet més com el Centre Cultural. 
Hagués fet un procés així. Tot i així, va ser un procés i van sortir unes directrius. Jo crec 
que el projecte que aprovem diria que en un 100% compleix les directrius que van sortir 
del procés participatiu. I compleix també amb tot el que diu de Xarxa Natura 2000. 
Comencem en una primera fase, tocant el Pla de Llerona, on hi ha el llac en una fase 
absolutament natural. Llavors, ja passem en una segona fase a la qual hi ha aquest 
mobiliari urbà que hi ha, diguem-ne, de jocs infantils. L’altra fase d’espai de salut, per 
dir-ho d’alguna manera, també, amb mobiliari urbà per fer salut. I una tercera fase que 
és l’entrada del Parc del Falgar en la qual en allà de moment no la tenim programada  
però hi pot haver una Aula de Natura, que és el que en principi ens agradaria. I llavors, 
la Verneda absolutament verda amb els camins de sauló. I res més. I aquesta actuació 
mínima ja puja 2.800.000 Euros, més els 500.000 de millora que hi ha. Jo crec que sí 
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que complim amb el mandat que hi ha haver del procés participatiu. Alguna intervenció 
més? 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Pagat per propietaris o per veïns, ha 
sigut un lapsus, però bé, estava pagat abans de, val. Llavors, el procés participatiu, 
nosaltres sempre hem advocat pels processos participatius però just en aquest cas ens 
vau posar en aquest tipus de procés participatiu. Una altra cosa. No m’han contestat 
d’on sortiran els diners. Bé, ja ho explico jo. Sortiran del sector N, quan estigui 
reparcel·lat. Quan començaran a reparcel·lar-lo? És la següent pregunta. Perquè no 
sabem aquests diners, ara mateix, a on paren. Llavors, no sabrem tampoc el que podrem 
recollir. Les coses estan com estan. Així governa aquest govern a les Franqueses? 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu. Alguna intervenció més? Ara si, per 
finalitzar.  El senyor Interventor ens ho dirà. Aquests diners del Falgar estan 
pressupostats. I estan en el romanent de tresoreria. Ho dic bé, això? Més o menys. Estan 
en el 1.800.000 que tenim ara en caixa, aproximadament, més tot el que podem anar 
recollint també del Falgar. Però hi són. Aquests diners hi són. El sector N. Vam aprovar 
inicialment la urbanització i la reparcel·lació, i crec que, us puc avançar, si no, senyor 
regidor, m’ho, que el dijous que ve s’aprova definitivament la urbanització i la 
reparcel·lació. Dijous que ve. A partir d’aquí, la gent tindrà, en base a les notificacions 
que hem de fer personals als 50 i pico propietaris, tindran un mes per fer un recurs de 
reposició, i llavors, ja no cal tornar a aprovar-lo definitivament, has de contestar els 
recursos i ja està. Llavors, hem d’escripturar. I a partir d’aquí ja podem treure a concurs 
les obres d’urbanització. Què podríem fer ja si volguéssim, una vegada aprovat 
definitivament? Podríem girar quotes. Però això és una cosa que volem mirar amb molta 
tranquil·litat i molta calma. I sobretot, volem mirar en els petits, per dir-ho d’alguna 
manera. D’això en volem tenir una sensibilitat una mica  especial. Molt bé, discutit el 
punt, passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i ERC-AM, tres vots en contra dels regidors del grup 
municipal ILFC-E, i una abstenció del regidor del grup municipal CPF, i per tant, amb 
el quòrum legal. 
 
El regidor senyor Torné s’absenta de la sala. 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2016 DEL PRESSUPOST 
VIGENT DE LA CORPORACIÓ 

 
En relació amb l’expedient relatiu a la transferència de crèdits entre aplicacions de 
despeses de diferents àrees de despeses que no afecten a baixes i altes de crèdits de 
personal, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, 
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de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base als següents,  

   

ANTECEDENTS DE FET 

   

PRIMER. Davant l'existència de les despeses que no es poden demorar fins a l'exercici 
següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és 
insuficient i no ampliable, i davant la necessitat d'efectuar transferències de crèdits 
d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent àrea de 
despesa que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal. 

   

SEGON. Atès l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a 
seguir, atesa la Memòria d’Alcaldia i l’informe d’Intervenció, així com el certificat de 
disponibilitat de crèdit a minorar. 

   

LEGISLACIÓ APLICABLE 

   

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

— Els articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el Capítol I, del Títol VI, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
Pressupostos. 

— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.  

— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 

— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es 
Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per 
la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals. 
 

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la 
Legislació aplicable, per això, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 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, qui subscriu eleva 
el següent, 
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INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

   

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits nº 2/2016, en la 
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, 
d’acord amb el detall següent: 

   

Altes en Aplicacions de Despeses 
 

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 
 2016 11.4501.60931  Altres inversions en infraestructura i 

equipaments 
92.000,00€  

2016 05.1651.62302 Inversions enllumenat 98.000,00€ 

    TOTAL DESPESES 190.000,00€  
   

Baixes en Aplicacions de despeses 
 

Aplicació Pressupostària Descripció Euros 
2016  03.0111.31002   Interessos préstecs a llarg termini  65.000,00€  

 2016 05.1651.22100   Energia elèctrica enllumenat públic 125.000,00€  
    TOTAL DESPESES 190.000,00€  

   

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les. 
 

Si el Dictamen que la Comissió eleva al Ple coincideix amb la proposta anterior, qui 
subscriu informa, en compliment de l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local, que aquest Dictamen s’adequarà a la Legislació aplicable. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Com tots vostès ja saben, el pressupost 
és una qüestió viva. En principi es fan unes previsions però durant l’any, evidentment, 
es produeixen situacions que fan modificacions, sempre d’acord amb els decrets i 
previsions que la llei ens permet. En aquest cas, tal i com ha fet la lectura el Secretari, 
s’ha pogut contemplar que tindrem menys despeses quant a interessos de préstecs a 
llarg termini per una raó: entre d’altres coses, perquè no utilitzarem aquesta opció. 
També, en despeses d’energia elèctrica i enllumenat públic. Tot això, tal com vostès 
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tenen en l’expedient, puja 190.000 Euros. I el que sí que voldria fer-li esment és de les 
partides més significatives a on aplicarem aquesta modificació del crèdit, que seran la 
instal·lació de semàfors a Can Baldich, instal·lació d’enllumenat al Pla de Llerona, 
instal·lació de marquesines i reductors de velocitat en diferents punts del municipi, i 
paviment en diferents punts també del municipi. Aquests, bàsicament està contemplat 
ja en una proposta d’execució per part de l’Àrea d’Obres i serveis. I aquestes són les 
partides i les accions que comporta aquesta modificació. 
  
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Bona nit. El nostre grup municipal considera 
que ens agradaria que aquesta reclassificació de partides hagués d’anar a cobrir 
partides més socials. Però bueno, entenem que també hi ha unes necessitats 
d’infraestructures i s’ha de buscar l’equilibri d’això. Ens agradaria saber quins punts 
del municipi es volen instal·lar aquestes marquesines i reductors de velocitat. I quan 
parlem de reductors de velocitat, concretament, de què estem parlant? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Els hi anuncio que nosaltres votarem en 
contra. Votarem en contra sobretot per falta d’informació o perquè la informació que 
tenim potser no és bona. I no és perquè no l’haguem demanat, senyor Corchado, 
nosaltres dialoguem, demanem. Jo fa uns dies vaig demanar el que acaba de demanar 
ara el regidor Germán: a on aniran a parar aquests diners, en concret els 92.000 
d’altres inversions en infraestructures i equipaments. I el senyor Interventor em va 
contestar molt amablement: “Això és una mena de calaix de sastre, on van a parar 
totes aquestes coses i llavors, d’aquí anem fent”. Després vaig preguntar-ho 
directament als regidors de govern i la informació que se’m va donar, molt per sobre, 
va ser molt semblant al que ja surt, el que ens ha llegit, el que ens ha comentat ara el 
regidor Jiménez, que és el que surt en l’informe d’Alcaldia: uns semàfors, uns d’això i 
tal. Vaig tenir una mica més de concreció de llocs, vaig preguntar en concret si aquí 
estaven contemplats els ressalts de Can Suquet de Corró d’Amunt, que la gent els ha 
demanat, que en el Consell de Poble s’havia dit: “Bueno, ja veurem, estan demanats 
però de moment no estan previstos”. Tampoc no he tingut resposta. Suposo que sí, que 
amb el govern s’hi pot dialogar però que fa sis mesos hagués tingut una resposta, i ara 
que el nostre vot potser no cal, no l’he tingut. En qualsevol cas, l’assignen a coses 
concretes: el tema dels interessos. Clar, els diners que teníem de la partida 
d’interessos, jo entenc que sobraran no perquè l’Ajuntament no hagi demanat préstecs 
com diu el senyor Jiménez, perquè la partida ja estava previst de no demanar-ne, sinó 
perquè l’Euribor està sota zero i els interessos són molt baixos i surten els números de 
l’endeutament que ja tenim que a més, a mi s’havia pressupostat amb prudència, cosa 
que em sembla molt bé. El tema de l’energia de l’enllumenat públic, no sé si aquesta 
partida està actualitzada o no, suposo que sí, perquè representa que la partida 21 
teníem previstos en els pressupostos 515.000 Euros. Vam pujar aquesta despesa 
prevista fins a 544 i, segons les dades que vostès ens han donat en l’informe del punt 
anterior, en el mes de juny en portem gastats 198. Si considerem que el mes de juny és 
mig any i considerem que venen mesos que seran de foscor i totes aquestes coses, però 
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també ho eren al gener, doncs serien 198 i 198, 400. És probable que sí que ens sobrin 
aquests 125.000 Euros, però anirem bastant raspadets, la veritat. El tema de les 
inversions en l’enllumenat, està claríssim, això no hi ha res a dir d’aquests 198.000. 
Però és clar, quan ens anem als 92 que preveuen per altres equipaments (el tema dels 
ressalts, el tema de tot això), ens trobem que aquesta partida és una, de fet és la 
mateixa partida on van a parar les quotes d’urbanització, clar, aquí tenim que havia 
previst inicialment 90.000 Euros i a hores d’ara, tenim 21.612.000 Euros. D’aquí cal 
restar 21 milions i escaig, que són els que corresponen a tot el tema del sector N, però 
és que ens n’hem gastat 45.000 només. Clar, llavors nosaltres ens hem trobat amb 
això. Votem que no perquè no tenim la informació, no sabem si això és necessari o no, 
no se’ns ha confirmat que els ressalts de Corró d’Amunt, que estan demanats pels 
veïns, entrin dintre d’aquest pla d’actuació, etc.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Jo únicament compartiré aquest torn amb el 
(El senyor Alcalde comenta que ja tancarà). Si? Val. Només fer un aclariment. 
Respecte del tema de Corró d’Amunt, quan va sortir l’altre dia en el plenari de Corró 
d’Amunt, i havien de finalitzar el recompte de les sol·licituds de l’enquesta que 
havíem fet als veïns, ho vam fer dilluns passat, quan vostè va fer aquesta pregunta al 
Consell, evidentment tot això ja estava programat. Per tant, era lògic que la resposta 
que jo l’havia de donar a vostè era que no sabia si estava programat perquè era una 
realitat, i que el més normal era que no estigués. Però que si, que hi havia la intenció 
de fer-ho el més ràpidament possible. Probablement ara, amb aquesta modificació, es 
podran encabir. Però quan tinguem la programació de totes les petites obres que a més 
a més algunes també sortiran, apart d’aquestes que estan reflexades, li podrem donar la 
resposta concreta de l’inici d’aquests ressalts de Corró d’Amunt.  
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Havia demanat que m’expliqués el concepte de 
reductor de velocitat, però entenc que com diu la paraula, és per reduir la velocitat. No 
sé quin sistema és. Però clar, nosaltres, es va instal·lar un semàfor foto vermell per 
reduir la velocitat d’una zona concreta, llavors per què no vam optar per una opció 
d’aquestes? Perquè entenem que si s’ha d’adoptar és perquè deu també valdre per 
aconseguir l’objectiu, que és reduir la velocitat. Per què no vam optar en aquell 
moment per aquesta opció potser no tan sancionadora? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si, un parell de coses. Si resulta que hi ha 
més coses previstes de les que surten en l’informe de l’Alcalde, més difícil m’ho posa 
a l’hora de votar. I el tema de Corró d’Amunt, a veure, diguem tota la veritat: dilluns 
passat vam poder veure que al final, els vots a favor del ressalt eren exactament els 
dobles que els vots que no el demanaven. Però és que el mes anterior, pendent de que 
es miressin tres o quatre vots que hi havia, ja teníem aquesta informació. No, perdó, el 
mes anterior no, a l’anterior plenària si no m’equivoco, que era fa dos mesos, ja 
s’havia fet el recompte d’això. Vull dir, que no estem parlant d’una cosa d’aquest 
dilluns, estem parlant d’una cosa del mes de juliol.  
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Ja està, ja està. Si, per finalitzar. Senyor 
Profitós, m’adreço a vostè i també al senyor López. Primer de tot, ens hem de felicitar, 
crec, perquè nosaltres sempre hem dit que els pressupostos es feien amb prudència i 
aquí hi ha l’exemple de que es fa amb prudència. Vam pressupostar uns interessos més 
alts dels que veritablement han estat, els vam quantificar amb prudència i aquí hi ha el 
resultat. I l’altra, és la bona gestió que s’ha fet amb el canvi de l’enllumenat públic. 
Aquest és l’estalvi que hi ha i ara comença a donar els seus fruits. En kilowatts és 
encara més espectacular, però en estalvi de consum, també. Pel que fa a on aniran a 
parar aquests diners. Instal·lació dels semàfors de Can Baldic és una reivindicació que 
van fer tots els veïns de Can Baldic, que va passar per la Comissió de mobilitat, i la 
Comissió de mobilitat va dir que es posessin els semàfors. Per tant, és una 
reivindicació dels veïns. Instal·lació de l’enllumenat al Pla de Llerona, hi ha una part 
del Pla de Llerona, aquest ja m’ha dit que no és discutible. Si, si, no, ja està.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: I lo altre tampoc? Només és que no hi ha 
res quantificat. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Perdó. La instal·lació de marquesines i 
reductors, nosaltres tenim tot un seguit d’actuacions que s’han de fer (que té l’Àrea 
d’Obres i serveis per fer). I deixi’m que l’enumeri unes quantes de reductors: són 
esquenes d’ase, i són com els que la Diputació ha posat a la carretera de Cànoves, que 
són menys agressius pels conductors. Li enumeraré de cap: tenim els de Corró 
d’Amunt, tenim a Llerona al camí de Can Jep (dos), tenim els de l’escola Colors (a 
l’escola Colors volem treure els coixins berlinesos i volem posar, perquè sinó la gent 
se’ls salta pel costat, volem fer passos de vianants elevats, perquè així els cotxes allà 
no s’ho puguin saltar i no corrin), i també tenim si mal no recordo, el de Correus, el 
pas de vianants de Correus, que també el volem fer elevat. I tant al pas de vianants de 
Correus com al pas vianants de davant de la ferreteria, una mica més avall, posar 
il· luminació perquè al vespre es vegi que és un pas de vianants. Tot això val molts 
diners, espero que ens hi entri tot. Si no ens hi entra tot, també tenim partides a Obres i 
serveis per poder-ho fer, esperem que això, si no m’erro. Alguna cosa més? I al carrer 
Tagamanent, també. I llavors, paviment en diferents punts del municipi: això ja és una 
qüestió d’Obres i serveis, de certs llocs de paviment que estan malament posar 
parches. Això ho farem tot d’una atacada, perquè ens és molt més fàcil quan tens les 
màquines aquí fer-ho tot de cop, intentarem fer-ho tot. No sé si l’he donat explicació, 
però intentarem fer-ho tot. Més detall no li puc donar. Molt bé, passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU i PSC-PM, dos vots en contra dels regidors del grup municipal 
ERC-AM, i tres abstencions dels regidors del grup municipal ILFC-E, i per tant, amb el 
quòrum legal. 
 
Una regidora indica que el regidor senyor TORNÉ ha hagut de sortir de la sala. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: És una abstenció, això? 
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Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Si, bueno, és que s’ha 
hagut d’absentar un moment. No, no ha votat.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem al punt número 9. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

9. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DEL 28 DE JULIOL DE 
2016 RELATIU A LA INTERPOSICIÓ D'AL·LEGACIONS CONTRA 
LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA 
TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL TERME MUNICIPAL DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que el Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 28 d’abril 
de 2016, va adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 

“Segon.- APROVAR la proposta de delimitació de trama urbana consolidada 
(TUC) del terme municipal de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb 
allò establert als articles 7 i 8 i a la Disposició Transitòria Primera del Decret 
Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
Tercer.- TRAMETRE a la Direcció General en matèria d’Urbanisme l’acord del 
Ple relatiu a la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada del 
terme municipal de les Franqueses del Vallès, així com la resta de documentació 
prevista a l’article 8.2.a) del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials.” 

 
ATÈS que en data 5 de maig de 2016, amb Registre General de Sortida 2016-S-RC-
2763 es va trametre l’expedient a la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme. 
 
VISTA la proposta de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada de 
les Franqueses del Vallès, rebuda en data 19 de juliol, amb Registre d’Entrada 
E/002496-2016. 
 
ATÈS que en la proposta de delimitació rebuda es concedeix un termini d’audiència de 
quinze dies.  
 
VIST l’informe emès per l’àrea d’Urbanisme. 
 
TENINT EN COMPTE allò que preveu l’article 8 del Decret Llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
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AQUESTA Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge proposa a la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 617/2015, de 16 
de juny, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INTERPOSAR al·legacions contra la proposta de modificació de la 
delimitació de la trama urbana consolidada del terme municipal de les Franqueses del 
Vallès, de conformitat amb l’annex que s’adjunta a la present proposta. 
 
Segon.- RATIFICAR aquests acords pel Ple en la propera sessió que se celebri. 
 
ANNEX: AL·LEGACIONS CONTRA LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA 
TRAMA URBANA CONSOLIDADA AL TERME MUNICIPAL DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS: 
 
Senyors, 

 

En data 19 de juliol de 2016, amb Registre d’entrada E/002496-2016 (referència vostre 

2016/060370/B) s’ha rebut proposta de Modificació de la Delimitació de la Trama 

urbana consolidada del terme municipal de les Franqueses del Vallès on es concedeix 

un termini d’audiència de 15 dies. 

 

La proposta de delimitació té en compte l’informe emès per la Direcció General de 

Comerç, signat en data 23 de juny (referència TUC-03/16 (B/T-01) el qual informa la 

proposta de delimitació de la Trama Urbana Consolidada de Les Franqueses del Vallès, 

sempre i quan s’excloguin els àmbits o zones següents: 

- El sector C Corró d’Amunt, atès que no està aprovat ni és vigent, així com la 

peça clau SE que se situa al nord d’aquest sector. 

- El sector U Ramassar Nord i la concentració comercial vigent anomenada 

“Cruïlla C-352 amb C-251”. 

 

En relació a la segona de les exclusions (sector U i concentració comercial) hem de 

posar de manifest les següents al·legacions: 

 



Ple 29/09/2016 – pàg. 29 

PRIMER.- Incompliment dels principis de lliure competència i llibertat d’establiments 

comercials que promulga la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat 

interior (DSMI). La Sentència 193/2013, de 21 de novembre, va declarar 

inconstitucionals i nuls els apartats 3 i 4 de l’article 9 del Decret Llei 1/2009, de 22 de 

desembre, d’ordenació d’equipaments comercials, en la redacció donada als mateixos 

per l’article 114 de la Llei del Parlament de Catalunya 9/2011, de 29 de desembre, de 

promoció de l’activitat econòmica, per ser més restrictiu de la llibertat d’accés a 

l’activitat de distribució comercial que el contemplat originàriament en els apartats 3 i 4 

del Decret Llei 1/2009.  

 

Si bé el capítol V del títol II de La Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de 

l’activitat econòmica ja va fer un primer pas, mitjançant la introducció  de millores en la 

regulació per ajudar a incrementar l’activitat comercial, i la revisió de les previsions 

sobre la implantació de mitjans i grans establiments comercials i d’establiments 

comercials individuals i col·lectius amb la finalitat de potenciar el comerç interior i el 

mercat de treball amb relació als municipis, la redacció que donava l’article 114 de la 

Llei 9/2011, del 29 de desembre, resultava ser més restrictiva que l’originària prevista al 

Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, per la qual cosa es va declarar la 

inconstitucionalitat d’aquest precepte, tornant-se a la regulació inicialment prevista. 

Aquesta anul·lació ja es fonamentava en la llibertat d’implantació que es preveu a la 

Directiva 2006/123/CE. 

 

Tal i com es declara al Fonament Jurídic 4 de l’esmentada Sentència 193/2013, es veu 

una restricció molt rellevant per a la instal·lació d’establiments comercials mitjans i 

grans i grans establiments comercials territorials, ja que per les seves dimensions no 

tenen facilitat per trobar un lloc per implantar-se dintre de la trama urbana consolidada. 

 

Amb posterioritat, es va aprovar la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic de Catalunya, la qual establia a la 

disposició transitòria 8a el següent: 
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“En el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern ha de 

presentar al Parlament un projecte de llei de comerç, serveis i fires en què es valorin 

adequadament els interessos públics amb relació a la normativa d’implantació 

d’equipaments comercials i la proporcionalitat i no-discriminació de les mesures que 

s’han d’adoptar. Mentre no s’aprovi aquest projecte de llei resta suspesa l’excepció 

d’implantació d’establiments fora de trama urbana consolidada a què fan referència 

l’apartat 3.b i el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret Llei 1/2009, del 

22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.” 

 

Ha estat en aquest cas la recent Sentència del Tribunal Constitucional 73/2016, de 14 

d’abril de 2016, la que ha declarat novament la inconstitucionalitat de la disposició 

transitòria 8a, ja que tornava a imposar limitacions no justificades a la implantació 

d’establiments comercials.  

 

Cal establir que ambdues sentències estableixen el caràcter bàsic de la Llei 17/2009, de 

23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, el qual 

s’ha considerat vulnerat a través de les disposicions declarades inconstitucionals. És 

aquesta Llei, doncs, la que s’ha de considerar com a fonament de la regulació que facin 

les diferents Comunitats Autònomes (entre elles la de Catalunya) a l’hora d’establir les 

condicions d’accés a les activitats de serveis i el seu exercici, per ser la norma que 

transposa la Directiva 2006/123/CE. 

 

Així, l’article 11.1 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, estableix que la normativa 

reguladora de l’accés a una activitat de serveis o del seu exercici no podrà supeditar 

aquest accés a restriccions quantitatives o territorials, consistint aquest un dels 

fonaments de les sentències del Tribunal Constitucional esmentades fins el moment. No 

obstant això, tal i com veurem més endavant, el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya s’ha pronunciat també en relació als criteris d’implantació d’establiments 

comercials en aquesta Comunitat Autònoma. 
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El Govern de Catalunya va aprovar el Decret llei 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es 

deroga la lletra b de l’apartat 3 i el segon paràgraf de l’article 9 del Decret Llei 1/2009, 

de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, establint de forma ara 

més clara les limitacions que s’intenten superar a través de la normativa europea o la 

normativa bàsica de l’estat espanyol. 

 

No obstant això, la vigència d’aquest Decret llei es troba suspesa des del 23 de setembre 

de 2015, a conseqüència de l’admissió del recurs d’inconstitucionalitat núm. 5272-2015 

i de la Interlocutòria del Tribunal Constitucional 41/2016, de 16 de febrer, que refusa 

l’aixecament sol·licitat per l’advocada de la Generalitat de Catalunya.  

 

Continuant amb aquesta matèria, de forma encara més recent trobem la Sentència del 

Tribunal Constitucional de 7 de juliol de 2016 que declara la inconstitucionalitat de 

l’article 95 de la Llei 3/2015, atès que s’estableixen restriccions injustificades a la 

llibertat d’establiment ja que s’impedeix establir-se en una zona concreta  a un 

determinat format d’establiments comercials front d’altres als quals sí que els hi està 

permès.  

 

En conclusió, podem comprovar que cada vegada que s’han intentat imposar 

restriccions a la implantació d’establiments comercials, el Tribunal Constitucional ha 

acabat declarant la inconstitucionalitat d’aquells preceptes, amb la conseqüència de la 

seva expulsió de l’ordenament jurídic. Cal tenir en compte que és aquest òrgan el 

màxim intèrpret de la Constitució Espanyola, en tant que norma suprema de 

l’ordenament jurídic, segons es desprèn tant a la citada Constitució com a la Llei 

Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional. 

 

Tanmateix, tenint en compte els criteris d’implantació d’establiments comercials que es 

preveuen a l’article 9 de la llei d’equipaments comercials, i la dimensió de les parcel·les 

sobrants en sòl residencial es fa inviable la instal·lació de noves implantacions de 

mitjans o grans establiments comercials, la qual està íntimament lligada a la delimitació 
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que es fa de la trama urbana consolidada i va en contra del principi de lliure implantació 

d’empresa que es preveu a la Directiva 2006/123/CE. Cal posar de manifest que és 

aquesta delimitació de la trama urbana consolidada la que permet implantar 

establiments comercials mitjans o grans dins del terme municipal.  

 

SEGON.- L’article 7 del Decret Legislatiu 1/2009, de 22 de desembre, d’equipaments 

comercials,  estableix els àmbits que s’inclouen en la trama urbana consolidada d’un 

municipi. En aquest sentit, l’apartat 2 del mateix article preveu: 

2. Als efectes d'aquest article: 

a) S'entén per àrees residencials el conjunt format per les zones 

d'aprofitament privat incloses en polígons d'actuació urbanística en sol 

urbà o en sectors en sol urbà o urbanitzable amb planejament urbanístic 

derivat aprovat i vigent, amb ús residencial dominant, i els sistemes que 

les vertebren, sempre que configurin una ordenació unitària que doni 

continuïtat al conjunt del teixit urbà residencial. 

b) S'interpreta que existeix continuïtat quan es produeix la contigüitat 

entre fronts de parcel·lació, vinculada a la confrontació d'ordenacions 

adjacents recolzades en un mateix vial. 

 

Podem establir que és en base a aquest article on es justifica la inclusió del sector U 

dintre de la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada. Si atenim a l’emplaçament 

físic del sector U (Ramassar Nord) del terme municipal de les Franqueses del Vallès 

podem observar com de forma clara es dóna la continuïtat que preveu l’article 7.2.b) del 

Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

Tanmateix, la inclusió d’aquest sector possibilitaria la consecució de diversos dels 

objectius marcats pel Decret Llei 1/2009 al seu article 4, com són els d’equilibri 

territorial, cohesió social, potenciació del model de ciutat i reducció de la mobilitat.  

 

L’article 7 del Decret Llei 1/2009 preveu els àmbits que es poden incloure a la trama 

urbana consolidada. No obstant s’aprecia una certa indefinició en el concepte d’ 
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“assentament provist d’una ordenació urbanística unitària i de naturalesa complexa”, el 

qual es pot configurar com un concepte jurídic indeterminat. En aquest sentit, podríem 

entendre la complexitat del sector U pel fet de contenir un equipament educatiu, un 

hotel, unes zones verdes,... que determinarien la complexitat en aquest sector de 

planejament. 

 

Així mateix, de conformitat amb la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya núm. 81, de 16 de febrer de 2015, es posa de manifest que l’exercici de la 

potestat discrecional en la delimitació de la Trama Urbana Consolidada es troba plena 

de conceptes jurídics indeterminats, que poden dur a decisions totalment arbitràries. En 

aquesta sentència s’estima el recurs interposat per l’entitat Automóviles, Talleres y 

Neumáticos, S.A.U. contra la resolució de 6 d’octubre de 2010 per la qual s’aprovava la 

trama urbana consolidada del municipi de Tàrrega. Tot i que els terrenys exclosos 

d’aquesta delimitació tenien la qualificació de sòl industrial, el Tribunal va acabar per 

estimar el recurs interposat, deixant sense efecte la delimitació aprovada per la Direcció 

General d’Urbanisme. 

 

TERCER.- Can tenir en compte que per mitjà de la proposta de Delimitació de la Trama 

Urbana consolidada del terme municipal de les Franqueses del Vallès es du a terme una 

infracció dels principis continguts a l’article 4 del Decret Llei 1/2009,de 22 de 

desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. La normativa aplicable en matèria 

de comerç a Catalunya estableix, entre d’altres, com a principis els de proporcionalitat, 

no discriminació i interès general. Cal tenir en compte que la recent Sentència del 

Tribunal Constitucional de 14 d’abril de 2016 citada anteriorment, per la qual es declara 

la inconstitucionalitat i nul·litat de la disposició transitòria 8a de la Llei 2/2014, 

estableix que les restriccions per motius de planejament són admissibles quan 

compleixen una triple condició: ser proporcionades, no discriminatòries i necessàries 

per raons imperioses d’interès general. I és que la restricció que aquí s’està imposant en 

no incloure el sector U (Ramassar Nord) es pot considerar que vulnera aquestes 

condicions, establertes a la Directiva 2013/123/CE, pels motius següents: 
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a) Desproporcionada: Perquè incompleix el principi d’intervenció mínima i resulta 

contrari a l’autonomia local, en delimitar els àmbits inclosos i, per tant, exclosos 

de la delimitació de la trama urbana consolidada d’aquest terme municipal.  

 

b) Discriminatori, per dos motius: 

 

 Respecte dels titulars de mitjans i grans establiments comercials, que 

tenen més dificultat per trobar parcel·les adequades dintre de la Trama 

Urbana Consolidada per a implantar els seus establiments. 

 Respecte de les trames urbanes consolidades aprovades en altres 

municipis. En aquest sentit podem tenir en compte, per exemple, termes 

municipals com Cardedeu, on es va incorporar el sector Mogent. En 

aquest sentit podem citar la resolució del director General d’Ordenació 

del Territori i Urbanisme de 8 de febrer de 2012, per la qual s’estima en 

part el requeriment previ al recurs contenciós administratiu presentat per 

l’ajuntament de Cardedeu, en relació amb la resolució del director 

general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de 5 de juliol de 2011 per 

la qual es va aprovar la trama urbana consolidada del municipi de 

Cardedeu, en el sentit de modificar la trama urbana consolidada 

incorporant dins del seu àmbit els terrenys situats entre els carrers 

Rifanyes i Mogent. 

De conformitat amb l’informe emès per la Direcció General de Comerç 

per a aquell supòsit, es justifica que aquests terrenys tenen diverses 

qualificacions , entre elles la d’ús terciari i d’indústria aparador en 

edificació en filera. De conformitat amb la proposta es posa de manifest 

que si bé l’ús residencial no resulta específicament previst, l’illa forma 

part de l’eixample sud de Cardedeu el qual està configurat per teixit 

residencial amb la qual cosa es compleixen les condicions de l’article 

7.1.a) del Decret llei 1/2009.  
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Doncs bé, el supòsit que ens ocupa resulta ser aplicable per analogia, atès 

que si bé al sector U l’ús residencial no es troba específicament previst, 

confronta amb el nucli residencial de Bellavista, no configurant-se com 

un polígon industrial aïllat. 

Podem citar igualment la delimitació que es fa a la trama urbana 

consolidada del terme municipal d’Arenys de Mar. Examinada aquesta es 

troba un sector qualificat com A2, el qual es troba confrontant a una zona 

de càmpings.  

 

c) Inexistència d’interès general. Tal i com ja ha posat de manifest de moment en 

dues ocasions el Tribunal Constitucional, per mitjà de les esmentades sentències 

de 21 de novembre de 2013 i 14 d’abril de 2016. 

 

QUART.- Pel que respecta a la delimitació de la concentració comercial cal tenir en 

compte el següent: 

 

A l’informe emès per la Direcció General de comerç es posa de manifest la inclusió 

d’un sector (R) que es trobava parcialment exclòs atesa la manca de definició de la 

cartografia existent en el moment de la primera delimitació. Entenem que la delimitació 

de la concentració comercial, atès que es va realitzar en la mateixa data emmalalteix del 

mateix vici ja que s’observen establiments amb llicència comercial anterior a la 

delimitació de la concentració comercial que es troben parcialment fora de la 

delimitació, la qual cosa implica que no es puguin desenvolupar noves activitats 

comercials en aquest àmbit, obligant els titulars de les parcel·les a mantenir les activitats 

existents. 

 

Val a dir que aquest fet comporta infracció del principi fonamental d’igualtat consagrat 

a l’article 14 de la Constitució Espanyola, front a titulars d’altres parcel·les integrants de 

concentracions comercials que no pateixen aquest greuge. 
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Cal tenir en compte que les activitats comercials existents en aquesta concentració 

comercial són anteriors a la delimitació de la mateixa, per la qual cosa entenem que 

caldria rectificar l’error material existent en la delimitació de la concentració comercial 

del terme municipal de les Franqueses del Vallès, per tal d’adaptar-la a la realitat física 

existent, de conformitat amb allò que preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. Hem de recordar que aquest article preveu: 

“2. Així mateix, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, 

d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 

els seus actes.” 

No entrarem, doncs, a valorar una possible modificació de la mateixa, tal i com s’ha fet 

en altres termes municipals. Així, consultat l’annex IV del Decret 379/2006, s’ha 

detectat que es varen delimitar moltes concentracions comercials, com per exemple el 

“Paratge Rial Llarg”, d’Arenys de Mar, o el “Pla de la Bruguera”, de Castellar del 

Vallès, de les que es desprèn clarament que es van incorporar parcel·les sense edificar 

en aquell moment i, per tant, solars on no s’aprecia cap oferta comercial existent. Cal 

tenir en compte que la concentració comercial no es configura com a figura de 

planejament. No obstant, aquest Ajuntament es reserva el dret a presentar sol·licitud de 

modificació de la concentració comercial per a un moment posterior. 

 

CONCLUSIONS: 

Entenem que és de justícia rectificar l’actual proposta de delimitació de la trama urbana 

consolidada del terme municipal de les Franqueses del Vallès, atès que: 

 

1.- Infringeix els principis establerts a la Directiva 2013/123/CE, tal i com ha declarat el 

Tribunal Constitucional en diferents resolucions. 

 

2- Estableix greuges comparatius respecte dels titulars de mitjans i grans establiments 

comercials i de la delimitació de trames urbanes consolidades d’altres termes 

municipals. 
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3.- La delimitació proposada per l’ajuntament de les Franqueses del Vallès en cap cas 

suposa una infracció de la normativa aplicable sinó tot el contrari ja que es considera 

conforme a les previsions del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 

equipaments comercials i la normativa estatal bàsica i comunitària d’aplicació. 

 

Per tot allò exposat amb anterioritat i de conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de 

Govern Local, el qual serà ratificat pel Ple, se sol·licita es tinguin per interposades per 

mitjà del present escrit al·legacions contra la proposta de Delimitació de la Trama 

Urbana Consolidada del terme municipal de les Franqueses del Vallès i , en 

conseqüència: 

 

PRIMER. Es modifiqui la delimitació de la trama urbana consolidada del terme 

municipal de les Franqueses del Vallès, un cop estimades les al·legacions interposades. 

 

SEGON. Es rectifiqui l’error material existent a la delimitació de la concentració 

comercial existent al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 

 
El regidor senyor Torné es reincorpora a la sessió.   
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Breument. Ho exposo d’inici. És un tema 
de coherència. Nosaltres vam fer una trama urbana i vam aprovar a aquest Ple una 
trama urbana d’una manera. Des d’Urbanisme i Comerç ens l’han modificat, no han 
inclòs el sector U dins la trama urbana i nosaltres, en aquest aspecte, presentem les 
al·legacions en base a la primera aprovació inicial. Alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Si, gràcies. Bona nit. Bé, en primer lloc, em sap 
una mica greu però això us ho vam advertir. Si no ho recordo malament, ja és el tercer 
cop (el tercer, com a mínim) que ens diuen que no, que no volen que hi hagi comerç en 
aquest sector. Al final, haurem d’acceptar la realitat. Ara, unes preguntes que li vull 
fer. Ara faran vostès les al·legacions perquè tenen majoria i les aprovaran i les 
enviaran a la Generalitat. Dubto molt que després de tres cops, al quart canviï el 
resultat. Quan vingui la resposta negativa, em pot explicar exactament què passarà? I 
lligat amb això: hi ha punts en la seva argumentació que a mi, això és un tema 
ideològic i vostès segurament diuen que no ho comparteixen, diran que sóc una 
persona que no vol generar ocupació i que no estic perquè la gent pugui treballar, 
potser són formes d’entendre què és un treball digne, diferents, o quin tipus de sistema 



Ple 29/09/2016 – pàg. 38 

econòmic o de xarxa econòmica volem en el nostre municipi, però hi ha un punt on 
diuen vostès que estan en contra d’aquesta resolució perquè diuen que és 
discriminatòria. I bàsicament diuen que respecte dels titulars a mitjans i grans 
establiments comercials que tenen més dificultat per trobar parcel·les adequades dins 
de la trama urbana. És veritat, quan ve una multinacional arriba als pobles i no tenen 
espai per ficar-se. I per això, els pobres estan discriminats i tenim que fer-li joc i 
modificar les normatives urbanístiques perquè puguin establir-se. Una pregunta: a cap 
lloc diem que al petit comerç, que es pot veure afectat, que el comerç de proximitat 
estigui discriminat? No, oi? Això no ho diem enlloc. I per ells fem modificacions per 
modificar-li l’activitat? Estaria bé, el que passa és que a mi em comença a creuar una 
mica aquest model de, és que a més, ho van dir fa uns quants plens. Quan vostès van 
aprovar aquesta proposta de trama urbana consolidada, van dir (per què no es limiten a 
fer només el Mercadona si tenen un conflicte allà?): “No, tot el polígon” per fer-lo 
comercial, amb l’argument de que s’ha de crear ocupació. Potser perquè els propietaris 
d’allà estaven una mica enfadats i li donen a un i no a d’altres. No compartim aquest 
model i, com saben, li votarem en contra com hem votat en contra tots els cops que 
han presentat aquest model. No és el nostre model econòmic i el que no podem 
consentir és que legalitzin una irregularitat. I em respondran, i això ja ho sé, el tema 
dels treballadors, que estan en perill els llocs de treball. Em reservo aquesta resposta 
pel segon torn d’intervenció. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Regidor Vega, totalment d’acord amb el 
que ha dit, excepte amb una cosa: ha dit vostè al començament “Ara faran les 
al·legacions i les enviaran a Barcelona”. Ja les han enviat. A veure, aquí ens trobem 
davant d’un tema que jo voldria que algú m’expliqués. No ja de fons, que després 
tindrem temps d’entrar-hi, sinó de forma. Aquestes al·legacions que avui ens porten en 
aquí a que ratifiquem l’aprovació, l’Ajuntament ja les ha presentat, les va decidir a la 
Junta de govern local del 28 de juliol i van sortir el dia 2 d’agost. Se sabia (perquè en 
el mateix informe dels  nostres tècnics ho posa) que això és una competència del Ple. I 
s’argumentava que es feia d’aquesta manera per tema d’urgència. Jo voldria que 
m’expliquessin quin problema hi havia, si això era urgent, i vostès ho van decidir el 
dia 28 de juliol al matí en una Junta de govern local, portar-ho com a punt d’urgència 
al Ple que vam fer nosaltres el dia 28 de juliol a la tarda. Perdonin, no entenc quina 
necessitat hi ha de fer les coses en contra del que està establert o, si més no, sinó en 
contra sense fer el que està establert quan s’hagués pogut fer perfectament. Per què els 
hi tomben aquesta trama urbana? No la perd la petició de la zona del sector U. Els hi 
tomben, bàsicament, perquè vostès diuen: “Escolti’m, estem en una conurbació que 
estem al costat d’una població que té 50.000 habitants i per tant, com que va tot lligat, 
podria entrar per aquí. Què els hi contesta, la Generalitat? Els hi contesta, sense posar 
cap adjectiu (pressuposo que la persona que ho va escriure ho va pensar): “Escolti, 
això vostès m’ho estan dient a l’any 2016, això que vostès em diuen tenien temps de 
presentar-ho fins el 31 de desembre de l’any 2014 i aquí no es va presentar cap mena 
de sol·licitud.” I el 31 de desembre de 2014, el govern que hi havia era 
aproximadament el govern que hi ha ara, el problema que vostès tenen amb una 
empresa determinada d’aquesta zona ja sabíem que aquest problema hi seria, i en 
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aquell moment no es va fer res. Llavors, a veure, per descomptat votarem en contra no 
només per aquests temes absolutament tècnics, sinó també per temes de fons. 
Compartim com deia abans el que s’ha exposat ara fa un moment per part del regidor 
Vega i suposo que en el segon torn tindrem temps d’ampliar-ho.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, jo crec que tot això que estem parlant 
avui ja vam discutir-ho en l’altre Ple, és el mateix, és una qüestió de model de poble. 
Res més que això. Llavors, a partir d’aquí nosaltres seguim creient que ens estem 
quedant almenys la zona del Vallès rodejat de Granollers molt enrere amb Mollet, amb 
Mataró, amb Barcelona. I la gent, quan vol anar a comprar fora es desplaça. I és així. 
Per tant, nosaltres no hi veiem una competència amb el comerç de proximitat. No l’hi 
veiem. A Mataró hi ha comerç de proximitat. A Mollet hi ha comerç de proximitat. 
Però també hi ha superfícies. A Parets hi ha comerç de proximitat. I també hi ha 
superfícies. Només estem dient això. Si la proposta ens la tomben, doncs ens la 
tomben. No hi ha més. Llavors, ja decidirem si posem un contenciós, si no el posem, si 
l’acceptem. I és el que farem. Alguna intervenció més? 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. La resposta que m’ha donat és molt 
ambigua. M’agradaria saber exactament si tenen algun pla o alguna proposta o faran 
això de això de “ja decidiran al futur”. Si ens diuen que no un altre cop, què farem 
amb aquesta empresa que no acompleix la normativa i ara mateix no podria realitzar la 
seva activitat, que és el supermercat Mercadona? Ho sap tothom, ha sortit a la premsa, 
hi ha gent condemnada per tribunals. Què farem? Ho deixaríem al futur, anirem 
allargant. Val. I un tema: si al final no decidim nosaltres i decideix la justícia o qui 
pertoqui, el que sí li demano és que, des de demà mateix, contacti amb els 
representants dels treballadors de Mercadona (no amb l’empresa, a mi em dóna igual 
l’empresa, em preocupen els treballadors del Mercadona) i els ofereixi el nostre 
recolzament per defensar els seus llocs de treball dintre d’aquest empresa, que els 
recol·loquin on calgui i que ningú perdi el lloc de treball. Amb això, ens tindran al seu 
costat en el que calgui. Però aquesta gent no pot anar al carrer perquè aquesta empresa 
s’hagi saltat la llei. Que recol·loquin al poble, que obrin, que facin una obertura, el que 
sigui, però aquesta empresa ha d’acomplir la llei i aquests treballadors no poden perdre 
el seu lloc de treball. I l’Ajuntament, en això sí que ha de ser responsable, no fer 
aquests comentaris de que volien generar ocupació, sinó defensar aquests treballadors i 
si volen anar a la vaga o volen anar a la reivindicació, estar al seu costat i posar tot els 
nostres recursos que siguin necessaris en les seves reivindicacions. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Un altre cop totalment d’acord amb el que 
s’acaba de dir. Senyor Colomé, jo suposo que vostè, encara que no sigui, encara que a 
nivell polític no vulgui fer-me feliç, a nivell personal sí. Jo sóc conscient de que m’he 
d’aprimar, però és que quan vostè parla amb mi sembla que sigui transparent. Llavors, 
jo he fet unes preguntes, he preguntat per què punyetes això ho van decidir vostès en 
una  Junta de govern enlloc de portar-ho amb urgència en el Ple que vam fer el mateix 
dia, la qual cosa ens hagués permès complir amb la legalitat. No sé, jo tinc la meva 
resposta, però m’agradaria sentir la seva.  
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Per finalitzar. Jo 
crec que el Mercadona es quedarà a les Franqueses i es garantiran els llocs de treball. 
Perquè sempre ho hem defensat així, hem defensat que, independentment que es fessin 
malament les coses quan es van fer, el que no pot ser ara és destruir aquests llocs de 
treball, que molts són de gent de les Franqueses. I nosaltres creiem, en aquests 
moments, que la millor manera de que els llocs de treball es quedin, tal i com es va fer 
amb Derypol, és que el Mercadona continuï. Hi ha pla B? Sí que hi ha pla B, és clar 
que hi ha pla B. Però el pla B és la llei, no som nosaltres, és la Llei de comerç. És la 
Llei de comerç que en aquest moment està vigent. Però nosaltres no volem aquest pla 
B, volem el que nosaltres defensem, que és que allò sigui trama urbana. Senyor 
Profitós, li confesso: no ho sé. No ho sé perquè no vam fer-ho. No ho sé. El que sí que 
avui farem és ratificar-ho, i si avui no es ratifica, automàticament direm a Barcelona: 
“Ei, no ho hem ratificat, tireu-ho endarrere”. Però si ho ratifiquem, si. No ho sé per 
què no es va fer, ja li dic, ja està, no li puc donar una resposta, li dic el que hi ha. Molt 
bé, suficientment debatut, passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per nou vots a favor dels 
regidors dels grups municipals CiU i PSC-PM, sis 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: 
 

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SIGNATURA 
DELS ESTATS COMPTABLES DE LES FRANQUESES ENTORN 
VERD, SA 

 
El senyor ALCALDE pren la paraula: Abans de començar aquest punt, senyor Profitós 
jo li demano que retiri la moció en l’aspecte de que avui hem aconseguit que tothom 
firmi. Per tant, està tothom signat. Hem hagut d’anar fins i tot a una habitació d’un 
hospital perquè ens signés un antic regidor (no està a l’hospital, hi ha un familiar) i ens 
ho ha signat. Per tant, està tot signat, senyor Profitós. I apart creiem que no és una 
moció, que és un prec, però que sàpiga que està firmat. L’hi donc, si, un minut. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure. No és una moció, es un prec, tal i 
com vam quedar. La qual cosa vol dir que això no es votarà. Celebro molt que el prec, 
que la intenció d’aquest prec s’hagi portat a terme. I només perquè la gent sàpiga què 
és el que va passar, si em permeten ho explico i ja està, i final de la pel·lícula, vull dir, 
no té més història. O sigui, si em diu retiri-ho, així, tal i com està, no. Llavors, si 
vostès, algú, considera que s’ha de (El senyor Alcalde li comenta que ho expliqui en 
mig minut). Si, si, molt fàcil. Vostès saben que fa molt de temps que aquest Ple, els 
membres d’aquest Ple com a màxims responsables d’Entorn Verd, vam decidir el 
tancament de l’empresa. Un dels requisits indispensables pel tancament de l’empresa 
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és presentar al Registre mercantil tots els estats comptables, que han de portar 
forçosament la signatura dels membres del Consell d’administració. Des del mes 
d’octubre de l’any passat se’ns havia requerit perquè signessin i dimarts de la setmana 
passada faltaven per signar cinc persones: dos que ja no són regidors d’aquesta 
corporació i tres, el senyor Marin, el senyor Aguilera i el senyor Àlvarez, que 
continuen sent regidors d’aquesta corporació. Llavors, el que vaig fer, conscient de 
que era imprescindible tirar això endavant, conscient de que havia hagut requeriments, 
era entrar la moció. El resultat ha sigut fantàstic. No és una moció, és un prec, però 
dijous els membres de la corporació havien signat i a data d’avui ha signat tothom. 
Perfecte. Podem continuar tirant endavant el tancament d’Entorn Verd, que confio que 
ara sí, si no passa res a finals de novembre o a començaments de desembre ja serà 
definitivament morta.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, senyor Profitós, gràcies. 
Passaríem al punt número 11.  
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA DEFENSA DEL DRET DE 
LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT D'OPORTUNITATS 

 
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que 
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament 
de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis 
catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal 
mancant de legitimitat. 
 
Una de les lleis recentment suspeses és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i 
homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó 
de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Concretament, els articles 
suspesos pel Tribunal Constitucional són els que fan referència al dret al treball en 
igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les mesures per garantir l’aplicació 
de la llei. 
 
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament 
per raó de sexe a les empreses, la obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les 
empreses, la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la presència de dones i 
homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els 
expedients de regulació d’ocupació i a la prevenció de riscos laborals. 
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L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats 
Units d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i alguns 
dels articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que la norma 
“emfasitza la lluita contra l’assetjament sexual” i que “estableix la igualtat de 
representació en l’administració pública, la coeducació a les escoles, els plans d’igualtat 
a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els mitjans 
públics”. 
 
Els preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència 
entre el guany salarial entre dones i homes és del 24,8% i la segregació ocupacional i la 
temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. Els plans 
d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i les 
accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe 
garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de gènere. 
 
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs 
d’inconstitucionalitat contra els articles 33,36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 44 i del 
59 al 64. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat 
número 2257-2016 provocant la suspensió de la vigència i aplicació dels articles 
impugnats. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat 
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI 
sobre la judicialització de la política insta el Govern de la Generalitat “a fer tots els 
passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els drets 
socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis recorregudes 
puguin ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte pràctic la suspensió 
del Tribunal Constitucional”. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les 
iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis 
suspeses pel Tribunal Constitucional. 
 
Segon. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de 
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
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Tercer. Garantir el compliment per part de l’Ajuntament del Segon Pla Comarcal 
d’Igualtat de Gènere 2015-2018 al qual està adherit, així com d’un protocol per 
prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
 
Quart. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les 
mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit 
laboral, així com fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al 
Registre de Plans d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Cinquè. Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la 
representació dels treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Bona nit. Tal i com ha llegit el Secretari, 
aquesta moció te dues parts diferenciades. La primera té com a objectiu la defensa de 
les lleis que aprova el Parlament de Catalunya davant del Tribunal Constitucional. I la 
segona és tot un seguit de mesures que podem vetllar des d’aquest ajuntament per 
millorar la situació de greuge i desavantatge que patim les dones en el món laboral. A 
més, també, el que voldria afegir és que aquesta llei va ser aprovada amb el suport de 
grups parlamentaris de forma unànime, de grups parlamentaris, entitats feministes, 
patronals, sindicats i és per tot això que jo demanaria el suport de la resta de grups 
d’aquest consistori.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Molt bé. Per una qüestió de forma entenc 
que l’hauria d’agrair que només hagin presentat una moció. Però pel fons, haurien 
d’haver sigut tres perquè haurien sigut més entenidores. Una, si parlem en clau 
nacionalista (que he notat que esteu d’acord) que seria aquesta primera part, perquè li 
recordo que l’enunciat de la seva moció és “moció per la defensa del dret de les dones 
al treball en igualtat d’oportunitats”, per tant si fem això i el contingut dels acords són 
tres punts diferents, això pot tenir una certa complexitat. No serà el cas del nostre 
grup, però podria tenir complexitats a l’hora d’emetre un sentit de vot o un altre. Per 
tant, sí que a les properes ocasions quan anunciem una moció anunciem-la d’acord 
amb un contingut. Perquè ens passa això amb el tema, la clau nacionalista, i després 
també ja entra en el tema d’assetjament, de les dones i tal, que és un altre concepte en 
fi, diferenciat. Per tant sí que els hi pregaria al seu grup que quan presenti les mocions, 
que corresponguin a l’enunciat i que si hi ha més temes, per poder cadascú definir-se 
d’una forma o d’una altra, que ho fem. Ja l’he anticipat tàcitament de que el nostre vot 
serà favorable, però demano aquesta concreció. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, gràcies. Nosaltres defensarem la moció, li 
donarem recolzament, de fet l’agraïm que ens deixi adherir-nos a la mateixa. De fet, la 
lluita per la causa feminista serà una de les nostres banderes, sempre. El tema del 
Tribunal Constitucional és una vergonya que un tribunal que està per defensar drets 
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fonamentals, el que faci constantment sigui tombar lleis que defensen aquests drets, 
com ha passat amb la Llei d’habitatge, aquesta Llei per la igualtat i un munt de lleis 
que no té sentit que siguin anul·lades pel tribunal que hauria de defensar aquests drets. 
En el tema concret que a mi m’interessa de la moció, és que m’agradaria que 
arribéssim a un acord aquí tots, o en una propera reunió informativa, de portar això a 
la pràctica. Aquí hi ha (...) en el tercer punt i el quart. Però més enllà de parlar en sentit 
ampli, seiem i fem plans concrets sobre aquests temes. Per exemple, recentment van 
tindre la festa major de Corró d’Avall i va realitzar-se una campanya que em sembla 
molt correcta, la No és No, contra la violència sexista. I em sembla molt correcte, però 
això no ho podem deixar només en una campanya, uns cartells i unes polseres. Hem 
d’anar als instituts, fer formació, fer pedagogia, fer de fons. Aquí parlem de les 
empreses, sé que l’Ajuntament fa xerrades sobre emprenedoria, sobre les noves 
tecnologies. Incloem en aquests programes com fer aquests plans d’igualtat, com 
evitar discriminacions a la gent a les empreses, i en aquests temes tindran el nostre 
total recolzament. Això ho tenen garantit: tot el que sigui per lluitar per l’igualtat ho 
tindran. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé, bona nit. Bueno, sí que hem de dir que el 
Parlament va aprovar per unanimitat la llei però en tot cas, el que no va aprovar per 
unanimitat va ser el punt 1 i 2 d’aquesta moció. Hem de dir que aquesta moció també 
ens hagués agradat, l’únic que el ROM no ens ho permet, és aprovar punt per punt. En 
tot cas, hagués sigut molt més fàcil. Però bueno, deixant-ho de costat, sí que ens 
agradaria parlar de la moció, una mica al fil del que comentava el senyor Ferran. 
Aquesta moció és un poti poti. És un poti poti, si m’ho permet, un calaix de sastre en 
el que hem posat de tot. Nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, defensem el dret 
de les dones al treball, només faltaria, i també fem nostra la llei aprovada en el 
Parlament. I també hem de dir alguna cosa més: que lamentem profundament el recurs 
que va presentar en el seu moment el PARTIT POPULAR. Però des del punt de vista i 
llegint la moció, vostès presenten una moció que el que fa és emmascarar, si més no, 
la voluntat real que no és una altra que fer un pas (des del nostre punt de vista) cap als 
seus desitjos. I tant és així, mirant-la, que fins el punt tres no parlem del titular de la 
moció. És a dir, l’encapçalament no és el que llavors desenvoluparien. Per tant, ens 
agradaria dir, no intentem ser els més llestos de la classe i presentem les mocions si 
pot ser, més clares. I si són amb una derivada independentista, doncs molt bé, tenen tot 
el dret. Però no vulguin fer servir aquests temes tan sensibles i de tanta justícia per tots 
perquè se li aprovi la moció. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: A veure, nosaltres estem en desacord amb 
això que ens comenten que és un poti poti. Nosaltres entenem que és claríssima o per 
nosaltres, que certs preceptes que suspèn el Tribunal Constitucional per un tema 
polític, tenen un impacte social claríssim. I per nosaltres, l’alliberament nacional va 
lligar amb avançar socialment. I les dues coses van indestriablement lligades. Amb la 
qual cosa, per nosaltres no trobem que sigui un poti poti, ens sembla prou coherent. 
Evidentment, som una força independentista i potser per això potser tenim algunes 
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diferències, però per nosaltres una cosa va indestriablement lligada a l’altre, per tant 
en principi no compartim.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? No, no, si 
nosaltres estem d’acord. El que passa és que a vegades si volem sumar més gent ens 
desviem una mica de l’objecte. No sé què faran els companys, però ho dic per si es vol 
assolir més consens. Però vosaltres, el punt 1, el punt 2 hi estem d’acord, no hi ha més. 
Val, ja li dic. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Però clar, som una força independentista i 
aquesta moció reflecteix el que nosaltres pensem i com ho veiem. I ho veiem des 
d’aquesta perspectiva.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Si. Nosaltres mantenim el recolzament de la 
moció i ens volem adherir. De fet, recolzem la seva proposta de que el ROM, el 
mateix que es votés per punts com es pot fer amb resolucions parlamentàries. I 
m’agrada, però imagino que vostès també s’oposaran a que el govern veti que es 
debatin mocions als plens, com estan plantejant el document del ROM que estan 
negociant ara mateix, perquè aquesta proposta no té sentit si no es deixen fer debat de 
les mocions al Ple i aquesta moció no es podria estar votant i debatin aquí mateix amb 
el model de ROM que defensa el seu govern. I amb això, tindrem guerra. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: No, només per coherència. No oblidar 
que aquí el que estem parlant és d’una moció que parla sobre els drets de les dones i 
evidentment no parlem del ROM. Ja tindrem temps de parlar d’aquest tema. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, suficientment debatut. Passaríem a 
votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC-E, ERC-AM i CPF, tres abstencions dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES SOBRE EL TRAÇAT DEL QUART 
CINTURÓ PER LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
Atès que en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de les Franqueses del Vallès 
s’han reservat dos trams per al Quart Cinturó, a petició de la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, que en l’actualitat no es té intenció de portar a terme ni el primer ni el segon 
per qüestions polítiques i econòmiques. 
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Atès que diversos municipis de la comarca de diferent signe polític estan aprovant 
modificacions del PGOU per suprimir els trams reservats en els plànols dels seus PGOU 
per evitar les molèsties que provoquen en els propietaris afectats. 
 
Atès que els propietaris dels terrenys afectats pel pas del Quart Cinturó demanen que se 
suprimeixi la seva afectació per les molèsties que els comporta l’actual situació, i 
demanen l’eliminació d’aquesta condició, ja que l’autoritat corresponent no té previst 
portar a terme aquest projecte. 
 
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents; 
 
ACORDS 
 
Primer.- Declarar davant el Ministeri de Foment el desacord per l’afectació del 
Municipi de les Franqueses del Vallès del traçat del Quart Cinturó o altre nombre que 
se li hagi posat, degut a especial protecció que tenen els terrenys agrícoles i forestals 
en el municipi de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- Trametre aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de Territori i Sostenibilitat i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Si. Hem presentat aquesta moció perquè ja 
s’havia tractat en diferents vegades per aquesta corporació que es torna a iniciar 
l’expedient del Quart cinturó (o el nom que li vulguin donar ara de nou) i que jo crec 
que és important, que abans teníem un traçat imposat per al municipi. Ara en tenim 
dos, i tenim els números per que si els nostres grups polítics no es tornen a manifestar, 
algun d’aquests dos traçats que passen pel nostre municipi acabin quedant com a traçat 
del Quart cinturó. A partir d’aquí, jo crec que val la pena que es manifestin els grups 
de l’Ajuntament i que intentin unificar el no al Quart cinturó com a mínim per les 
Franqueses, si no pot ser en totalitat. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Perdó. En farem un conjunt, tant aquesta 
moció com la següent, el nostre grup votarà que sí i el govern votarà que sí en aquest 
aspecte.  
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si. Bona nit. Estem totalment d’acord, ja li 
diem que sí, que votarem a favor, però sí que (El senyor ALCALDE puntualitza que es 
parla de grup) nosaltres estem totalment d’acord. El que sí que li puc avançar és que  
nosaltres també estem treballant en aquest tema i el que no volem és que passin ni un, 
ni dos, pel nostre municipi, especialment pel que malmet tot el que és les produccions 
agràries i altres infraestructures. El que sí que l’hi puc avançar que hi haurà un Consell 
de Pagesia per aquest tema, i hi està convidat el Secretari General que ja vam fer venir 
fa dos anys i mig en aquí, també perquè ens va explicar fins on arribarien d’aquí al 
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2020. Però ara, el que volem és saber com està aquesta situació. Està demanat, 
esperem que quan el tinguem (la confirmació de que vindrà) convocarem Consell de 
Pagesia per poder debatre aquest tema, perquè de veritat que ens importa moltíssim i 
hi treballarem perquè no sigui pel nostre municipi.  
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé, nosaltres no li donarem suport, no 
perquè no estiguem en contra del Quart cinturó, perquè la moció que segueix a aquesta 
clarament evidencia el nostra posicionament en contra, sinó perquè no volem caure en 
la trampa de sempre en que tants municipis han caigut de dir: “No per al nostre 
municipi”. O sigui, nosaltres no ens quedem amb el No per les Franqueses, nosaltres 
ens quedem amb el No per enlloc. Perquè ja no entenem que aquesta infraestructura 
hagi d’anar ni per dalt ni per baix ni pel mig ni per cap cantó. Llavors, no ens 
adherirem en aquesta moció i sí que el convidem a adherir-se a la nostra.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Perdó, em pensava que el grup que la 
demana havia de dir alguna cosa. Nosaltres votarem que sí, tot i que compartim (i no 
és cap notícia) el que acaba d’exposar ara mateix la regidora Pericas, perquè en aquí 
no s’està parlant en cap moment de que no es vulgui que passi per les Franqueses. 
Perdó, Francesca, potser t’estic prenent la feina, però no es parla de les Franqueses del 
Vallès i prou, es diu que estem en desacord amb l’afectació perquè els de protecció de 
dalt jo entenc que aquí no es diu que volem que passi pel poble del costat i  pel nostre 
no. A més a més, a mi em sembla que qualsevol iniciativa en aquest sentit ha de ser 
ben rebuda. Votarem que sí.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM i CPF, tres abstencions dels regidors dels 
grups municipals ILFC-E, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA PER DEMANAR DECIDIR DES 
DE CATALUNYA I EL VALLÈS LES SOLUCIONS A LES SEVES 
NECESSITATS DE MOBILITAT 

 
Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de juny la 
licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tramo 
Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60), popularment coneguda com quart cinturó, 
amb l’objectiu de “definir y comparar las diferentes alternatives de trazado, de conexión 
y de explotación para el tramo de autovia considerado, a efectos de que el estudio 
informativo sirva de base al expediente de información pública y al trámite de 



Ple 29/09/2016 – pàg. 48 

evaluación de impacto ambiental, con objeto de poder seleccionar la alternativa más 
adecuada” amb un cost de gairebé 1,9 milions d’euros. 
 
Atès que l’estudi informatiu que es licita comprèn únicament territori de Catalunya i 
que, malgrat connectar vies de caràcter interregional i de competència estatal, compleix 
funcions intercomarcals de mobilitat a la regió metropolitana. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament mitjançant 
comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 28 de juny 
“que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per a resoldre la mobilitat 
entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental”. 
 
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat amb data 2 d’agost de 2016 ha 
licitat l’assistència tècnica per a la redacció del Pla específic de mobilitat al Vallès, amb 
la participació del propi Govern, dels Ajuntaments, de ciutadans i de representants de la 
societat civil que analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries 
existents i servirà per determinar i planificar com hauran de ser en el futur. 
 
Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i seguretat 
viària”, punt 1, “Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de 
comunicació basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del 
transport públic i la millora de la mobilitat....”. 
 
Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures del 
transport i de les comunicacions”, punt 5, “Correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de Catalunya, i també la 
participació en la gestió de la xarxa de l’Estat a Catalunya, d’acord amb el que estableix 
la normativa estatal. Aquesta competència inclou en tot cas: a) L’ordenació, la 
planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de Catalunya. b) El règim jurídic i 
financer de tots els elements de la xarxa viària dels quals és titular la Generalitat. c) La 
connectivitat dels elements que integren la xarxa viària de Catalunya entre ells o amb 
altres infraestructures del transport o altres xarxes.” 
 
Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits des 
de la frontera francesa cap al centre d’una banda i d’una altra cap al llevant i sud 
peninsulars, i a l’inrevés, al seu pas per la conurbació de Barcelona no està fefaentment 
acreditada –com reiteradament ha posat de manifest, entre altres, la Campanya Contra el 
Quart Cinturó des de 1992-, sobretot des de l’entrada en funcionament de l’Eix 
Transversal pel que es refereix al corredor central i per la inexistència de previsió per a 
la construcció del corredor literal des de la frontera fins a Granollers ni d’Abrera cap a 
Tarragona i més enllà i encara menys quan estan a punt de caducar les concessions de 
l’autopista de peatge AP-7. 
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Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat indicatiu, 
però recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el procés de 
consulta pública que cal estudiar en els informes previs. 
 
Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre municipi i, en 
general, al Vallès, en benefici del trànsit de persones i mercaderies amb origen i destí 
majoritàriament a la mateixa comarca o a les comarques veïnes. 
 
Per tots aquests motius, el grup Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa a 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Instar el Gobierno a anul·lar la licitació de la redacció de l’estudi informatiu 
de la B-40 (Tram Terrassa-Granollers). 
 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions 
polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital 
de Barcelona B-40, tram Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60). 
 
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a reclamar de l’Estat espanyol la 
competència plena sobre la mobilitat al Vallès com es desprèn del vigent Estatut de 
Catalunya. 
 
Quart. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya a comptar amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i a convidar a la 
Campanya Contra el Quart Cinturó en el procés de redacció del Pla específic de 
mobilitat del Vallès. 
 
Cinquè. Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells 
Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els municipis a donar suport a 
aquests acords. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als Consells 
Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, a tots els municipis vallesans i a la 
Campanya Contra el Quart Cinturó. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé, la moció que presentem en aquest Ple 
és una moció que ha estat redactada per la campanya del Quart cinturó, conjuntament 
amb altres associacions. Ha estat portada ja als consells comarcals dels dos Vallesos, i 
en la majoria de municipis dels dos Vallesos també, que es van activar una mica a 
recer del juny, quan va començar a venir, diguéssim, una altra vegada tota la por del 
Quart cinturó. Que li diuen Autovia orbital de la B40, etc, o qualsevol altre nom que li 
vulguin donar a la mateixa infraestructura de la que estem parlant des de fa tants anys. 
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Bueno, nosaltres creiem que des de la nostra societat civil organitzada i l’Entitat del 
Quart cinturó, que hem de plantejar quin model volem de mobilitat al nostre Vallès i al 
Vallès occidental. I la única manera és fent un estudi de mobilitat, que és una mica el 
que es demana també des del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya. Bueno, estem contents del canvi de vista i de la postura positiva que han 
près, i intentem també en aquesta moció que aquest departament obri la participació 
tant als ajuntaments que poden estar afectats per l’estudi de mobilitat com també per 
totes les associacions i veïns i veïnes d’aquests municipis que volen decidir un model 
de mobilitat nou, un model de transport nou que beneficiï a tothom i no trinxi el nostre 
territori. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Votarem a favor, per descomptat, fa molts 
anys que més o menys ens anem coneixent tots. Votarem a favor perquè és el que hem 
defensat sempre. Votarem a favor perquè entre aquestes associacions que han elaborat 
aquesta moció juntament amb la campanya contra el Quart cinturó, hi ha ESQUERRA.  
I votarem a favor perquè ens sembla que una moció que s’anirà presentant, com ella ha 
dit, ja en els consells comarcals i en tots els municipis de la comarca on hi hagi algú 
disposat a fer-ho (que suposo que serà pràcticament en tots els pobles), mereix tirar 
endavant. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA PER RECLAMAR AL GOVERN 
MUNICIPAL EL COMPLIMENT DELS ACORDS ADOPTATS EN LA 
MOCIÓ SOBRE LA INTERSECCIÓ DEL CAMÍ VELL DE MARATA I 
LA CARRETERA BV-5151, APROVADA PEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 30 DE JULIOL DE 2015 

 
EXPOSEM: 
 
ATÈS  que la moció sobre la intersecció del camí vell de Marata i la carretera BV-5151, 
presentada pels grups municipals Imaginem Les Franqueses en Comú, Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya al Ple del 30 de juliol de 
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2015 va ser aprovada per nou vots a favor dels regidors dels grups municipals ILFC, 
PSC, ERC-AM i vuit abstencions dels grups municipals de CiU, CPF i PP. 
 
ATÈS que entre els acords adoptats hi ha la creació de dues comissions de treball: 

 
CREAR amb caràcter d’urgència la “Comissió per la pacificació del camí vell 
de Marata” que portarà el seguiment, i valorarà les diverses opcions possibles i 
proposarà al Ple, el debat i si s’escau l’aprovació, de la solució o solucions 
acordades per la comissió, per pacificar el camí vell de Marata en tot el seu 
recorregut, amb especial atenció a la intersecció amb la carretera BV-5151. 
 
CREAR amb caràcter d’urgència, la “Comissió per la millora de la seguretat 
viaria a la carretera BV-5151” que portarà el seguiment i valorarà les diverses 
opcions possibles i proposarà al Ple, el debat i si s’escau l’aprovació, de la 
solució o solucions acordades. 

 
ATÈS que per qüestions de millora de la coordinació, els integrants de les dues 
comissions van decidir treballar com una única comissió. 
 
ATÈS que en la mateixa moció s’insta al senyor alcalde a: 
 

INSTAR al senyor alcalde a donar les directrius necessàries i urgents, per 
realitzar el projecte tècnic i executar les obres necessàries per pacificar el camí 
de Marata, d’acord amb les conclusions obtingudes en la “Comissió per la 
pacificació del camí vell de Marata” i posteriorment aprovades pel Ple. 
 
INSTAR al senyor alcalde a demanar a la Diputació que de manera urgent 
implementi i executi les mesures necessàries per reduir el risc d’accidents de 
trànsit a la carretera BV-5151 i especialment a la cruïlla del Camí Vell de 
Marata, d’acord amb les conclusions obtingudes en la “Comissió per la millora 
de la seguretat viaria a la carretera BV-5151” i posteriorment aprovades pel 
Ple. 

 
ATÈS que uns altres acords adoptats en també insten al senyor alcalde a: 
 

INSTAR al senyor alcalde a demanar a la Diputació que de manera urgent 
implementi, amb caràcter provisional, les mesures necessàries per reduir la 
sinistralitat i evitar més accidents en la cruïlla i a tota la carretera BV-5151, 
mentre no s’executa la solució definitiva. 
 
INSTAR al senyor alcalde que posi les mesures necessàries provisionals i 
efectives, per reduir la sinistralitat en al Camí Vell de Marata, que és de 
titularitat municipal. 
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ATÈS que uns altres acords de la moció del 30-7-15 incloïen implementar mesures 
provisionals amb caràcter d’urgència: 

 
INSTAR al senyor alcalde a demanar a la Diputació que de manera urgent 
implementi, amb caràcter provisional, les mesures necessàries per reduir la 
sinistralitat i evitar més accidents en la cruïlla i a tota la carretera BV-5151, 
mentre no s’executa la solució definitiva. 
 
INSTAR al senyor alcalde que posi les mesures necessàries provisionals i 
efectives per reduir la sinistralitat en al Camí Vell de Marata, que és de 
titularitat municipal. 

 
ATÈS que en uns altres acords adoptats en aprovar-se la moció instaven al senyor 
alcalde a mantenir informats setmanalment a tots els regidors i periòdicament a totes les 
veïnes i veïns de les Franqueses: 

 
INSTAR al senyor alcalde a mantenir informats, setmanalment, als regidors i 
regidores del consistori de les accions i converses mantingudes amb la 
Diputació de Barcelona. 
 
INSTAR al senyor alcalde a donar les directrius necessàries als serveis de 
comunicació municipal, perquè informin periòdicament als veïns i veïnes de les 
Franqueses del Vallès de la resolució d’aquesta moció i de l’estat de tot el 
procés mitjançant els mitjans de comunicació públics (butlletí, taulells 
informatius, VOTV) i els perfils municipals en les xarxes socials. 

 
ATÈS que el govern municipal (CIU+PP), amb una manca de democràcia i de rigor 
recriminables, només ha complert una part dels acords adoptats en la moció del 30-7-15. 
 
ATÈS que el govern municipal (CIU+PP) ha menystingut la comissió de treball ja que 
no l’ha convocat a cap reunió des de fa més de 9 mesos i mentrestant ha pres decisions 
sense consultar als membres de la comissió. (Ha rebutjat una proposta de la Diputació). 
ATÈS que el govern municipal (CIU+PP) no ha executat cap mesura per reduir la 
sinistralitat al camí vell de Marata i ha impedit que la Diputació implementés mesures 
provisionals a la Carretera BV-5151 a la cruïlla amb el camí vell Marata. 
 

ATÈS que el govern municipal (CIU+PSC+PP) també ha incomplert els acords adoptats 
pel que fa a mantenir informats als regidors i regidores i informar amb periodicitat i 
veracitat a les veïnes i veïns de les Franqueses. 
 

Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- Exigir que el senyor alcalde i el govern municipal acatin, compleixin i facin 
complir els acords adoptats en els Plens i, com que es tracta d’un tema de seguretat, ho 
facin amb celeritat. 
 
Segon.- Instar al senyor alcalde i al govern municipal d’aquest Ajuntament que 
permetin a la Diputació implementar les mesures provisionals a la carretera BV-5151 
que considerin oportunes per reduir la sinistralitat mentre no s’executi la solució 
definitiva, consensuada amb els veïns. 
 
Tercer.- Exigir al senyor alcalde i al govern municipal d’aquest Ajuntament que 
implementi les mesures provisionals per reduir la sinistralitat al camí vell de Marata 
(especialment a la cruïlla amb la carretera BV-5151) mentre no s’executa la solució 
definitiva, consensuada amb els veïns. 
 
Quart.- Exigir al senyor alcalde i al govern municipal d’aquest Ajuntament que 
convoquin una reunió (no més enllà dels propers 15 dies) a tots als membres de la 
comissió de treball i als representants de la Diputació de Barcelona, perquè aquests 
darrers expliquin la proposta que aquest govern ha rebutjat sense informar als 
membres de la comissió de treball. 
 
Cinquè.- Instar al senyor alcalde i al govern municipal d’aquest Ajuntament que facin 
una convocatòria pública de reunió informativa, per tots els veïns i veïnes de les 
Franqueses, on els representants dels veïns de Corró d’Amunt i Marata a la comissió 
de treball, expliquin en quin punt es troba la pacificació del camí de Marata i la millora 
de la seguretat viaria a la carretera BV-5151, així com les mesures provisionals que es 
duran a terme per la Diputació de Barcelona i per aquest Ajuntament. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords al Centre Cultural de Marata, al Consell del Poble 
de Corró d’Amunt, al Consell del Poble de Llerona, a Unió de Pagesos de Catalunya a 
la Comarca del Vallès Oriental i a la Diputació de Barcelona i a tots els veïns i veïnes 
mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals i així com als perfils municipals 
a les xarxes socials. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé, d’això se’n diu “fer doble feina”. 
Perquè la feina que hem tingut de fer aquesta moció és perquè uns acords de Ple que 
havien d’estar ja aplicats (perquè creiem que des del juliol de 2015 ha passat més d’un 
any i mig), encara no estan aplicats. I no entenem per què n’hem de presentar un altre 
per tornar a demanar el mateix, perquè aquest govern no ha fet res per cap actuació a 
la cruïlla en acompliment del que es va dir a l’acord de Ple de mesures d’urgència, 
perquè hem sabut aquests últims dies que les comissions que s’havien creat feia més 
d’un any ja que no es reunien. Hem sabut que el govern, directament, ha enviat una 
carta a la Diputació demanant la rotonda, quan a les comissions se’ns va dir (i vam 
acordar així mateix dins de la comissió) que esperaríem un estudi de mobilitat que 
havia de fer la Diputació per tota la zona, tant per la carretera de Cànoves com pel 
camí vell de Marata. Bé, ens trobem davant d’una situació que sembla ja molt 
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rocambolesca i en la qual ens estem preocupant ja directament, perquè veiem també 
unes certes manipulacions i enfrontaments buscats entre veïns i veïnes del nostre 
municipi. La proposta que us va fer la Diputació de posar uns semàfors mentre 
acabaven de fer això, sembla que no ha agradat. Aquest govern té claríssim que vol la 
rotonda i ho farà per sobre de qualsevol concepte, fins i tot saltant-se uns acords de Ple 
que ells mateixos no van votar a favor, però van votar abstenció. Doncs a nosaltres ens 
sembla això, que ja passa de taca d’oli. A veure si em poden donar una explicació. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé, bona nit una altra vegada. Jo li passaré 
tota una llista en cronologia del que s’ha fet en aquest any i mig que vostè diu. Crec 
que és la millor manera perquè vostès quedin convençuts. Això de que no hem fet res, 
ho sento, li tinc que dir: hem fet. El que no podem fer és que cada setmana, com vostès 
ens estan dient en aquí, haguem de comunicar als regidors el que es fa perquè, 
sincerament, cada setmana és que no es fan coses. O sigui, d’aquest tema, cada 
setmana no surt res. Si em permeten, ho llegiré. Miri, el 30 del 7 de 2015 el Ple de 
l’Ajuntament aprova, entre altres, la moció per la creació de dues comissions: 
comissió per la millora de la seguretat viària de la carretera BV5151 i comissió per la 
pacificació del camí vell de Marata. 15 del 10 de 2015: reunió de la comissió per la 
millora de la seguretat viària de la carretera BV5151 i s’acorda que es farà arribar 
propostes abans del 20 d’octubre per poder comentar-ho en la propera reunió del dia 
27. 15 del 10 de 2015: reunió de la comissió per la millora de la seguretat del camí de 
Marata: s’acorda que es farà arribar propostes abans del dia 20 d’octubre. Això ho 
deuen tenir vostès. Vull dir, jo vaig refrescant. 27 del 10 de 2015: reunió de la 
comissió per la millora de la seguretat viària de la BV5151, Centre cultural de can 
Ganduxé (dic el lloc on el vam fer), s’acorda enviar a la Diputació totes les propostes 
que han fet arribar les entitats i mantenir una propera reunió en la que assistiran els 
tècnics de la Diputació. 30 del 11 de 2015: en una reunió conjunta amb les dues 
comissions, es va fer conjuntament amb els tècnics de la Diputació a can Ribas i es va 
acordar requerir a l’Ajuntament que sol·licités a la Diputació la realització d’un estudi 
de mobilitat i seguretat per al camí i la carretera. 18 del 12 de 2015: l’Ajuntament 
sol·licita a la Diputació que realitzi l’esmentat estudi. 8 del 7 de 2016 (ja anem 
venint): l’Oficina tècnica de planificació i actuació en infraestructures de la Diputació 
de Barcelona va sol·licitar a l’Ajuntament un informe en relació a la memòria valorada 
de semaforització de la intersecció de la carretera amb el camí vell de Marata, pels 
treballs necessaris per a la instal·lació de semàfors a la cruïlla, amb instal·lacions 
d’espires pel control de velocitat i la instal·lació de la tecnologia Led, amb un 
pressupost (això puc dir-ho) que costa 60.401 Euros, IVA inclòs. 28 del 7 de 2016: la 
Junta de govern de l’Ajuntament va aprovar l’informe relatiu a la semaforització. Bé, 
això ve també perquè el que és la Comissió de mobilitat va fer un informe que ens van 
dir que procedia, i nosaltres el que vam fer és que, políticament, acceptar-ho. Això 
perquè diguin que no fem res. Ho dic, perquè ho vam fer. 3 del 8 de 2016 (estem a 
l’agost ja): la Diputació ha presentat un escrit en que s’adjunta la memòria valorada 
dels semàfors en la intersecció de la carretera i el camí vell de Marata i comuniquen 
que han donat instruccions a la Gerència de serveis d’infraestructures viàries i 
mobilitat per tal que s’iniciïn els tràmits administratius per a la seva execució. I 6 del 
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10 de 2016 (ja hem arribat): convocatòria per informar del que hi ha, ve i el que 
vindrà, que serà col·locar els semàfors sobre una mesura provisional que ens estan 
dient que sempre seran provisionals. I també informarem, i això ho puc dir perquè això 
és recent de fa dos dies, que ja pràcticament està acabat l’estudi de la carretera i del 
camí. Crec que en una setmana, quinze dies, el tindrem. Això és el que ens han dit 
verbalment. (El senyor Alcalde comenta que li queden 20 segons). I jo ja he acabat, no 
em queda res més que dir. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: A veure, el tema de comunicar cada 
setmana la informació als regidors i en un acord de Ple, dubto que cada setmana de 
totes les que ha passat des que al juliol de 2015, hi hagi hagut coses. És més, és que 
ens hagués semblat bé si, enlloc de cada setmana, era cada mes, que ens hagués passat 
un informe de les actuacions que s’haguessin anat fent. O sigui, aquest tema ja el 
tenim. Una altra cosa, a l’estudi aquest que m’està comentant ara que ens presentaran, 
bueno, agraïm que ens ho diguin (avui que ja el tenen, o que l’estan a punt de tenir). 
Nosaltres, el nostre grup, no ho sabíem. La semàfors no és una actuació definitiva, és 
una actuació que ha posat la Diputació de forma preventiva urgent (ara, tot i que hagi 
passat tant de temps és urgent, però la posen ara) per acabar de trobar una solució. 
Llavors, jo no entenc aquests documents que ens han passat en els quals des del 
govern es demanava directament la rotonda. I el que va dir el regidor Jiménez l’altre 
dia al Consell del poble de Corró d’Amunt, no ho entenem. Expliqueu-nos-ho.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS: Bé, intentaré delimitar les coses. Tornant a la 
moció, per descomptat la votarem a favor. Aquesta relació de coses, té raó el senyor 
Ganduxé en que totes les coses que vostè diu, s’han fet. S’han convocat les 
comissions, el mes de desembre es demana aquest estudi, però fixi’s en una cosa: des 
del mes de desembre fins el mes de juliol tenim un buit de més de mig any. I durant 
aquest buit de més de mig any, a mi no em serveix (perdó, tenim un buit bastant més 
llarg, perquè el 8 de juliol qui mou fitxa és la Diputació). Per part de l’Ajuntament, des 
del 18 de desembre que aquestes comissions es deixen de convocar. I aquestes 
comissions no les convocava cap grup de l’oposició, aquestes comissions les 
convocava vostè. Llavors, a mi em sembla que, deixant de banda això, quan arriba el 8 
de juliol i la Diputació els hi demana aquest informe, entre mig tenim una Junta de 
portaveus, tenim un Ple, tenim una sèrie de coses. I vostès, callats com uns, no sé, 
callats. La Junta de govern, en el fons, acaba aprovant aquests semàfors provisionals 
(que ho ha dit la regidora Pericas, que eren provisionals, vostè no ho ha dit) i tinc un 
dubte, perquè vostè ha passat del 3 d’agost a la convocatòria de la comissió. És cert o 
no és cert que entremig, des del govern, s’ha demanat expressament una rotonda? 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més del primer torn? 
Segon torn? 
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Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Nosaltres estem a favor de la rotonda, ho 
hem dit sempre, si. Perdoni, nosaltres (Es fan comentaris fora de micròfon i el senyor 
Alcalde comenta que no és un debat, és segon torn). Escolti (El senyor Alcalde 
puntualitza que parlarà el senyor Ganduxé i després contestarà ell). Nosaltres estem a 
favor de la rotonda, això està clar i ho hem dit sempre. I vull veure l’estudi que 
arribarà per part de la Diputació i confio en que (i ho sento per molta gent, perquè 
segurament hi ha molta gent que no estarà d’acord amb això) vull entendre que, al 
final, la solució serà la rotonda. Això és una apreciació personal meva.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: No ens han negat els semàfors, al contrari. 
Hem dit: “No, no, sí als semàfors, però creiem que tal com vosaltres, Diputació, vau 
dir en un informe en data 21 de maig de 2015 que vau dir no a una implantació de 
carril central de gir, no a la implantació d’una intersecció semafòrica”. Per què? Al 
llibre “Nudos en carretera” de l’Associació espanyola de la carretera s’afirma que 
s’evitarà la utilització d’aquest mètode de regulació en interseccions en zones no 
urbanes, especialment desaconsellable resulta la implantació en trams de carretera amb 
velocitats altes, com és el cas que ens ocupa. Diuen també que amb quatre branques és 
necessari la prohibició d’alguns girs i la limitació de fases semafòriques amb la 
conseqüent pèrdua de capacitat. No seria una intersecció completa. Diuen també: les 
fases obligarien a estones a esperar tant a la carretera principal com al camí de Marata 
que podrien donar llocs a infraccions incontrolades per part dels usuaris, provocant 
situacions de molt perill. I diuen no als semàfors perquè la implantació de semàfors no 
suposa una millora de la percepció de la intersecció. Nosaltres, l’únic que els hi diem 
és: “Voleu posar semàfors provisionals?” S’ha reunit la Comissió de mobilitat, que 
són tècnics i experts de l’Ajuntament, que desaconsellen posar els semàfors i que 
aconsellen que la solució definitiva i bona és la rotonda. Ara bé, volen posar els 
semàfors? Són provisionals? Posi’ls. Que quedi molt clar. Senyora Pericas, que quedi 
molt clar. Volen posar els semàfors? Posi’ls. I després, jo l’altre dia els hi vaig fer una 
carta personal dient: “Ep, hi ha hagut un accident, un nou accident que hagués pogut 
ser molt greu, dissabte passat no, l’altre. Actuïn. I recordin el que els hi vam dir. Però 
actuïn”. Jo em pensava que ja començaven, però estaven netejant vorals, no han 
començat. Llavors, a partir d’aquí no els hi puc dir més. Semàfors provisionals? Tot i 
que ells diguessin que no, amb un informe, i ara diuen que si, tot i que la Comissió de 
mobilitat diu que no, escolteu-me: que els posin. Que no hem fet res en el camí de 
Marata, tampoc és cert. En el camí de Marata, a la intersecció, nosaltres els badens els 
vam repintar tots, vam repintar l’estop i a més a més, vam posar rètols fluorescents de 
vespre, per dir-ho d’alguna manera. Sí que vam fer algo. És clar que vam fer algo. 
Ara, a tot el camí de Marata, no. Si vol, ho fem, però sota el nostre criteri. No crec que 
aquest sigui el criteri bo, per això hi ha les comissions creades. Però si vol, ho fem, ho 
tenim clar. Molt bé, següent torn.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. En primer lloc, vull parlar sobre com 
està ara mateix la cruïlla. Jo sóc veí de la zona, passo per allà en tots els sentits. I 
aquests dies, com sabia que parlaríem d’això he anat a veure com estava, per no fer 
coses de memòria o equivocar-me. He anat a veure’l. Les pintures estan esborrades. La 
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senyalització que han posat vostès és un senyal en cada sentit, petit. Els badens estan 
trencats. Jo, a vosaltres, en aquest Ple us hi vaig donar un document amb propostes. 
Per exemple, diuen que és un tram de concentració d’accidents. No hi ha cap senyal de 
concentració d’accidents. Com pot ser que la Diputació, que si que ha fet coses, no 
l’Ajuntament, la Diputació, les entrades que hi ha d’accions són de la Diputació, no 
del nostre camí, que és competència nostra. I el més greu: tenim una partida 
econòmica per actuar en aquest camí i no han gastat aquests diners en aquest camí. 
Doncs la Diputació ha posat més senyalització a la carretera principal, que te prioritat 
(encara que en les prioritats també tenen que aportar precaució la gent). Hi ha més 
senyalització a la carretera que al camí, que és competència nostra i podem actuar. És 
que estan esborrades les pintures del terra. Una pintura reflectant no costa res, per 
aquest ajuntament.  No costa res. Què estem generant nosaltres, amb aquesta situació? 
No informen, a la comissió. Estan portant el punt zero. Tot aquest conflicte neix 
perquè vostès volen impulsar una opció sense molestar-s’hi en parlar amb la gent, tan 
simple com això. No es van molestar en parlar amb la gent i buscar un consens. I ara 
hi ha una comissió, i encara l’hi passen per sobre. I envien aquesta carta directament, 
abans de convocar el govern envia una carta abans ni de consultar a la comissió. Què li 
volen dir, a la comissió? Tenim majoria absoluta, és el que farem, no? És el què li 
diran  a la comissió, no? Què volen fer, demagògia amb el tema dels morts, que també 
se lis donen, o el tema dels accidents. Que ha hagut un accident? Si, és cert, hi ha 
hagut un accident. La meva família ha tingut accidents allà. Jo he tingut ensurts, allà, i 
s’ha de pacificar, té raó. És veritat. Costa 60.000 Euros posar els semàfors, té tota la 
raó. Quan costa la rotonda? 800.000 Euros. Un cercle de formigó costa quasi un milió 
d’Euros. Ostia, jo crec que si restem els 60.000 a 800.000 i comencem a fer actuacions 
per tota la carretera (perquè hi ha problemes de seguretat a tota la carretera) potser 
podríem fer una bona pacificació de tota la carretera. I  fer-la segura no en la cruïlla, a 
tota la carretera. I ja per acabar, si tan segures són les rotondes, em pot contestar quin 
va ser l’accident greu que es va produir a Llerona en una rotonda? Són molt segures, 
però també hi ha accidents. O sigui, deixin de vendre aquestes mesures de curta 
mirada de plaç, de pensar: “la gent em reclama això, ho posaré”, i intentin fer un 
treball a llarg plaç, dialogat, parlat, buscant que si poden solucionar el problema de la 
cruïlla (El senyor Alcalde indica que li queden 10 segons), solucionin la carretera i 
solucionin el camí. Pacifiquin tot el trànsit, no pacifiquin un punt només i dialoguin, i 
us plau.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Bona nit a tots i a totes. Crec que 
hem de lamentar l’oportunisme, l’electoralisme i la superficialitat en determinades 
mocions sobre aquesta i altres matèries. Miri, estem a sobre d’aquesta moció i de totes. 
No és cert que s’hagi incomplert res de la moció. Les coses no van tan ràpides com ens 
agradaria. No tenim varetes màgiques, sembla que vostès sí. Ens diuen que hem 
incomplert els acords al no donar informació als regidors. Sempre que hem tingut la 
informació l’hem donat. A la Junta de portaveus, a la Junta de govern o on vostès 
tenen un representant. O quan pregunten en sessió plenària, també. Sobre els acords 
que expressen en la seva moció. Sobre el punt 1. Aquest govern acata, compleix i fa 
acomplir els acords adoptats en sessió plenària, com no podia ser d’una altra manera, 
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però potser no a la velocitat que ens agradaria a tothom, a vostès i a nosaltres. Tenim 
en compte que aquesta carretera, com vostès coneixen, és de la Diputació. Sobre el 
punt 2. Aquest govern mai ha posat traves a la Diputació perquè adopti les mesures de 
seguretat necessàries. Els semàfors que es posaran és un clar exemple. La millora 
quant a senyalització, la renovació de la pintura, és un altre. I les millores en la neteja 
dels marges, és un altre més. Per tant, aquest punt no té sentit. Fent què? Ja ho estem 
fent i la Diputació també. Sobre el punt 3, ja s’han implementat part de les mesures de 
seguretat del camí vell de Marata. És més, el senyor Ganduxé les ha enumerat i, quan 
tinguem l’estudi de mobilitat, n’hi haurà més. Sobre el punt 4, la reunió ja està 
convocada, és més, abans que vostès presentessin aquesta moció al registre de 
l’ajuntament. Aquest govern ja havia convocat la comissió. Un altre punt que no té 
sentit, perquè ja està fet. I sobre el punt 5è, si aquesta moció tracta sobre el suposat 
incompliment per part del govern, sobre la moció del 30 de juny de l’any 2015, encara 
té menys sentit. No es preocupi, vetllarem perquè tot avanci tal i com el PSC va votar. 
I ho vam fer, i ho vam explicar també a la moció del dia 30. Nosaltres vam dir 
públicament que crèiem que la millor solució era una rotonda, però que presentàvem 
aquella moció, i els hi vam dir perquè no ens agradava la forma en que el tema s’havia 
tractat amb els veïns i veïnes, i s’havia donat trasllat de la informació sobre el què i el 
com. De la mateixa forma, dir que tampoc ens agrada la moció que vostès presenten 
avui. El que es va demanar a la moció del dia 30 està en marxa, potser no a la velocitat 
que ens agradaria, però no ens aturem i tenim el compromís de treballar des de la 
participació, i és el que fem i farem. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Pel que fa referència al punt 1, d’aquí a 
pocs minuts demostrarem que no és veritat que el govern municipal acati, compleixi i 
tiri endavant els acords adoptats pel Ple. Pel que fa al punt 2, realment l’Ajuntament 
ha dit a la Diputació: “Si, si, si vosaltres voleu posar els semàfors, poseu els semàfors, 
però sapigueu que nosaltres per terra, mar i aire defensarem una rotonda”. I ho ha dit 
el govern. Sense totes aquestes coses. Punt 3, mesures provisionals. Em sap greu, però 
és que vosaltres ja no teniu oportunitat de dir res. Punt 3, exigir al senyor Alcalde i al 
govern municipal que implementi les mesures provisionals. Perdoni, facin números, 
senyor Ganduxé, faci números de quant han costat les dues senyals, la pintura aquesta 
que devia ser gratis perquè realment no hi és, etc. I els hi recordo que tenim 30.000 
Euros per gastar en el camí de Marata abans del 31 del 12 de 2016, tal com es va 
decidir en aquesta mateixa sala. No se’ls gastin aquesta setmana, esperin-se a que la 
Comissió pugui decidir, el dia 6 d’octubre. Punt 4, la reunió està convocada. Molt bé, 
no sé, vull dir, passen casualitats a la vida, jo demano que es signin coses i al cap de 
dos dies estan signades, i aquí es convoca una reunió abans d’això. A veure, creiem en 
les casualitats. I el punt cinquè, val, cap problema, suposo que ningú té història. 
Repeteixo, votarem a favor.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, per finalitzar i perquè quedi (El 
senyor Profitós torna a demanar la paraula). Li quedaven 30 segons. 
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Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No, no, és que tenia temps. Expliqui’m 
també perquè vostè, a més de parlar per tancar el debat, ha parlat després del primer 
torn, per no tancar res. Vull dir, han parlat dues vegades, vostès. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: És un tema de ROM. Com a partit polític 
jo puc parlar. No, no, com a partit polític jo puc parlar, no, no, no estem parlant com a 
govern. Com a partit polític CONVERGÈNCIA I UNIÓ, jo puc parlar. I si no esgoto 
el temps, podem parlar els dos. Ha parlat primer, i en segon torn he parlat jo. Segon 
torn. Ara tanco com a Alcalde, perquè ho diu el ROM. Però bueno, seguim. Vam crear 
les comissions perquè les comissions siguin decisòries en fer coses. I ara, vostès ens 
estan dient que no, que sigui el govern el que faci mesures en el camí de Marata. 
Perdoneu, sí o sí, ho esteu dient: actueu en el camí de Marata. Per què? (Alguns 
regidors intervenen fora de micròfon). Escolta’m, ja ho hem fet. Ho hem fet: hi ha un 
baden, i això s’ha fet. Una altra cosa és tota la carretera de Marata. I en aquí ens 
agradaria la complicitat de tots. I per això hi ha aquesta partida. I tota la carretera 
BV5151 és de la Diputació i nosaltres els hem de dir a la Diputació: “Escolti, miri, jo 
al carrer Tagamanent faria una prioritat invertida i que allà hi tingués prioritat el 
vianant. Més amunt, a Corró d’Amunt, hi faria un ressalt a l’entrada del poble i un 
ressalt a la sortida”. I això ha de sortir de la comissió. Nosaltres tenim idea, com a 
govern, evidentment n’hem parlat. Però això ha de sortir de la comissió. I també ha de 
sortir de la comissió aquests 30.000 Euros, senyor Profitós, que tenim. Què en fem en 
el camí de Marata? És que per això es van crear les comissions. I ara, ens esteu dient: 
“No, no, govern, com que hi ha hagut accidents, actueu, la culpa és vostra”. No, això 
no. I llavors, segona cosa. Que quedi molt clara. Mal els hi emprenyi, el govern creu 
que la solució definitiva és la rotonda. I no ens hem d’enfadar. Clar. De la mateixa 
manera que vosaltres creieu que no és la solució, nosaltres creiem que la solució és la 
rotonda. I per què no ho podem dir, com a govern, que creiem que la solució és la 
rotonda? No podem dir-ho? És clar que podem dir-ho! I és el que hem fet. Hem dit: 
“Escolti’m, vostès volen posar semàfors, van fer un informe dient que els 
desaconsellaven, la Comissió de mobilitat ho ha desaconsellat i nosaltres diem però 
bueno, perquè no sigui culpa nostra poseu els semàfors”. Però penseu que el que 
creiem, com a govern, és que el millor és una rotonda integrada amb el medi, però 
creiem que és això. I res més que això. Es va convocar la comissió, desprès veu entrar, 
vostès, la moció. En aquesta moció hi votarem que no. I esperem a la comissió que es 
reuneixi, que tinguem l’estudi de vialitat o mobilitat i es puguin prendre decisions més 
acurades, tots plegats. Passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, nou vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CiU i PSC-PM.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem al punt número 15. Ara 
si. Em saltava mitja hora de Ple, abans. Mocions, precs i preguntes. Els hi demano 
que, tenen 5 minuts, que els adreceu concisament, directe, en els regidors.  
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15. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Si, jo faré un sol prec. Els meus companys 
seguiran. Un prec que no tenia previst, però el faig. Demanaria al regidor Corchado 
que, si vol afavorir el diàleg, no enceti certs temes de debat en un segon torn en el qual 
el meu grup ja no podia contestar. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Aquesta és molt ràpida. És una directa 
que aniria dirigida imagino que a l’Alcalde, com a cap de govern, i al regidor Jiménez 
com a Relacions institucionals. Estem una mica molestos de conèixer (i d’això vam 
parlar informalment, o sigui, això ja sabeu que ho sabem), que l’Ajuntament de les 
Franqueses, el govern ha ofert un terreny a les Franqueses al Consell comarcal, un 
terreny públic per fer una possible opció per fer la futura seu nova del Consell, o una 
opció per poder fer una seu nova. No és que estiguem en contra, és que ens agradaria 
que seiem tots i parléssim del tema. Perquè no pot ser que ens enterem d’un tema tan 
important pel document que em va enviar el Consell comarcal, i no pel nostre propi 
govern. Que potser, fins i tot si està ben plantejat li donem recolzament. Però aquesta 
forma de no dir-nos res. Després diuen que volen canviar les formes, dialogar. I no sé 
com s’ho prendrà Granollers. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Continuo jo? Primer de tot, agrair al regidor 
Jiménez, que ha estat parlant amb la regidora. El Ple passat vam fer unes preguntes 
d’unes factures que no s’havien pagat de Correus, vostè ens va dir que era una situació 
que s’acostumava a reproduir. Hem constatat que s’han pagat aquests trimestres. 
Només agrair-li que hem vist que amb la seva explicació s’ha produït. Continuem amb 
vostè. Com va la nova dinàmica de Polítiques socials, que va iniciar-se el juny passat, i 
de la qual no hem rebut encara cap informació? També per vostè. Quan pensen 
convocar la reunió de tancament de comptes anual? Hi ha un màxim legal per 
convocar-la? També per vostè. La resolució de beques menjador del Consell comarcal, 
sembla indicar que no hi ha cap codi 3. Tema de les beques menjador, si? Si no hi ha 
codi 3, els diners que estaven destinats a cobrir aquestes beques, les podem utilitzar 
per complementar les que ja s’han donat? Un altre tema. Sabem que hi ha problemes 
amb el bar del Centre cultural de Corró d’Avall. Com està el tema de les queixes 
veïnals? (Es fan comentaris fora de micròfon) Si. Pensen donar solució al problema 
abans de prorrogar la concessió, que ja s’ha demanat, aquesta pròrroga? Dues 
preguntes pel regidor Moisés. Ja fa un any que es va aprovar la implantació de la tarja 
de la Deixalleria, que es va aprovar per unanimitat. Implicava fer una campanya, abans 
que acabés l’any, implicava entregar les targes, què es pretén fer? Ho aconseguirem? 
Una altra pregunta pel regidor Moisés. La plaça de l’Esbarjo de Bellavista, ens arriben 
queixes de que està en un estat lamentable. Com es prioritza el manteniment dels 
parcs? Quina és la prioritat per actuar en un lloc i en un altre no? Ara unes preguntes 
pel senyor Ganduxé. Tema d’habitatge: s’han enviat les cartes als bancs? Com està el 
tema de les sancions? S’han fet reunions amb la banca? Què s’ha fet? Ens agradaria, 
com abans ha fet una cronologia molt interessant, que ara també fes una cronologia de 
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tot això que s’ha fet. Una altra pregunta per vostè, senyor Ganduxé. Va venir la 
consellera d’Habitatge però no es va parlar del tema d’habitatge. El meu company 
Àlex va fer arribar unes preguntes a la consellera i no ens ha arribat cap resposta. Una 
última pregunta pel senyor Ganduxé. Quina és la demanda d’habitatge que tenim al 
municipi per a les famílies o persones en risc de desnonament? Dues preguntes pel 
senyor Marín. Quin és el cost que suposaria rescindir el contracte amb l’empresa ENE, 
la dels semàfors? Una altra pregunta: quina resposta dóna l’Ajuntament al Síndic de 
Greuges davant del seu suggeriment de que els dispositius foto vermells s’adeqüessin 
a la norma UNE 19914 de 2015, de nou? Aquestes preguntes ens les ha fet arribar 
PAM perquè els hi féssim. Ens han arribat una informació una mica preocupant (El 
senyor Alcalde indica que li queda poc temps) de que l’empresa AQUASPORTS i la 
seva directiva és la mateixa que la del Club Natació de Granollers. S’està produint un 
incompliment de la Llei de l’esport? I si això fos així, faríem algo? Tenen constància 
de que hi ha algun tipus d’irregularitat d’aquest tipus amb aquesta empresa? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No sé si m’ha de contestar el regidor 
d’Esports o el regidor d’Hisenda. Fa uns mesos, ens van avisar de que SEAE 
presentava concurs de creditors i ens van dir que ens tindrien el corrent de tot. Fa uns 
mesos, i no en sabem res més. Jo voldria preguntar si és que no han fet res, o si les 
coses que han fet no ens les han dit. En qualsevol cas, que ens expliquin el què. Parlaré 
molt breument de l’acompliment de les mocions aprovades i de les coses que el govern 
s’ha compromès a fer i no fa. A la Junta de portaveus vam estar parlant de com 
estaven algunes d’aquestes mocions, no totes, i ens van dir: “Escolteu, és que s’està 
fent tard. De la resta no patiu, que dilluns o dimarts tindreu un correu electrònic on us 
explicarem com està el tema”. I alguns dels portaveus que estàvem en allà també 
estem en aquí. No sé si ho han enviat avui, a no sé quina hora, però avui dijous a dos 
quarts de cinc, no ho havien enviat. Volia saber per què, no sé si és que els ha petat el 
sistema informàtic a l’Ajuntament, si no han tingut temps de fer-ho, si no han pogut o 
si els ha semblat que no calia. Lligat amb això, hi ha temes de mocions que no vam 
comentar. El tema de la RENFE i de la seguretat i del pas a nivell, fa molts mesos 
RENFE i altres ajuntaments estan tirant accions per desdoblar la via, etc. Suposo que, 
si no ens han dit res, és que no han fet res. Saber si han fet alguna cosa. Un altre tema 
d’incompliment flagrant: fa bastants mesos ja que vam aprovar que en aquest 
municipi, com a municipi adherit a l’AMI hi hagués a les entrades del municipi unes 
senyals que indiquessin això, que som un municipi adherit a la independència. Va ser 
en el mateix Ple en el que es va dir que les posaria on estan ara les de l’onze de 
setembre. Podria llegir-lo, però no caldria. Un prec. Bueno, vaig fent precs més aviat, 
perquè aquí les preguntes queden com queden (i les mocions), però els precs, 
escolta,(...) quan toca i dintre de temps, les de les qüestions que són aquestes dues que 
els hi acaben de fer, i vuit més que la gent de la PAM els hi ha entrat al Registre. Un 
altre prec: expliquin-nos ara molt (...) i més endavant bé, com tenim el municipi en el 
tema de plans de protecció sobre riscos químics. Tenim una quantitat elevada 
d’empreses del sector, d’empreses importants, a diferents zones del municipi. Això és 
bo, però això també comporta un risc. Jo voldria que em diguin si al pla que tenim de 
protecció civil en general, l’apartat de riscos químics el tenim prou actualitzat: si la 
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població sap què ha de fer (jo diria que la resposta es no) i si estan disposats a fer 
alguna cosa perquè la població ho sàpiga, i si periòdicament revisem els plans que em 
consta que aquestes empreses sí que tenen, per actuar d’acord amb elles. Jo la última 
notícia que tinc d’aquest tema és que fa uns anys, quan es va fer un simulacre avisat 
per la Generalitat de risc químic a nivell comarcal, les sirenes de les Franqueses no 
van sonar. Un altre prec: tenim aquí, a la Rambla, entre l’Ajuntament i Can Font, un 
solar que havia estat una granja, després va ser una casa, després es va enderrocar i va 
quedar net. Però hi ha una petita part del solar que continua ocupada per runes, per 
brossa, etc. A veure, fa molt lleig. L’hem tingut aquí tota la festa major, els hi 
demanaria que si us plau, no ho tinguem aquí per la fira de nadal, etc. Si us plau, facin 
alguna cosa perquè això marxi. Una altra cosa de tema de coses que s’aproven i no es 
fan. Acabem de votar (per unanimitat em penso que ha sigut) mocions sobre el Quart 
cinturó. No recordo la data exacta. Entre el públic hi ha regidors més veterans que 
potser sí que recordaran la data exacta. Hi havia un acord de Ple que deia que aquí, en 
aquest balcó, hi havia d’haver-hi penjada una pancarta contra el Quart cinturó. No hi 
és. A veure, si no la volen els que tenen majoria, escolti, presentin algo dient que 
demanen que es revoqui aquell acord de Ple i, si perdem, deixarem de demanar-ho, 
però mentrestant entenguin que és perfectament legítim que nosaltres continuem 
demanant que es compleixin els acords de Ple. Han parlat també de que una part de la 
modificació de crèdit que s’ha fet seria per arreglar temes de pavimentació i tot això 
(El senyor Alcalde indica que li manquen 30 segons). 23 segons els meus números, 
però vaja. Tinguin en compte, si us plau, d’arreglar també en el camí de Can Ramon 
Coix just abans del (...)  hi ha un sot considerable. No sé si és tema nostre o encara 
estem a temps de demanar responsabilitats a l’empresa que ho va fer, però és bastant 
molest pels vehicles que passen per allà.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Algunes preguntes més? Passaríem a 
respostes dels regidors. Comencem pel senyor Moisés. 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Si, hola, buenas noches. Señor López, el 
tema de las tarjetas, si le digo la verdad no sé cómo está, pero mañana mismo me 
informaré y le contestaré. Sobre el tema de la plaza del Esbarjo, tenemos previsto a 
través del Pla de barris un proceso participativo para ver qué hacemos, cómo 
diseñamos el parque éste, pero en mi defensa, el otro día tuvimos una visita de parques 
por el barrio Bellavista, estuvimos mirando con regidores del equipo de gobierno y 
justamente este parque nos quedamos un poco sorprendidos porque estaba bastante 
bien. Lógicamente, habría que hacer un cambio estético, pero vamos a hacerlo a través 
de un proceso participativo, para que el pueblo decida. Y ya lo pondremos en 
constancia cuando lo hagamos. Señor Profitós, sobre los carteles sobre el municipio 
por la independencia, ya hemos empezado a colocarlos, y hemos empezado por Corró 
d’Amunt, pero ya los estamos colocando. Cuando? Ya hemos empezado (El senyor 
Alcalde indica fora de micròfon que es va començar a fer ahir). Ayer, tengo fotos, 
luego le paso la foto. Y sobre el camí éste de Can Ramon Coix, es un tema ADIF. Pero 
sabemos que no lo sabremos, y seguramente que vayamos haciéndolo nosotros. Pero 
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bueno, de momento hemos mandado un escrito a ADIF a ver qué nos dicen. Pero 
sabemos que nos tocará repararlo a nosotros, seguro. Ya está.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Germán. Parla de que li faci una 
mica d’esment de com va tot el programa de Polítiques socials. Em primer lloc, el que 
hem intentat, la primera acció que vam fer és reorganitzar tota l’acció que es feia de 
gestió administrativa interna. Aquesta era una necessitat imperiosa perquè les noves 
normatives que ens fan aplicar el que fan és que tenim processos nous i processos que 
havíem d’adequar-los als nous sistemes informàtics. Estem a punt d’aplicar un 
d’aquests programes, que ens permetrà actuar amb més seguretat i més diligència 
quant a les atencions a les persones i també el tenir actualitzats tots els fitxers, tant 
administratius com d’atenció a les persones. Tal com vam quedar, els hi presentarem 
el Pla d’actuació, ja que el passarem pel 2017, perquè ara el que estem fent és 
confeccionar esborranys, entre ells (i que també era un mandat de Ple en una 
aprovació d’una moció) era el tema dels horts socials. Aquesta setmana hem donat els 
treballs previs finalitzats, els han de presentar a l’equip de govern i, amb els tècnics 
que puguin tenir alguna incidència transversal amb la gestió, un cop finalitzat aquestes 
opinions, ho presentarem a tots els grups perquè puguin donar unes propostes en el cas 
que segurament tindran. Per tant, que el desig és de que aquest tema també es posi en 
funcionament a primers d’any. En quant a nous processos amb nous sistemes de 
col·laboració, sí que els puc anticipar que farem una gestió pel tema de la compra 
d’aliments per la gent que ens ho ve a demanar, perquè tinguin un ventall més òptim 
d’oferta. Per tant, estem tancant convenis de col·laboració amb les diferents 
superfícies que hi ha aquí, al municipi, que no són Mercadona, per més que vostè ara 
ja s’hi posi amb el cap. Justament, amb Mercadona encara no hem parlat. Només 
perquè pensàvem que vostè faria un renec. Hem comentat amb Caprabo. Caprabo 
tenim la situació de que tenim a Corró d’Avall i tenim més a prop de Bellavista. Bé, 
aquest és un inici perquè les coses s’han de provar per veure com funcionen. Farem 
una primera prova, i tal. Senyor Germán, més que res faig una mica de pinzellades, 
perquè sí que els hi presentaré, de forma més acurada a tots. Quant als comptes anuals, 
miri, és un tema amb el que s’estan trobant tots els municipis, sobretot els municipis 
que depenen la gestió de la Diputació, perquè han canviat la normativa i per tant, s’han 
hagut d’aplicar aquests nous processos i han tingut una demora. Havia de convocar-se 
a primers d’octubre i el compromís és que durant la segona quinzena, o com a molt a 
finals d’octubre, estarà convocada la comissió i podrem procedir a l’aprovament dels 
comptes. Quant a les beques menjador, em diu si no hi ha cap tipus d’epígraf 3. Sí que 
hi ha, el que passa és que això passa com l’any passat: és una qüestió viva, el 3 són 
incidències que poden tenir en la Seguretat social i Hisenda. (El senyor Alcalde fa 
unes indicacions fora de micròfon i l’indica que segueixi). Val. No obstant, el que sí 
que interessa (i que sàpiguen vostès, i coneixin) que el mateix compromís que vam 
assolir l’any passat, l’assolirem aquest any: que no quedi cap beca, que no quedi cap 
família que reuneixi les condicions per tenir l’ajut, sense ajut. El que passa que, 
evidentment, acaben de notificar d’Ensenyament, del Consell comarcal, quines són les 
que estan aprovades i quin percentatge i, per tant, estem en un procés. I per tant, així 
que acabem aquest procés, que també hi ha al·legacions per part de les famílies i 
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llavors s’hauran d’estimar aquestes al·legacions per part del Consell comarcal, darrera 
hi actuarem nosaltres. Senyor Protifós, em diu el tema del llistat de les actuacions, 
home, és evident que havíem de recopilar totes i hi havia moltes que les comentàvem i 
ja estaven fetes. Li vam preguntar al Secretari, i ara parlo en nom d’ell perquè jo 
estava en la reunió, quant trigaria en fer l’acta i jo recordo, si no estic equivocat, que 
va contestar literalment o quasi literalment el que vaig a dir: que normalment ho feia 
en dos o tres dies, aproximadament. El que sí, és que s’havia d’actualitzar aquest llistat 
a tot el que hi havia parlat a la comissió de portaveus. A més a més, el Secretari ha 
hagut d’atendre les vostres sol·licituds pel Ple, i és lògic que com a prioritat, l’acció ha 
estat fer lo del Ple. Ens hem de revisar conjuntament com ha estat tot aquest tema de 
les mocions i vaja, si no li arriba demà posi’s a dormir tranquil·lament perquè 
l’arribarà dilluns, no pateixi. O demà divendres, o dilluns, però dormi tranquil, que ho 
tindrà. Una altra cosa, com Relacions institucionals. Dins d’aquestes actuacions hi 
havia una que era posar la placa del municipi conforme som municipi integrant de 
l’AMI. Això ja està demanat i per tant, en breu es farà. Les altres qüestions ja els altres 
companys donaran resposta.  
 
Pren la paraula la senyora GINESTÍ i diu: Senyor López, referent al bar de Corró 
d’Avall, a la concessió que s’acaba el 13 d’octubre, estan treballant en això? De 
seguida que sapiguem alguna cosa, us ho farem saber, de la decisió que prenem. Tot i 
així, s’està responent a les queixes veïnals encara que algunes són costoses d’agafar la 
documentació que ens demanen.  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyor López, sóc amant de la cronologia, 
és veritat. La tinc aquí, eh, o sigui que demà al matí li passaré. Val? Per anar ràpid. 
Vostè em diu que la Consellera d’Habitatge va venir. Que jo sàpiga, no. La última 
consellera que vam tenir aquí es diu Meritxell Borràs, que és Consellera d’Interior. 
(Els regidors fan diferents comentaris fora de micròfon) És d’Habitatge? (El senyor 
Alcalde indica el càrrec correcte d’aquesta consellera). No, no, continuo. Val. La 
tercera pregunta que em feies, era si tenia l’estadística d’habitatge de què? (El senyor 
López, fora de micròfon, indica que era de demanda d’habitatge) de demanda 
d’habitatge. Bé, prenc nota i t’ho passaré. Aquí no el tinc, val? Demà al matí, sense 
falta, t’ho passo. Res més, em sembla que jo no tenia res més.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, sobre el prec de la senyora Pericas, 
el nostre grup tindrà en compte el seu prec. Sobre el tema de la pregunta de SEAE, 
hem demanat informació sobre la viabilitat de l’empresa a l’administrador concursal, i 
un possible pagament del deute que té amb les Franqueses, i un cop que tinguem 
aquesta informació, tal i com vaig fer de trucar a tots els portaveus, seurem i tractarem 
junts aquest tema. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé, responent a la pregunta que m’ha fet el 
senyor Germán, jo li faré arribar. És un tema tècnic, el preu de la indemnització per 
treure, que és el que m’ha preguntat i, òbviament, és un tema que, si no m’equivoco és 
més potser un tema de l’Àrea d’Obres i serveis, que tindran aquesta informació. Li 
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farem arribar. I l’altra pregunta que m’havia fet? És que ja no l’he sentit bé. Si, si la té. 
(....)  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. En general, repeteixo, els 
dispositius de Foto vermell, per nosaltres reuneixen tots els requisits habidos y por 
haber. Ara tenim, a més a més, l’informe del Director del Centre Espanyol de 
Metereologia, allò que es parlava, doncs tenim l’informe a sobre la taula. I a la PAM 
se li contestaran totes les instàncies que han demanat, això sense cap mena de dubte, 
he donat les ordres de que així es faci. I llavors, pel que fa al tema del Consell 
comarcal, bé, aquí entono una mica el mea culpa, entre cometes, perquè això em va 
venir el senyor Ferran Jiménez, que és Conseller comarcal, i em va dir: “Escolta’m, 
ens han dit” (i si m’equivoco, em corregeix) “que el Consell comarcal ha quedat petit i 
que el Consell comarcal ha de marxar d’allà, i que s’accepten propostes de tots els 
municipis del Vallès oriental”. Jo vaig fer, al juny o al maig, una reunió amb el Gerent 
i amb el President del Consell Comarcal, i els hi vaig oferir aquest solar que tenim 
aquí, aquesta pastilla d’equipaments de 1.000 m2 que és planta baixa més dos, s’hi pot 
construir. I no sé més. Ningú m’ha donat retorn. El que m’estic enterant és pels diaris i 
pels companys, però la gent del Consell comarcal a mi no se m’ha dirigit. Llavors, sí 
que sé, pels mitjans, que hi ha dues alternatives: la de Granollers i la de les 
Franqueses. Ho sé pels mitjans. Llavors, també ho sé pel senyor Ferran Jiménez, que 
és conseller. Però personalment, com a govern, no se’ns han dirigit a demanar 
aclariments ni res. A partir d’aquí, és una decisió dels consellers comarcals, que facin 
el que creguin. Jo, repeteixo, crec que pel municipi es bo, i seria molt bo que el 
Consell comarcal estigués aquí, jo crec que seria molt bo perquè aquí, crec, que en un 
edifici nou de 2.000 m2, fins i tot el podrien compartir amb l’Ajuntament, perquè allà 
n’hi ha 3.000. I aquí podríem fer l’Hotel d’entitats. Però en principi, és una decisió que 
el Consell comarcal ha de prendre, no hi ha cap altra. Molt bé, em sembla que ho hem 
contestat tot. (...) No en tinc coneixement. El tema de riscos químics, les Franqueses ja 
no estem dins del risc químic perquè no tenim cap empresa dintre de la normativa 
SEDESO, per tant les sirenes no estan en funcionament, tot i que tenim l’Inspector de 
Policia que és el Cap de Protecció civil. Li comentaré això. I l’altre que deia? El nou 
Quart cinturó? Jo sempre he dit això, ja ho he dit en altres Plens. Es va aprovar en un 
Ple de fa deu, dotze anys, han passat governs, be, potser farem una moció tots plegats 
de dir: “Escolta’m, posem alguna pancarta del Quart cinturó en un lloc visible del 
municipi”, però no penjar-la al balcó de l’Ajuntament. Res més que això. Molt bé, 
passaríem a les preguntes del públic. Demano que aixequin la ma, tenen tres minuts 
per fer-les i que les dirigeixin als regidors corresponents. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                 
 
 


