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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 28 de juliol de 2016
Caràcter: Ordinari
Horari: 20.00 a 21:45
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
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
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’han excusat:
ELISABET PERICAS TAULATS, regidora
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, cinquè tinent d’alcalde
1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El President obre la sessió i a continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de
l’acta de la sessió anterior del dia 30 de juny de 2016.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
El senyor President comenta: Abans que res, excusar l’assistència de la senyora Eli
Pericas i del senyor Javier Álvarez, que han demanat formalment que se’ls excusi.
Passaríem al punt número 2.
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2. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA
VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que el ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2016, va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del contracte administratiu del
contracte de gestió del servei públic de neteja viària i recollida d’ escombraries del
municipi de les Franqueses del Vallès, establint-se el preu de licitació en 1.438.062
Euros, IVA exclòs, i CONVOCAR la seva licitació.
Segon.- AUTORITZAR, en quantia de 17.730.548 € (16.118.680€+IVA), la despesa
que per aquest Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec de les
aplicacions pressupostàries detallades a continuació del pressupost vigent i dels
successius pressupostos de la Corporació, condicionant la despesa dels exercicis
futurs a la existència de consignació pressupostària suficient.
Exercici corrent (3 mesos) per un import de 402.697 €
05 1621 22700 per import de 221.052,25 €
05 1631 22700 per import de 181.914,75 €
Exercicis futurs 2017 a 2023 per un import anual de 1.611.868 €
05 1621 22700 per import de 884.209 €
05 1631 22700 per import de 727.659 €
Exercici 2024 (9 mesos) per un import total de 1.208.901 €
05 1621 22700 per import de 663.156,75 €
05 1631 22700 per import de 545.744,25 €
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran de
regir la contractació de referencia, així com el plec de clàusules tècniques, per
procediment obert, oferta més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació.
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies naturals quinze)
puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.”
VIST l’informe emès pel secretari accidental, del qual, s’extreu el següent:
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ATÈS que en data 5 de maig 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 en data 13 de maig de 2016 es va dictar decret de l’alcalde amb núm.
2016/1507 de rectificació d’errades materials. En data 18 de maig de 2016 es va dictar
un altre decret de l’alcalde amb núm. 2016/1531 de rectificació d’errades materials.
Ambdós decrets van ser ratificats pel Ple en sessió de 26 de maig de 2016, i van ser
objecte de publicació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona de 20 de maig
de 2016.
ATÈS que en data 17 de maig de 2016 es va celebrar una reunió informativa per tal
d’aclarir dubtes a aquelles empreses que poguessin estar interessades en participar en la
licitació. Es va publicar anunci d’aquesta reunió en el perfil del contractant.
ATÈS que en data 18 de maig de 2016 va tenir entrada escrit de la societat FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (FCC, SA des d’ara) amb Registre
d’Entrada núm. 2016/3753, en el què sol·licitava una sèrie d’aclariments. En data 19 de
maig de 2016 es va dictar Decret de l’alcalde, amb número 2016/1545, on es donava
resposta a totes les qüestions plantejades per FCC,SA. L’esmentat decret va ser notificat
a FCC, SA. Tanmateix, es van publicar en el perfil del contractant l’escrit de FCC amb
RE 2016/3753 i el decret núm. 2016/1545 de resposta.
ATÈS que en data 26 de maig de 2016 es va procedir a l’acte privat d’obertura del sobre
núm.1 de documentació administrativa. Es va estendre la corresponent acta, on consta
que es van presentar les cinc empreses que a continuació es dirà:
-

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA (FCC, SA)
SERVITRANSFER, SL
SERVEIS REUNITS, SA (SERSA, des d’ara)
URBASER, SA
CORPORACIÓN CLD, S.U.T.R, SL (CORPORACIÓN CLD des d’ara)

ATÈS que en data 2 de juny de 2016 es va procedir a l’acte públic d’obertura del sobre
2A (documentació acreditativa de les referències tècniques). La Mesa va acordar que la
documentació acreditativa de les referències tècniques fos lliurada al tècnic per a
l’avaluació prèvia dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor. L’acta de
l’obertura del sobre 2A ha estat objecte de publicitat a través del perfil del contractant
de la corporació.
ATÈS que en data 15 de juliol de 2016 es va reunir la Mesa de contractació en acte
privat, per tal de conèixer la puntuació obtinguda en el sobre 2A corresponent a la
documentació de les referències tècniques. De l’informe emès pels serveis tècnics, i que
s’annexava a l’acta com a annex 1, s’extreu que les empreses FCC, SA i
CORPORACIÓN CLD havien realitzat propostes en llurs ofertes que no assolien els
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requisits mínims que s’havien de complir i que estaven degudament establerts en el plec
de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques. A la vista
de l’informe del secretari (que també s’incorporava a l’acta com a annex 2) i del citat
informe tècnic, la mesa, per unanimitat, va acordar declarar excloses les ofertes
presentades per FCC SA i CORPORACION CLD. L’esmentada acta de la reunió de la
Mesa i l’informe tècnic de valoració on s’acredita degudament els incompliments dels
requisits mínims per part de les dues empreses excloses, van ser publicats en el perfil
del contractant. D’altra banda, es fa constar en la mateixa acta que la puntuació
obtinguda per la resta d’empreses licitadores en la documentació de referències
tècniques va ser la següent (per ordre decreixent):
-

SERSA: 86 punts
URBASER: 59,50 punts
SERVITRANSFER: 41,50 punts

Als efectes escaients, es dóna per reproduït l’informe tècnic de valoració del sobre 2A i
l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació del dia 15 de juliol de 2016, la qual va
resoldre excloure les ofertes presentades per FCC SA i CORPORACIÓN CLD. Ambdós
documents es troben a disposició pública en el perfil del contractant.
L’acta de la reunió del dia 15 de juliol de la Mesa de Contractació es troba publicada en
el perfil del contractant des del mateix dia 15 de juliol de 2016.
ATÈS que en data 18 de juliol de 2016, el president de la Mesa va emetre resolució i el
secretari accidental de la Corporació va informar sobre l’exclusió de les empreses FCC
SA i CORPORACION CLD, de conformitat amb l’acord adoptat per unanimitat per la
Mesa de contractació. Aquesta resolució va ser degudament notificada a les dues
empreses mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica que van designar les
pròpies empreses interessades.
ATÈS que en data 19 de juliol de 2016, la Mesa de Contractació es va reunir per
celebrar l’acte públic d’obertura del sobre 2B (proposició econòmica) presentat per les
empreses licitadores restants que no van quedar excloses. Les ofertes van ser les
següents:
OFERTA signada per l’empresa SERVITRANSFER, SL:
- Pressupost anual de contracte: 1.406.334,21 €, més IVA
o 10 % IVA: 140.633,42 €
o Total IVA inclòs: 1.546.967,63 €
- Oferta d’adquisició dels vehicles i material de l’actual servei: 75.000 €
- Memòria valorada pera a la intervenció de millora en el magatzem destinat a
parc de vehicles: 39.900 €
OFERTA signada per l’empresa SERVEIS REUNITS, SA
- Pressupost anual de contracte: 1.420.745,17 €, més IVA
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-

o 10 % IVA: 142.074,52 €
o Total IVA inclòs: 1.562.819,69 €
Oferta d’adquisició dels vehicles i material de l’actual servei: 75.000 €

OFERTA signada per l’empresa URBASER, SA
- Pressupost anual de contracte: 1.421.374,51 €, més IVA
o 10 % IVA: 142.137,45 €
o Total IVA inclòs: 1.563.511,96 €
- Oferta d’adquisició dels vehicles i material de l’actual servei: 75.000 €
ATÈS que en data 20 de juliol 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 2B per les empreses admeses, va ser la següent:
-

SERVEIS REUNITS, SA: 103,78 punts
URBASER, SA: 103,72 punts
SERVITRANSFER, SL: 104.54 punts

Per tant, la puntuació total obtinguda per les 3 ofertes admeses va ser la següent:
-

SERVEIS REUNITS, SA: 86 + 103,78 = 189,78 punts
URBASER, SA: 59,50 + 103,72 = 163,22 punts
SERVITRANSFER, SL: 41,50 + 104,54 = 146,04 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 SERVEIS
REUNITS, SA, amb l’oferta establerta de:
-

Ofertes tècniques contingudes en el sobre 2A
Oferta econòmica 1.420.745,17 €, més IVA
Preu ofert per adquisició vehicles antics: 75.000 €

L’acta de la reunió de la Mesa que va acordar elevar la proposta d’adjudicació a l’òrgan
de contractació es troba a disposició pública en el perfil del contractant des del dia 21 de
juliol de 2016.
TENINT EN COMTPE que en data 21 de juliol de 2016 s’ha requerit al licitador que va
presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa (SERVEIS REUNITS, SA) perquè
presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constitueixi la garantia definitiva.
VIST que fins el dia d’avui, s’han presentat dos escrits per part de les empreses
CORPORACION CLD, S.U.T.R, SL i FCC, SA, amb registre d’entrada de 20 de juliol
de 2016 i 21 de juliol de 2016, respectivament, en els quals sol·liciten poder accedir a
l’expedient administratiu i a les pliques dels licitadors. Per aquest motiu, el dia 21 de
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juliol de 2016 es va requerir per correu electrònic a totes les empreses licitadores perquè
indiquessin, de forma detallada i concreta, quins documents tenen caràcter de
confidencial. En data 22 de juliol es va comunicar als referits licitadors que tenien a la
seva disposició l’expedient de contractació junt amb les pliques de les empreses
licitadores, excepció feta de la part de les mateixes que han estat declarades
confidencials.
ATÈS que el dia 25 de juliol de 2016, ha tingut entrada un escrit de FCC anunciant la
intenció d’interposar recurs especial en matèria de contractació contra la resolució de la
Mesa de Contractació que resolia la seva exclusió. No ha sol·licitat cap mesura
provisional.
TENINT EN COMTPE que el dia 25 de juliol de 2016 ha tingut entrada un escrit de
SERVEIS REUNITS, SA, aportant la documentació requerida (certificat de l’Agència
Tributària, certificat de la Seguretat Social 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 Àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents,
ACORDS:
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa SERVEIS REUNITS, SA, el contracte de gestió del
servei públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del
Vallès, per un període vuit anys prorrogable per períodes anuals fins a un màxim de 10
anys, de conformitat amb la clàusula 3a del Plec de Clàusules Administratives
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Particular, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques, a les millores
proposades en el sobre núm. 2A amb Registre d’Entrada núm. 2016/3895, de data 20 de
maig de 2016, i amb les següents millores i condicions econòmiques:
-

Oferta econòmica 1.420.745,17 €, més IVA
Preu ofertat per adquisició vehicles antics: 75.000 €

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.- DISPOSAR 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.
Setè.- DELEGAR, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.j) de la Llei
7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les bases de Règim local i l’ article 52.2.k) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en la Junta de Govern Local l’ adopció de les
resolucions que siguin necessàries en relació a l’eventual recurs extraordinari de
revisió, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, la suspensió de la
formalització del contracte, aixecament de la suspensió, interposició de recursos o la
personació en els mateixos davant la jurisdicció contenciosa administrativa, si s’escau.
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Hola, buenas noches. Hacer un pequeño y
breve resumen de cómo llevo la puntuación. Decir que en el sobre técnico, SERVEIS
REUNITS, SA, ha sacado 86 puntos, URBASER, SA ha sacado 59,50 y
SERVITRANSFER, 51,50. En el sobre económico, SERVEIS REUNITS, SA ha
sacado 103,78, URBASER, SA 103,72, y SERVITRANSFER 104,54. En total:
SERVEIS REUNITS, SA 189,78, URBASER, SA 163,22, y SERVITRANSFER, SL
146,04. Han quedado excluidas CLD y FOMENTO Y CONTRATAS por
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incumplimiento del pliego, que han considerado mis técnicos, y bueno, así la
puntuación más o menos ha sido.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Senyor Torres, nosaltres vam votar a favor
perquè, des del punt de vista polític s’havia fet una bona feina, i això ho vam
reconèixer en el seu moment però ens trobem que, o això està gafat (de gafe) o hi ha
una part d’incompetència que no acabem d’entendre. Ens vam veure obligats a votar
dos modificacions de les pliques, tot i haver-ho passat per un altre gabinet jurídic
perquè una de les empreses, quan se’ls hi va explicar verbalment, va dir: “un moment,
del que m’han explicat els tècnics al que ve a les pliques, no té res a veure”. Clar, o
sigui, no sé si m’explico. Ja partim d’un error i un error i un error. I ara, ens tornem a
trobar amb la mateixa situació que vam tenir fa un any i mig, quan vostè encara no era
regidor, on l’empresa fa el requeriment formal (que és un requeriment que han de fer
totes les empreses), després volen anar a una instància superior de poder mirar-se els
expedients i tal, i se’ls hi dóna un dia i ja ho portem a Ple. Un dia, i ho portem a Ple!
Clar, la meva pregunta és: si avui l’aprovem, demà SER, SA ja començarà a treballar?
O com que estarem pendents de que si FOMENTO y CONFEDERACIÓ presenten o
no presenten, no se’ls dóna la raó i tal, ens anem un altre cop a no sé quin mes
d’aquest any per fer el canvi? Per què tanta pressa per portar-lo al Ple d’avui, si al final
demà mateix no començarà a treballar aquesta empresa? Per què no fem les coses bé,
es dialoga, se’ls hi diu el que hi ha hagut i, si després volen anar a l’autoritat que
vulguin (la mercantil o un contenciós) doncs vagin, però nosaltres amb la feina ben
feta? És possible que, aquest cop, o no es presentin o el guanyem nosaltres. Això és
possible, però també és possible que no. I si ho tornem a perdre, entrarem en el dia de
la marmota: un bucle que no només retarda la concessió, sinó que ens està costant
calés, perquè vostè ja ho sap: de reparació de vehicles, per Junta de Govern s’ha passat
diferents cops. Cada cop que passem una factura de reparació de vehicles o de serveis
que no estan en aquest, però sí estan en l’altre, els calés que l’Ajuntament ha de posar.
I jo crec, a cap baix, que a lo millor hem perdut uns 100.000 € aquest any entre els dos
estudis, entre el que hem hagut de pagar perquè es mantingui aquest servei perquè
s’està caient a trossos, i no pel personal que hi treballa, sinó per les condicions que
tenen. Llavors, clar, a nosaltres ens preocupa tornar a fer un altre cop el ridícul amb
aquest tema i que s’ajorni i que anem un altre cop d’aquí 6 mesos o 8 mesos a unes
noves pliques. Per tant, no ens agrada com ha anat tot i no tindrà el nostre vot
favorable en aquest tema. I miri que havíem començat molt bé. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bona nit a tothom. Nosaltres, ara fa 3
mesos vam votar en contra i ara no votarem a favor. Estem plantejant-nos, estem
dubtant, entre l’abstenció i el vot en contra. A veure, coses. Tinc un dubte que agrairia
que en aquest torn algú em contestés per part del govern. El punt 7è d’aquest acord diu
que estem delegant a la Junta de Govern Local tot el que vingui a partir d’ara. Sabem
segur que la gent de FOMENTO impugnaran això perquè ja han expressat formalment
i per escrit la seva voluntat de fer-ho, per una banda. Nosaltres, no em sembla
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malament com ha anat la cosa, trobo que l’empresa que ha guanyat presenta coses
importants i que estan bé. El fet de que diguin que plantejaran un pla pilot per fer la
recollida selectiva en determinades zones del municipi, està bé. El fet que diguin que
tractaran de forma especial els grans generadors de residus que tenim al municipi, està
bé, i els hi recordo per quan sigui el moment de parlar-ne que a Corró d’Amunt en
tenim com a mínim un i que no fa les coses com les hauria de fer. Però, en aquest cas,
ens sembla que és important que qualsevol cosa que pengi d’això continuï sent
competència del Ple. Llavors, jo els demanaria si aquest punt 7è vol dir el que a mi em
sembla, que és que qualsevol cosa que vingui després d’això se n’encarrega la Junta de
Govern Local i, si és això, els demanaria que el traguessin, si us plau.
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Bueno, decirle al señor Bernabé que
esperamos que hagan alegaciones, lógicamente, pero bueno, si no las hiciese Fomento
las haría otra empresa, o las harán varias empresas. Lógicamente, es lo que marca la
Ley. Esperaremos las alegaciones, pero yo creo (y mis técnicos también) que el pliego
ha sido muy remirado, está muy afinado y creemos, nosotros tenemos la certeza de que
está bien, la certeza al 100%. Pero nuestra última palabra no la tenemos nosotros. Si
nos llevan a un contencioso o no nos llevan, nosotros ahí no tendremos el qué, pero el
pliego es bastante diferente con el anterior. Hemos intentado que los errores que
tuvimos la vez anterior, que yo no estaba pero es igual, que ahora no pasen. Ahí se está
viendo (y no quería criticar a ninguna empresa de las que han concursado porque no
debo) que hay una gran diferencia de puntuación, igual alguien no ha querido ganar el
concurso y ahora se está quejando. Porque los errores que han tenido ciertas empresas
son errores garrafales. Que me imagino que esta empresa tiene gente para poder hacer
las cosas un poquito mejor. Yo, simplemente, ésto ha sido todo técnico y yo he visto
los resúmenes de todo. Y la diferencia se ve en la puntuación. Solamente decir eso.
Luego, lo que venga vendrá. Pero hubiese venido igual, seguro. Hubiese salido quien
hubiese salido, alguien no hubiese estado conforme. Entonces, en los concursos de la
recogida de residuos suele pasar. Siempre tiene que ir a un contencioso, pero bueno,
creemos que ahora la diferencia es bastante importante como para dejar claro que las
cosas están bastante bien expresadas.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Señor TORRES, yo ya le digo que no
dubto que des del punt de vista tècnic vostès intentin fer-ho el millor possible, però jo
li torno a dir: què hagués passat si l’empresa que va provocar les dos modificacions
s’hagués callat? Què hagués passat? Que vostè m’estaria dient exactament el mateix
ara, que és perfecte, i tindríem un error garrafal dintre del projecte, que per això vam
dir de retocar-ho aquí dos cops. Per tant, jo no sé fins a quin punt ens podem fiar o no
en aquest sentit. Ja ho veurem en el futur, en tot cas. Però clar, a mi em sembla que,
com vostè ha dit, hi ha una empresa que està guanyant solventment, però solventment,
el concurs. Anar a veure que si en lloc de 150 posa 149, i si en lloc de 180 posen 175,
en número de contenidors, quan aquí és pràctica habitual per exemple, en el sobre
número 1 que si falta documentació se li requereix a l’empresa perquè pugui continuar
concursant, això és (o era) pràctica habitual en aquest Ajuntament, que no se li digui a
les dos empreses: “escolti, això que esta posant aquí vostè, és un error o és la seva
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oferta?”. Aquesta gestió es va fer, per exemple? Clar. Nosaltres ens abstindrem. Ens
hagués agradat votar a favor, però ens abstindrem perquè tenim els nostres dubtes.
D’acord? Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Gràcies. Em sembla que, només que sigui
per educació, o per cortesia. (...) Però ho farà vostè? Quan? Ara? No. A veure, jo he
demanat que ho fes, si us plau, abans del segon torn. Val. Doncs em sembla que,
encara que només sigui per educació o per cortesia, el moment de contestar no era la
intervenció final, sinó ara, entre mig de les dues coses. I els hi demano si us plau que
em digui això, si realment aquest punt 7è el que està dient és que, a partir d’ara,
qualsevol cosa que passi amb això deixa de ser competència del Ple i passa a ser
només de la Junta de Govern Local. I si és això, si estan disposats a treure aquest punt
de l’acord.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Estem d’acord que el plec estava
molt ben fet. Els tècnics l’únic que han fet és aplicar el plec en tot els seus punts. No
els hi podem dir res més que això. I els tècnics ens diuen que hi ha dues empreses que
no compleixen el plec, val? Una d’aquestes empreses ens ha comunicat que s’anirà al
Tribunal de contractes. Per què que els acords ara els pugui adoptar la Junta de
Govern? Doncs perquè el Tribunal de contractes ens enviarà i ens demanarà
documentació, i nosaltres no podem esperar a certes coses al Ple de setembre. Potser
ho hem de fer a principis de setembre. I és per celeritat. Res més, senyor Profitós. No,
no, no busqui. Llavors, a partir d’aquí el que hem de mirar també és de no allargar
l’agonia, perquè anirem tots malament. Per tant, els terminis s’han d’acomplir, i s’han
d’acomplir ràpid. Jo me’n refio dels meus tècnics, en això. Me’n refio, ja que van fer
uns plecs correctes, me’n refio que han aplicat els criteris correctes. Si veritablement
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ha anat al Tribunal de
contractes, perquè ens ha avisat, i ahir van tenir gent que ha vingut a veure, gent de
FOMENTO i gent de CLD que han vingut a veure totes les ofertes. Si veritablement
aquesta gent van al Tribunal de contractes i no els hi donen la raó, vol dir que la
teníem nosaltres. Si els hi donen la raó, estic amb vostè: estem gafats, tenim un
problema, i hem de reaccionar i no sé com. Però de moment, esperem això. Entesos?
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, sis abstencions 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:
3. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DE LA CONCESSIÓ
DE L’ÚS PRIVATIU D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC (PARCEL·LA Q1
RESULTANT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA
PARCIAL DEL SECTOR N), EN RÈGIM DE CONCESSIÓ
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ADMINISTRATIVA, AMB LA FINALITAT DE LA CONSTRUCCIÓ I
EXPLOTACIÓ D’UN COMPLEX DE CARÀCTER ESPORTIU
ATÈS que el ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2016 va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de l’ús privatiu d’un bé de domini
públic –parcel·la d’equipaments Q1 situada en el pla parcial Sector N - en règim de
concessió administrativa, amb la finalitat de la construcció i explotació d’un
complex de caràcter esportiu. Tot això, amb el benentès que no es produirà
l’adjudicació fins que no s’hagi produït l’aprovació definitiva del Projecte de
Reparcel·lació del Sector N i llur inscripció en el Registre de la Propietat.
Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a terme
per procediment obert i tramitació ordinària.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran de
regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la licitació de
l’esmentada concessió administrativa de l’ús privatiu de béns de domini públic.”
ATÈS que durant el termini de presentació de pliques, l’única oferta presentada ha estat
la de la societat mercantil AQUA SPORT ASSOCIATED BCN, SA.
VISTES les actes d’obertura dels sobres A i B, realitzades el dia 4 de juliol de 2016.
VISTOS els informes emesos pels tècnics que han valorat la documentació continguda
en el sobre B.
VISTA l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació celebrada el dia 20 de juliol de
2016, en la qual es va donar a conèixer que la puntuació obtinguda en el sobre B va ser
de 27,5 punts.
VISTA l’acta de l’obertura del sobre C, realitzada el dia 20 de juliol de 2016, en el qual
es va donar lectura de l’oferta econòmica presentada per AQUA ESPORTS
ASSOCIATED BCN, SA, i que consisteix en la següent oferta:
-

Cànon fix anual: 15.000 euros més impostos
Cànon variable a partir del 3r any: 0,50% sobre la facturació de l‘any anterior
Inversió de 10.686.317,30 euros, IVA no inclòs
Es compromet a la creació de 37 nous llocs de treball (que seran de nova
creació). Es procurarà donar prioritat als residents en el municipi de les
Franqueses del Vallès.
Es proposa un descompte del 10% a aquells socis residents a les Franqueses del
Vallès, així com també preus específics per a persones amb discapacitat.
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VIST l’informe emès per la secretaria del qual s’extreu el següent:
“En relació a l’ acord de Ple que aprova el plec de clàusules en el present concurs,
on s’ estableix que no es produirà l’adjudicació fins que s’aprovi definitivament el
projecte de reparcel·lació del Sector N i llur inscripció en el Registre de la
Propietat, cal dir que si bé el Pla Parcial del Sector N va ser aprovat
definitivament, queda pendent l’aprovació del projecte de reparcel·lació i la seva
inscripció en el Registre de la Propietat i, per tant, en aquest moment encara no s’
ha complert la condició establerta en el nomenat acord del Ple de la Corporació ni
el que es recull a la clàusula 1 del propi plec de clàusules administratives
particulars.
En aquest sentit convé posar de relleu la STS de la sala contenciós administratiu
secció 7ª de data 16 de juny de 2000 en el recurs de cassació núm. 8703/1994 que
estableix la possibilitat de convocar concurs (en aquell cas per adjudicar les obres
d’execució d’ un pla parcial), mentre es tramita el Pla parcial a condició de que
l’execució no es realitzi abans de l’ adjudicació definitiva del Planejament. La
sentència desestima qualsevol nul·litat de l’acord de Ple o inadequació de la
proposta o invalidesa que pugui derivar-se, entenent que l’ acord de Ple que va
aprovar les bases del concurs ja establia que quedava condicionat a l’ aprovació
definitiva del pla Parcial i que aquesta mateixa obligació va tornar a plasmar-se a
l’adjudicació definitiva i a l’escriptura subsegüent. Tanmateix, la sentència
conclou que tot el procediment de concurs constitueix, segons el Reglament de
Gestió Urbanística, una actuació preparatòria i cap norma impedeix que pugui
desenvolupar-se simultàniament a la tramitació i definitiva aprovació del Pla
Parcial si no es procedeix a l’execució de cap actuació fins a l’ entrada en vigor
del pla Parcial.”
VISTES les competències del Ple de la Corporació, concretament, l’apartat n) de
l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix que és competència del
Ple les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos
ordinaris, així com les concessions plurianuals quan la durada sigui superior a quatre
anys.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- ADJUDICAR amb caràcter provisional a AQUA SPORTS ASSOCIATED
BCN, S el contracte de l’ús privatiu d’un bé de domini públic – parcel·la d’equipament
Q1 situada en el Pla Parcial Sector N – en règim de concessió administrativa, amb la
finalitat de la construcció i explotació d’un complex de caràcter esportiu, segons
l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, i que es resumeix en el següent:

Ple 28/07/2016 – pàg. 13

-

Construcció d’un equipament destinat a Centre de Tecnificació de Natació
Sincronitzada.
Cànon fix anual de 15.000 euros més impostos.
Cànon variable a partir del 3r any de 0,50 per 100 sobre la facturació de l’any
anterior.
Inversió de 10.686.317,30 €, IVA no inclòs.
Creació de 37 nous llocs de treball, en la qual es procurarà donar prioritat als
residents en el municipi de les Franqueses del Vallès.
Descompte de 10% a aquells socis residents a les Franqueses del Vallès, així
com preus específics per a persones amb discapacitat.

Segon.- ADVERTIR que aquesta adjudicació queda condicionada a l’aprovació
definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del Sector N i de llur inscripció
en el Registre de la Propietat.
Tercer.- 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.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa interessada.
Cinquè.- 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 ALCALDE i diu: Molt bé. Aquí, breument, tots els
antecedents n’estem sobradament coneguts. És més que res centrar una mica l’oferta,
un cànon fix anual de 15.000 Euros més tots els impostos que generin, cànon variable
a partir del tercer any, que és un 0,50% sobre la facturació bruta de l’any anterior, una
inversió de 10.686.317,30 Euros, IVA no inclòs, i el compromís de creació de 37 nous
llocs de treball i que es procurarà donar prioritat als residents del municipi de les
Franqueses, i també es proposa un descompte del 10% a aquells socis residents a les
Franqueses del Vallès, així com també preus específics per les persones amb
discapacitat. Alguna intervenció al respecte?
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Bona nit. El grup d’IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ votarà en contra, ja li avancem. Ja ho hem dit moltes
vegades. Fa 3 mesos ja ho vam dir que ho sentim molt, però no és el nostre model de
poble, no creiem en aquest tipus de model. I sobretot creiem que no és una necessitat
que el poble demani ara mateix, creiem que hi ha coses molt més importants. Una
parcel·la tan gran com aquesta, un cànon de 15.000 Euros, doncs ja ho hem dit, per
nosaltres és com un regal. A mi em recorda, personalment, a aquests països de l’Est
que a canvi de que vinguin empreses, els hi regalen el terreny a canvi de llocs de
treball. Això és el mateix: regalem, regalem. I un dels motius són els llocs de treball,
però clar, resulta que fa 3 mesos parlàvem que era un projecte únic en el món amb
creació d’entre 70 i 90 llocs de treball (i això està recollit en l’acta del dia 28) i ara
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estem parlant de 37 llocs de treball. Ja han disminuït els llocs de treball. Al mateix text
estan dient: “No es preveu l’adjudicació fins que no s’hagi produït l’aprovació
definitiva del projecte de parcel·lació”. I fa 3 mesos es va dir: “No es preocupin, que
en un mes i mig, com a molt dos mesos, ja estarà acabada la reparcel·lació”. Ja han
passat 3 mesos, està acabada ja la reparcel·lació? Què passa si no funciona? Perquè
clar, van dir: “No, aquí no hi ha risc”. No hi ha risc, però si es comença la construcció
i es queda a mitges què tindrem, una altra obra faraònica a mitges, com el que havia de
ser el teatre auditori, que el tenim a mitges? Si no va bé, ens quedarem amb una
construcció allà, què farem amb ella? Entenem que hi hagi terrenys que s’ha d’obtenir
un benefici, per exemple el pàrquing dels camions. Molt bé, tenim uns terrenys, es fa
un pàrquing de camions, bueno, però no s’altera considerablement el terreny. Però en
aquest cas, hi ha un risc elevat, hi ha un risc i pot ser perjudicial pel municipi. També
pensem, perquè diem: “No hi haurà un descompte pels socis de les Franqueses d’un
10%”. Nosaltres entenem que estarem fent competència directa al nostre complex
esportiu municipal. Entenem que qui s’apunti a aquesta piscina no s’apuntarà a les que
ja tenim. I tenint en compte com està el tema amb SEAE, doncs només ens faltava fernos la competència a nosaltres mateixos. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Nosaltres també votarem en contra. El que
passa que si les votacions van tal com van anar l’altra vegada, el fet que votem en
contra no servirà per gran cosa, perquè això tirarà endavant. Escolti’m, la intenció és a
veure si podem fer de la manera amb els que hem vingut avui, que hi hagi dos regidors
de l’equip de govern, com a mínim, que decideixin votar que no. Els hi hem explicat
ara fa 3 mesos, els hi ha explicat ara fa un moment el regidor d’IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ que acaba d’intervenir. Escolti, jo no sé si els hi puc tocar
la fibra amb una mica de poesia. La poesia és una poesia d’un autor alustrat, en Miquel
Martí i Pol, musicada per un diputat, en Lluís Llach. I és “L’ara mateix”, de 1980.
Llegiré un tros molt petitet que diu: “Cap dels prodigis que anunciaven traumaturgs
insignes no s’ha complert i els anys passen de pressa”. Després ve el tros aquell “tot
està per fer, tot és possible”. Però en aquest cas, senyor Colomé, el traumaturg
insigne és vostè. Vostè és qui fa 3 mesos ens va dir, tal com s’acaba de dir, que hi
hauria entre 70 i 90 llocs de treball i realment són 37. Vostè ens va dir que serien
aquests 15.000 Euros més el 0,50% de la facturació. No ens enganyem, eh? El 0,50%
de la facturació, amb els números que ells mateixos preveuen, estem parlant en el
millor dels cassos d’entre 15, 17, 18.000 Euros a l’any, que és el 0,50 de la facturació
de 3 milions i mig que ells pretenen. Vol dir que no ens farem la barba d’or. I vostè va
dir també: “I a més a més, hi haurà les millores”. Quines millores? Tots els 17 que
estàvem en aquí, i la meitat de la gent que segueix el tema, seria que només hi hauria
un grup que optés a això. I quan una cursa la corres tu sol, no tens cap necessitat de
treure el fetge per la boca. Vull dir aquesta gent s’han limitat, com era lògic, a complir
els mínims requisits que els hi marcàvem. Han estat en els mínims en tot. Les millores
que vostè ens va dir, cap ni una. Vostè va comentar també que no teníem res a perdre.
Ho ha comentat una mica el regidor que ha intervingut davant meu.: sí que tenim a
perdre, potser tenim a perdre si la construcció es queda a mitges. A la segona
intervenció parlaré del finançament, de la manera com es pretén finançar això. Tenim
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a perdre, i no serà la primera vegada que ens passa en aquest municipi. Tenim a perdre
si, un cop això està fet, ens demanen rebaixar aquest cànon minso i tampoc no serà la
primera vegada que passa en el municipi. I tenim a perdre si finalment això se’n va a
l’aigua (i tampoc no serà la primera vegada que passa en el municipi). Per altra banda,
només per fer comparacions, representa que nosaltres anirem a buscar, a banda dels
impostos, que no em serveixen com a tema diferencial perquè els paga qualsevol
empresa que està ubicada en el nostre municipi, en el millor dels cassos anirem a
buscar aquests 30.000 Euros a l’any dels que estàvem parlant: 15 de cànon i 15 de
facturació. Miri, aquesta empresa ara mateix per fer la inversió de 13 milions d’Euros,
ha desemborsat efectivament un capital de 15.000 Euros. I els socis (no cal dir noms),
els 5 socis que de moment han desemborsat aquests 15.000 Euros, si els números van
tal com ells es pensen que han d’anar, rebran el tercer any 46.000 Euros en concepte
de dividends de les seves accions preferents i com a socis fundadors, i a partir del
cinquè any, aproximadament 77.000 Euros. I nosaltres estarem rebent-ne 30.000 com
a molt, si les coses van com han d’anar. Quan arribi als 5 minuts m’avisa, senyor
Colomé. Per altra banda, en aquí ens trobem amb que la puntuació que se’ls hi ha
donat en aquesta gent, tot i que han anat sols, no és res de l’altre món. Hi ha llocs en
els quals han obtingut 50 punts, que era el màxim (El senyor Alcalde indica que li
queden 5 minuts de temps). No, no, tinc un altre torn, cap problema.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Aquesta parcel·la d’equipaments,
nosaltres sempre ho hem dit: és la política que hem fet ja des de fa 3 o 4 anys en totes
les parcel·les d’equipaments que tenim als polígons industrials. Tenim parcel·les
d’equipaments que no tenen sortida i nosaltres els hi estem donant una sortida encara
que sigui poc, per poder cobrar algo. Aquesta n’és una. L’aparcament de camions són
20.000 Euros per 25.000 m2. Aquests en son 15.000 i en traurem (vostè ho diu)
35.000, no? I apart, impostos. Però és més que l’aparcament de camions. I a més,
sempre ho hem dit també: dinamitzador del sector N. Hi ha propietaris que ho estan
esperant, això, i que això tingui èxit. I per això s’ha fet. Esperem, donem temps al
temps i dintre de mig anyet en parlem. En parlem, i mirem aviam com està. De
moment només haurem perdut temps si no es porta a terme. Urbanització i
reparcel·lació, si tot va bé s’aprovaran al setembre, a principis de setembre. Ens falta
un informe, que és el de l’ACA, però que el tindrem (esperem) a finals del mes
d’agost. Alguna intervenció més?
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Senyor Alcalde, vostè ens diu: “Esperem,
perquè en el pitjor dels casos no haurem perdut res”. Bueno, miri, d’entrada estem
col·locant un terreny de 15.000 m2 per un espai que com no l’utilitzi un club de
natació de Granollers, no sé en què l’utilitzarem. Per tant, vostè està col·locant aquest
espai ex professo en un lloc amb aquests metres per les necessitats d’un tercer, no de la
població de les Franqueses ni molt menys. Dos: hem passat d’un projecte de 12
milions que ens va presentar aquí el Club Natació, inicial, a 10, on a més a més en
aquesta primera presentació ens deien que ja estaven finançats 6 milions (3 per una
empresa i 3 per una altra, no diré noms). Ara ens trobem que, d’aquests 10 milions, 6
han d’anar a finançar-se amb un crèdit ICO. La pel·lícula ja està canviant. No tenim 6
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milions, sinó que a lo millor tenim 4, i ja veurem si els tenim. Clar, en cap moment del
plec diu: “fins que l’empresa pugui garantir la plena construcció, per tant, tot el capital
per poder fer front a aquesta construcció, no es començarà”. Això no surt en el plec en
cap moment, no sé si us ho heu mirat. Per tant, aquesta empresa amb 4 milions ja pot
tirar cap endavant i després ja veuré com finanço. Li vaig dir en el Ple em sembla que
era de l’abril, que no era una necessitat del poble de les Franqueses treure a concurs
aquesta parcel·la, que s’estava fent abans de la reparcel·lació. I no s’estava fent per
una necessitat nostra, sinó per una necessitat de l’empresa (i ara es veu
claríssimament) de donar uns avals per poder finançar-se. I aquí està el quid de la
qüestió de per què correm tant amb aquesta parcel·la a treure-la a concurs. I això és
així. Ja no entraré en el tema dels treballadors. Escolti, jo vaig ser testimoni directe:
quan Danone va arribar, Parets va exigir un 50% de treballadors de Parets. Va exigir a
l’empresa, perquè és una empresa privada que pot fer la contractació que vulgui dels
seus treballadors. Li recordo. Aquí, preferentment els de les Franqueses. No ens
presenten un pla de viabilitat. I això ja ho vaig dir en el Ple de l’abril. Què passa si no
poden pagar aquest crèdit ICO o no poden pagar qualsevol cosa que els hi surti?
Assumirà l’Ajuntament aquest complex al 100%? El recordo que no estem en el millor
moment de la sincronitzada, precisament, en aquest país. No ens hem classificat als
Jocs de Río. Això pot semblar una xorrada, una banalitat, però vol dir que dintre dels
estatus dels esports, la sincronitzada ha baixat. I a lo millor ens trobem amb la sorpresa
de que ara la sincronitzada no té preferència, com la tenia fa un any, i que no es
gastaran aquests calés de la Generalitat de moment, sense pressupost, ja veurem.
Esperem que al setembre o l’octubre el tinguem, però de moment sense pressupost.
Què vull dir amb tot això? Que hi ha un risc inherent de que això no acabi bé. Al no
presentar un pla de viabilitat de quins ingressos. Si que el presentem? Però com anirà
això als 3, 4, 5 anys? Per últim: la gran què social pels habitants de les Franqueses, una
rebaixa del 10% en els preus, uns preus que jo de moment desconec. Una rebaixa
sobre 60 Euros són 6 Euros. (Un regidor indica que són 41 Euros) 41? Bueno. I aquí
entrem on deia abans Germán: entra en competència directa amb la nostra pròpia
piscina. És així de clar. Ja tenim problemes perquè la Garriga està fent la feina, està
modernitzant la seva piscina; Canovelles ha fet un complex nou; ens estan baixant a
nosaltres els abonats i, a més, muntem un altre complex que ens faci competència
directa a nosaltres com a municipi. Bueno, jo no sé fins a quin punt això és un bé que
està esperant tota la ciutadania de les Franqueses, el poder tenir un trampolí de 20, 30
metres per tirar-te. No sé fins a quin punt això és un bé social. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Continuaré allà on m’he quedat abans. La
puntuació que han tret aquesta gent en conjunt no és dolenta, però és clar, és que
anaven sols. I de la manera que ho tenien muntat, qui presentés la millor oferta tenia
assegurats els 100% dels punts en alguns cassos. És així que, sense passar-se un duro
del mínim, han obtingut els 50 punts que havia com a màxim en el tema econòmic,
etc. Ara, quan entrem ja en el tema de valoracions, el nostre Patronat d’Esports els ha
donat 8 punts sobre 15. Això és un aprovat pelat. La gent d’Urbanisme, l’informe de
la nostra arquitecta, els hi dóna 2 punts sobre 5 i diu: “Hi ha poca valoració, definició i
concreció en el document que presenten. No hi ha cronograma. No hi ha informació de
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les fases d’obra. Però no s’analitzen els punts crítics i com es resoldran en cas de que
es produeixin”. I el nostre Interventor, pel pla financer els hi ha donat un 10 sobre 15,
en el meu entendre molt generós i diré per què. Perquè s’ha comentat ara una mica:
dels 12 milions que aquesta inversió (més el seu IVA, més les despeses de la pròpia
empresa, etc.) representa, ells confien en arribar a 6 milions d’aportacions. Estem
parlant de 15.000 Euros, ara mateix. I els altres 6 milions, realment són endeutament.
Ells compten amb 3 milions de l’Institut català de finances, al qual ja s’han adreçat i
que de moment ni ha confirmat ni ha desmentit, ha dit: “Escolta, quan ho tinguis m’ho
portes i en parlem”, i amb 3 milions més de l’Institut de diversificació de l’energia,
que forma part del Ministeri d’Indústria espanyol. Llavors, bueno, no sé com aniran
les coses d’aquí a un any, si els hi donaran i, quan les coses vagin com han d’anar, què
passarà amb això. Igual els hi demanen que ho tornin tot de cop, i veurem com ho fem.
El que passa que això suposo que tirarà endavant, i tirarà endavant perquè bueno,
perquè vostè té sort, senyor Colomé. En el moment determinat s’ha trobat amb punts,
amb un partit que l’ha estes la ma perquè això tirés endavant. I bueno, tindrà sort i
això ho tirarà endavant. Ja veurem com s’acaba. I té sort també perquè vostè és
Alcalde enlloc de ser Rei. Si fos Rei, els reis normalment, a veure, tenim a Jaume I el
conqueridor, tenim el Pere el cerimoniós, tenim (els reis acostumen a portar un nom),
vostè com Alcalde hauria de ser el Francesc III el sastre, perquè aquí estem començant
a fer vestits a mida per diferents temes i aquest n’és un altre. Aquesta societat es va
constituir molt poques setmanes després de les darreres eleccions. Llavors, no sé, en
aquí hem fet un concurs aparentment transparent que des del primer dia ja tenia
beneficiari.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Són dos models
diferents, és un tema de concepte. Ja ho he explicat abans. Nosaltres volem tirar
endavant el sector N i dinamitzar-lo i aquest és un motor pel sector N que, si funciona
bé, al costat s’instal·laran empreses (i això ho hem dit sempre) que donaran vida al
sector N. Aquesta n’és una. No despreciem 37 llocs de treball, no els despreciem. Són
els de nova creació. Altra cosa és que en portin que no siguin de nova creació. Però els
37 no els despreciem. No despreciem el cànon que han de pagar a l’Ajuntament. I no
despreciem també els impostos que hauran de pagar: l’IBI no serà el mateix que el de
l’aparcament de camions, ni molt menys, perquè serà d’una construcció. I a més a
més, hauran de pagar IAE perquè facturaran més d’un milió d’Euros. Per tant, no
despreciem tot això. Jo els hi dic que hem cregut, hi hem cregut sempre (és un tema de
model de poble) i en principi espero que això pugui ser una realitat i un bé per les
Franqueses. 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, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals
ILFC-E, ERC-AM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal.
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ
PER A LA CONCRECIÓ DE SOSTRE, USOS I ORDENACIÓ DE
L'EDIFICACIÓ EN EL SÒL QUALIFICAT D'EQUIPAMENT PÚBLIC
A LA FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRERS TERME, EMPORDÀ,
PROVENÇA I PLAÇA CATALUNYA DEL TERME MUNICIPAL DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que el Ple, en sessió del 28 d’abril de 2016 va adoptar, entre d’altres, els següents
acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès amb la
finalitat d’augmentar l’edificabilitat de la parcel·la d’equipaments amb
emplaçament entre els carrers Terme, Empordà, Provença i la Plaça Catalunya,
referència cadastral 1675301DG4017N0001RK, del terme municipal de les
Franqueses del Vallès.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini
d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit
municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al
web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal que les persones
interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat
amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer de 2012.”
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, segons
edictes publicats al BOPB de 20 de maig de 2016, així com al Diari ARA de la mateixa
data i a la seu electrònica de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat al·legacions.
ATÈS que l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) estableix que la modificació de qualsevol
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la seva formació.
VIST el que disposen els articles 59 i 85 del TRLUC i els articles 22.2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Text Refós de la
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana en la parcel·la d’equipament públic
situada en el carrer Terme, 15, del municipi de Les Franqueses del Vallès per a la
concreció de sostre, assignació d’ús i ordenació de l’edificació.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bona nit. Els donaré unes dades, perquè
d’això va haver-hi una aprovació inicial: al Ple de 28 d’abril de 2016, en aquest plenari
es va acordar la seva aprovació inicial. El document ha estat sotmès a exposició
pública durant un mes i no s’ha presentat cap al·legació. La finalitat d’aquest
document, com ha explicat el senyor Secretari, és ordenar els sostres i els usos de la
parcel·la. Una parcel·la que te 3.066,44 m2 i que està qualificada com a equipament
públic i sense un ús concret assignat. La proposta vol concretar el seu sostre edificable,
augmentant l’edificabilitat i fixant els volums edificables, assignant un ús concret de
residència per a la tercera edat i centre de dia. En la memòria del document que vostès
han pogut llegir (si l’han vist, que l’han tingut a la seva disposició), es demana que hi
hagi una edificabilitat de 1,75 m2 de sostre per m2 de sòl. Recordar que el Pla General
ens fixa 1, i demanem 1,75. La modificació també proposa distribuir el sostre en 3
blocs aïllats de planta quadrada, els quals van girant i adaptant-se a la topografia per
permetre l’assoleig i les vistes del bloc del carrer Illes Medes. Es marca un gàlib
màxim de 12,68 metres d’alçada per volums proposats amb el carrer Terme i els blocs
de la part interior de la parcel·la es van adaptant a la topografia, amb una planta menys
entre ells. Bé, jo crec que està tot explicat. Si vostès han vist la documentació, jo he
afegit això, que crec que és d’importància per poder-ho explicar.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, molt bé. En primer lloc, deixar ben clar que
la nostra postura mai serà d’oposar-nos a la construcció d’una residència per la gent
gran, però hi ha matisos. Sobretot, quina gestió tindrà aquesta residència. Volem
preguntar quantes places tindrà, públiques, amb preu públic. Volem conèixer quina
demanda tenim a les Franqueses de places, i quin efecte tindrà l’oferta de places
públiques sobre aquesta demanda. Recentment hem conegut les dades de les llistes
d’espera per la dependència a Catalunya. Són exagerades, altíssimes. Tenim molta
gent que mai accedeix a una residència pública perquè es mor abans esperant. I de fet,
si fem una residència on el percentatge de “x” públics és una misèria, engrunes, de què
serveix? Estem donant una gestió a una empresa privada, que és el que sospito, o
possiblement un servei concertat, perquè tingui una sèrie de llits que, de fet, crec que
ampliem la planta perquè puguin encabir els llits per fer-ho amb beneficis per aquesta
gestió privada d’aquesta empresa. I per tant, si és aquest model de concessió o de
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privatització cap a una empresa privada, volem conèixer quin és el projecte que volen
construir a aquest terreny. Perquè és molt diferent fer una parcel·la per construir una
residència pública, que el que busqui és que aquesta gent que està en les llistes
d’espera per llits públics i per places públiques pugui entrar, a fer una residència
privada amb l’argument de la sostenibilitat i el finançament de la mateixa perquè si no,
no és rentable, on realment el nombre de gent treballadora que pugui accedir allà sigui
molt limitat. Gràcies.
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Des del grup d’ESQUERRA
REPUBLICANA anunciem que votarem a favor d’aquest punt, tal i com ja vam fer
amb l’aprovació inicial del mes d’abril. Nosaltres, en relació al projecte, d’entrada
aquí no hi entrem ni com es gestionarà ni quin tipus de residència. Avui penso que
estem a un altre punt, que és aprovar el construir aquest equipament, que entenem que
és necessari perquè cada vegada la demanda de persones grans en situació de
dependència és més alta, i els nostres veïns han de poder-se quedar al nostre municipi.
I això penso que per part de l’Ajuntament els hi hem d’ofertar. La segona part serà
quin tipus de projecte volem, quin tipus de gestió, si concertarem o no concertarem
places amb la Generalitat. Jo penso que això és un segon pas. Per això votarem a
favor, perquè nosaltres tampoc estem a favor d’una residència 100% privada, tampoc
hi estarem d’acord. Ara estem parlant de que tindrem un nou equipament a les
Franqueses, serà una residència per a gent gran, entenem que existeix aquesta
necessitat i per tant, l’hi donarem suport.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyor Vega, la senyora Rosa ha dit el
mateix que l’hagués dit jo. El mateix. M’ho ha tret de la boca. Gràcies, Rosa.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Jo a vegades al·lucino de la ingenuïtat,
suposo que perquè no ens mirem bé les coses. Estem canviant l’edificabilitat perquè
algú ha dit que 100 llits no donen calés. No donen, han de ser 150. Per tant, algú ja ha
fet números. No estem aprovant un ús, que estaria bé, estem canviant l’edificabilitat
present, com ha dit el senyor Ganduxé, d’un 1 a un 1,75. Per tant, algú ja ha fet
números. I algú ha dit que, amb aquesta edificabilitat, 100 iaios no surten a compte,
surten més 175 iaios. I no sabem nosaltres fins a quin punt estem apinyant aquestes
persones en un mateix espai, o no, perquè no ens ho diu, perquè no hi ha un projecte.
Però algú sí que ha fet la part prèvia econòmica de dir: “Escolti, és que si no tinc un
número de llits, això no surt a compte”. Per tant, no diguem: “No, no, això és la
segona part. Com es gestioni no té res a veure”, perquè precisament el que estem fent
és preparar el terreny per poder donar això a la gestió tal i com ho reclama el sector.
No, jo ja no dic res de ningú més: el sector. Per tant, vostès votin que si, votin que no,
estengui’s, però no ens diguin que no té res a veure una cosa amb l’altra quan
l’Alcalde i el senyor Ganduxé ho han dit: és una qüestió de places de llits, perquè sinó,
no surt a compte. I no estem aprovant un equipament, només, no. Estem aprovant això
i, a més a més, és un altre traje a mida. Per què? Perquè qui ho va planificar en el seu
moment al barri Bellavista, va donar la pitjor parcel·la possible amb una pendent
terrible perquè hi anessin els avis, en lloc de pensar que són persones amb mobilitat
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limitada. I ara, sí que ens gastarem una pasta en unes escales mecàniques, en uns
ascensors, perquè clar, evidentment aquella pendent no la puja una cadira de rodes. És
que se’n va cap enrere i acaba a Canovelles, aquella cadira de rodes. M’explico? Per
tant, dir no, estem votant una cosa que no té res a veure amb l’altra. Escolti, quan es
planifica el territori s’ha de tenir molt clar què s’està planificar i què es vol construir. I
aquí es va planificar amb un sostre de llits i s’han adonat de que és insuficient i que ha
de ser més gran. Per tant, la part econòmica, li agradi o no li agradi, ja està sobre la
taula. Li agradi o no li agradi. Una altra cosa és que després no ens diguin com es
gestionarà. Però s’ha fet un estudi o s’ha fet un sondeig on s’ha dit: “No, no, o tenim
aquest número de llits o això no funciona”. Des del privat. Des del públic sempre pot
funcionar. Però des del privat no funcionarà, clar. I és el que estem fent: modificar el
nostre Pla perquè això pugui tirar endavant, perquè sigui rentable econòmicament. I ja
està. Gràcies.
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Jo puc comprendre el que diu el regidor
Bernabé, ara bé, si malgrat que això, que no hi estaria d’acord, es donés a una entitat
privada, la Generalitat si vol agafar i vol concertar places, les ha de concertar amb
unes places que existeixin. Qui presta el servei, jo preferiria que tot fos públic,
certament, però si ens trobem que els nostres avis poden anar a una plaça que és d’una
entitat privada, però que té finançament públic, penso que continua sent positiu,
independentment de qui presti aquest servei. Almenys, aquest és el nostre
posicionament. Que ens agradaria que fos una residència 100% pública, i tant, però ara
com ara no hi ha els recursos. Possiblement si hem d’esperar a que la faci la
Generalitat, no la podrà fer, per tant, si juguem amb algú que ens pot oferir aquestes
places i la Generalitat les pot agafar i les pot concertar, penso que continuarem sortint
guanyant, d’entrada. No sé si el senyor Profitós vol afegir alguna cosa.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: El temps que ens queda. A veure, senyor
Bernabé, no crec que la idea sigui que ens haguem de barallar entre nosaltres, però en
qualsevol cas sembla que tingui vostè molt poca fe en la part d’esquerres que tenim en
aquest govern. I que, probablement, quan surti el plec de licitació es farà de manera
que hi hagi una reserva notable d’aquests llits per la cosa pública. Ens hem mirat els
papers. Vull dir, eh, en el comentari que ha fet abans. El canvi de 1 a 1,75 es fa perquè
surtin aquests 100 llits, no aquests 175. En principi es parla de 100. I a més a més,
senyor Ganduxé, ens ho hem mirat, parla (i vostè no ho ha comentat) de que tots els
soterranis es poden edificar i, a més a més, no compten, el que vol dir que allà
comptem que hi aniran rentadores, cuines, etc. Ens ho hem mirat. Una recomanació:
mirin-s’ho vostès. Els 4 exemplars estan sense signar per part de l’Ajuntament. Hi ha
la firma de l’arquitecte des del mes d’abril d’aquest any i estan sense signar per part
del representant de l’Ajuntament.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, per finalitzar. Matisos. Primer: a
aquesta parcel·la, que és una parcel·la urbana al mig de Bellavista i és l’única lliure
que tenim, no hi havia cap ús assignat. Una parcel·la que estava en allà. És dolenta?
Si, però d’aquesta cosa dolenta en podem treure una bona oportunitat. A Bellavista hi
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falta una residència d’avis, i al municipi hi falta una residència d’avis, per ràtios. Ens
ho diuen. La residència que tenim aquí, a Corró d’Avall, és de 50 places. Nosaltres
hem parlat amb l’Hospital. La residència de l’Hospital està saturada. Hem parlat amb
Mutuam, que és la que ho gestiona. I tothom ens diu que, evidentment, perquè a una
residència les sinèrgies flueixin ha de ser com a mínim de 100 llits. Aquesta n’és una.
Pública 100%, jo crec que és impossible, no tenim aquests recursos per fer-ho. No els
tenim. Ara bé, el que hem d’anar és a concertar places. La Generalitat tampoc té
recursos per fer una residència, però el que sí hem de lluitar a mort és que en concertin
almenys el 50% de les places, i l’altre 50% pot ser públic. I és el que deia la senyora
Cassà: almenys aquestes 50 són per la gent amb pocs recursos. I hem d’anar per aquí.
Però ara estem aprovant canviar els paràmetres urbanístics per poder arribar a tenir
una residència com Déu mana. La gestió, el model, només li diré una cosa: pública al
100% no serà possible. No tenim 7 milions d’Euros, no els tenim. Llavors, haurem de
buscar algo mixt, tot i que tenim el Pla de Barris. I el Pla de Barris pot fer que
l’Ajuntament pugui fer una aportació important en aquesta residència. Aquesta n’és
una. I l’altra: hem d’anar a mossegar la Generalitat per concertar places. No n’hi ha
cap altra. Molt bé, 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, quatre abstencions dels regidors dels grups
municipals ILFC-E i CPF, i per tant, amb el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES
OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GARRIGA.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de la Garriga, en sessió del 18 de novembre de 2015
va acordar la incoació de l’expedient de delimitació de termes municipals de FigaróMontmany, Cànoves i Samalús, l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 28 de
gener de 2016, va adoptar, entre d’altres, l’acord de designar els membres de la
comissió de delimitació corresponent a l’expedient de delimitació incoat per
l’ajuntament de la Garriga.
ATÈS que en data 3 de maig de 2016 es va procedir a efectuar les operacions de
delimitació, formalitzades en l’acta corresponent.
VIST l’informe emès per l’àrea d’Urbanisme.
DE CONFORMITAT amb allò que preveu l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de
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les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de municipis, així com
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de la Garriga i les Franqueses del Vallès, lliurada el dia 3 de maig de 2016 a
l’ajuntament de la Garriga amb l’assistència dels representants dels respectius
Ajuntaments, de la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, de
conformitat amb allò establert en l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de la Garriga i a l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé, quatre dades. El Ple de l’Ajuntament
de la Garriga de 18 de novembre de 2015 va prendre l’acord d’incoar expedient de
delimitació dels termes municipals, perquè ho sàpiguen, de Figaró-Montmany,
Canovelles, Samalús, l’Ametlla i les Franqueses del Vallès. I el Ple de les Franqueses
del Vallès, el 28 de gener de 2016, va acordar designar els membres de la Comissió
municipal de delimitació de l’Ajuntament, que entre ells hi havia l’Alcalde (senyor
Francesc Colomé), el regidor d’Urbanisme (Jordi Ganduxé), el regidor d’Obres i
serveis (Moisés Torres), el Secretari de la Corporació (Alejandro Martín Vázquez) i
l’Arquitecta municipal (Cristina Fuentes Moreno). En data 3 de maig de 2016 es va
reunir l’Ajuntament de les Franqueses amb els membres de la Comissió de delimitació
de l’Ajuntament de la Garriga, de les Franqueses i de la Generalitat. També es va
convocar els veïns que confronten els límits del terme que ens afecta a nosaltres, sense
que s’hagi presentat cap al·legació. En aquesta acta queden definides 7 fites. S’ha
comprovat que amb la fixació d’aquest límit no s’està alterant ni modificant el límit
del nostre terme i el de la Garriga, sinó que amb el procés de delimitació estem fixant
la seva línia de terme, d’acord amb els actes i la documentació existent sobre els límits
dels dos municipis. Resumint, queda igual que estava.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Només com a curiositat, o com a prec. Jo
els hi demanaria que, vaja, jo no sóc de pata negra d’aquí però jo estic segur que la
gent que és de Llerona, d’aquesta zona colindant i tal, faci’m el favor, pengin en algun
lloc de la web de l’Ajuntament que sigui visible el document de 1919 que va servir
com a base per aquesta separació. Posi-ho de forma que estigui accessible, perquè jo
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suposo que hi haurà famílies que els hi farà gràcia veure com es va fer en aquell
moment i com s’ha respectat ara mateix, amb totes les tecnologies. Res més que això.
Votarem a favor, per descomptat.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyor Profitós, ho farem.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Passaríem a votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ DE
LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS
TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret públic que en la
part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats
de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També
els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el
màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de
recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora modificar la delegació de
funcions aprovada per aquest Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i
concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades, la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya,
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a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions públiques
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur
titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa
sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de
la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a
termini.
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents
ACORDS:
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació de l'ingrés de dret públic que a continuació s'especifica:
I.- Quotes d'urbanització
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Segon.- Modificar l'abast dels acords municipals de delegació adoptats amb
anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a
l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit de
modificar la delegació de la gestió i liquidació i delegar única i exclusivament les
següents funcions:
I.- Taxa per prestació de serveis de cementiris
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Taxa per la llicència d'autotaxi
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·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Tercer.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Quart.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic descrits en els apartats primer i segon d'aquest acord, establir
els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació,
l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona
reguladora de la prestació d'aquest servei.
Cinquè.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos
anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de
Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en
l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació
de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona,
reguladora de la prestació d'aquest servei.
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En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i
la normativa concordant.
Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona,
reguladora de la prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena.- L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà
l’ORGT a l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats
liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les
devolucions d’ingressos indeguts aprovades a en el període quinzenal
anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les
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operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de
comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació
de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què
tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la
normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena
serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel
concepte de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la
quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial
s'ingressarà directament al compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria,
al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les
obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més

efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes
i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.
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Regla novena.- La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
c.

d.
e.
f.

constrenyiment, degudament justificades.
Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui
per a la gestió del servei.
Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que
l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de
la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir
amb l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.

Regla desena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de
suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental (CNAATD).
Regla onzena.- L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que
l’administració delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada,
i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció
de totes les dades personals, tant de les aportades per l’administració delegant
com de les que aportin directament els contribuents.
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A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a
l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant
sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol
altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de
contractar prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el
tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer
supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del
tractament.
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió
Tributària queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal
d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei
general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o
cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de
dades personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals
van ser creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de
2010, publicat en el BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en
el Registre de protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de
Protecció de dades.
Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò
establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Regla dotzena.- Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida,
les següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
Sisè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop
acceptada publiqui aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament
amb l’acord d'acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si, bona tarda. Avui hem fet un acte previ al
Ple que era la dissolució de la SA que teníem, Entorn Verd, que tenia conferides unes
facultats i un acord també amb la Diputació per fer el cobrament d’una sèrie de taxes.
El que fem és unificar tots aquests cobraments en un sol conveni, i el que s’ha fet és
ampliar alguns termes d’acord amb els convenis marc que té la Diputació amb la
gestió de cobrament. Els percentatges són exactament els mateixos que hi havia fins
ara. El termini de vigència és de 2 anys, més renovable d’any en any. I en principi,
aquestes són les característiques que comprèn, apart de l’especificació que el Secretari
ja els hi ha anunciat.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, entenc que l’Ajuntament el que fa
aquí és renunciar a la gestió directa, suposo que per manca de personal, suposo, perquè
pagar una comissió de totes les quotes urbanístiques a Diputació podent gestionar-ho
directament l’Ajuntament, entenc que és una qüestió de que no tenim personal, perquè
clar, encara que sigui un 2% de tots els milions que mourem amb aquestes quotes
urbanístiques que poden estar al voltant dels 12, 13, 14, 15, amb tots els sectors, és un
import. Per tant, entenc que lo que fem és: com hem liquidat l’empresa Entorn Verd
avui, doncs ho deleguem allà. Però s’ha fet el càlcul de que si ens podia haver
convingut haver-ho fet nosaltres o no? O ha sigut una qüestió de traspàs o ja està?
Després ens preocupa que, suposo que en aquest tercer o quart punt en que vostès
diuen que tenen la discrecionalitat final per dir quins casos van o quins casos no poden
anar, que vostès aquí l’Alcalde ha dit que quan un propietari tingui problemes per
pagar les quotes, es parlarà i si cal, se l’esponjarà més. Això en principi, ho trobem
correcte, si algú no pot pagar és evident que s’ha de fer tot el possible perquè es posi al
dia amb l’Administració sense que se l’enfonsi econòmicament. Però clar, si pel mig
està Diputació, no sé fins a quin punt compliquem aquesta relació entre els que han de
pagar les quotes urbanístiques i l’Ajuntament, perquè ja sabem tots que desprès s’ha
de donar la contraordre des de l’Ajuntament perquè no se’l penalitzi, perquè Diputació
és una màquina de recaptar, i té uns tempos i uns terminis. I per tant, si no informem
en el temps adequat i de la manera adequada, després s’ha de retornar, etc. Parlo
només de les quotes urbanístiques, l’altre que fiqueu dintre de l’ampliació em sembla
correcte, del tema de taxi, etc. Bueno, nosaltres tenim aquests dubtes. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Un tema absolutament formal que, a més a
més, aquesta tarda, abans del Ple els hi he plantejat tant al regidor del ram com a
l’Interventor, però que a veure, vull que consti en acta la resposta, per deixar les coses
clares. En el punt segon, en el que diem “Modificar l’abast dels acords municipals”,
pam pam, diem: “en el sentit de modificar la delegació de la gestió i liquidació i
delegar única i exclusivament les següents funcions: la prestació de cementiris i
autotaxi”. Vull entendre, encara que el redactat no digui això, que la Diputació
continuarà encarregant-se del cobrament dels IBI, dels impostos de circulació, etc. La
meva intervenció és només per deixar constància de que d’acord amb el que diu aquest
text de delegar única i exclusivament les següents funcions, no diu enlloc que sigui a
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més a més de les altres. Llavors, vull que em tranquil·litzin, que em diguin vostès que,
encara que el text no digui això, serà una altra cosa. Més que res primer per avisar,
perquè en quedi constància, i segon per veure quina és la seva resposta.
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR ACCIDENTAL i diu: Si. Jo m’ho he llegit
10 vegades. I no. Estaria bé, si al regidor li sembla bé, modificar el redactat i al final,
on posa: “exclusivament les següents funcions”, afegir: “en referència als següents
tributs”. Si al regidor li sembla bé.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Bernabé, hi ha una qüestió de,
evidentment, de capacitat i també d’eficiència. La gestió de la Diputació sempre ha
estat amb una eficiència molt alta, en tots els Ajuntaments, no exclusivament en el
nostre. A més a més de que és un Ens que els beneficis els torna a reinvertir en els
propis municipis. Però sobretot és una qüestió de capacitat i eficiència. En quant al
tema dels aplaçaments o els tractaments especificats, hi ha moltes, vostès han pogut
veure que hem aprovat en diferents moments i en diferents òrgans de govern els
aplaçaments, i mai hem tingut una incidència amb el tractament final amb la
Diputació. Són molt àgils i per tant, els acords estan acceptats en els terminis que
nosaltres proposem. I sempre intentem veure la situació de cada una de les persones
que ens fan aquestes sol·licituds.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a
votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM i CPF, tres abstencions dels regidors del
grup municipal ILFC-E, i per tant, amb el quòrum legal.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES
LOCALS PER A L'ANY 2017
ATÈS que en data 6 de juny de 2016 es va publicar al DOGC núm. 7135 l’Ordre
TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2017.
ATÈS que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del/de la Conseller/a de Treball, a PROPOSTA DELS
MUNICIPIS RESPECTIUS.
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple de la Corporació
Municipal l'adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2017:






Bellavista
Marata
Corró d’Amunt
Llerona
Corró d’Avall

26 de maig i 7 de juliol
26 de maig i 29 de juliol
26 de maig i 5 d'agost
26 de maig i 8 de setembre
26 de maig i 15 de setembre

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció al respecte?
No es produeix cap intervenció.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Passaríem a votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER TAL D'INCORPORAR UN
PUNT A L'ORDRE DEL DIA DELS PLENS ORDINARIS EN QUÈ ES
DONI COMPTE DELS ASSUMPTES APROVATS PENDENTS
D'EXECUCIÓ
Atès:
-

-

Que tenim al municipi una quantitat considerable de resolucions aprovades
pendents d’acompliment fruit d’acords de Ple, alguns recents, d’altres des de fa
molts mesos.
Que els grups municipals que no formen part del govern no tenim informació
actualitzada de com avancen aquests temes.
Que en repetides ocasions s’ha vulnerat el compromís pres fa mesos de facilitar
aquesta informació a la junta de portaveus.
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El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana al Ple de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Instar al govern municipal a incorporar a tots els plens ordinaris un punt de
l’ordre del dia on es doni compte de la relació de temes, tasques i propostes aprovades
i pendents d’acompliment o resolució, així com de l’evolució de les mateixes des de
l’anterior Ple.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Gràcies. Per defensar la moció. Una part
important del que diré ara ja vaig dir-la el mes passat. Això, ara mateix, és el tercer
cop que ve aquí. El primer cop, fa ja 4 mesos, se’ns va dir que no es considerava
convenient que aquestes coses anessin a l’ordre del dia però que no patíssim, que a la
Junta de portaveus d’això se’n parlaria i que ho tindríem per escrit i que ho tindríem i
que cap problema. Després de 2 mesos de que no passés o de que passés, tal com vaig
explicar el mes passat, el primer mes no va passar, vaig dir: “Escolta, com ho teniu,
això?” i ens van enviar un correu on hi havia quatre coses explicatives. El següent mes
no va aparèixer, va ser quan vaig entrar aquesta moció d’urgència que el govern va
considerar que no era urgent i, com que va considerar que no era urgent, doncs ara ho
tenim en aquí. Què ha passat durant aquest últim mes? Durant aquest últim mes ha
passat que a la Junta de portaveus sí que hi havia un punt a l’ordre del dia on es deia
això, tractar de com està el tema de les diferents mocions, acords, etc., els que
s’arriben en aquest Ajuntament, i dels quals la veritat és que, com a mínim, els
regidors de l’oposició en tenim molt poca informació després de com van tirant
endavant. Què es va dir? Encara que això estava en el punt de l’ordre del dia (i els que
hi eren en podran donar testimoni) es van limitar a dir-nos com estaven unes quantes
comissions que tots els que érem en allà ja sabíem com estaven. No es va parlar de cap
dels acords i de mocions que estaven pendents i es va agafar el compromís de que això
es penjaria a la pàgina de l’Ajuntament, de que hi seria, que estaria. No sé si ho han fet
avui, però ahir a dos quarts d’onze del vespre jo no ho vaig saber trobar. Per què
tornem a insistir en això? Doncs a veure, tornem a insistir en això perquè ens sembla
que és important que la gent tingui coneixement amb una acta els que venen al Ple de
viva veu, i els que no amb una acta i que consti escrit de com estan les coses que
s’aproven en aquest Ajuntament, què es fa, què no es fa i, en últim extrem, de qui és la
responsabilitat de que les coses es facin o no es facin.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Profitós, evidentment vostè ha
explicat un procés, cada vegada l’hem dit exactament el mateix. Vam iniciar en una
Junta de portaveus a l’inici d’aquesta sol·licitud seva, ja van gafar la última reunió de
la Junta de portaveus de que figuraria com un punt genèric a cada Junta el resum
d’aquesta qüestió que vostè demanda i, per tant, tots els grups polítics estaran
informats de la gestió de l’Ajuntament. Amb molts casos són gestions internes i que,
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evidentment, no tenen una transmissió lògica el posar-lo en una pàgina web de
l’Ajuntament o donar-li la publicitat. Per què? L’explicaré temes: perquè moltes
gestions són verbals, moltes gestions són telefòniques. El que anirem fent són resums
de la situació de cada cas. Evidentment que vostès tindran la informació i podran fer
ús amb les limitacions que la llei els hi aplica en aquests temes i fer els corresponents
comentaris que creguin oportuns els diferents grups. Per tant, està recollida. Per tant, a
la propera reunió que serà la tercera, vostè tindrà el resum. I també li dic, amb el seu
somriure (que està be que expressem les coses amb somriure), però no van ser quatre
punts els que vam tractar. És més, anem tractant, també hi ha altres temes que els
anem tractant de forma individual, i comissions que estem treballant i que també estem
informant i, per tant, hi ha una voluntat d’aquest equip de govern d’una col·laboració
amb els diferents grups d’anar compartint informacions i gestions. I per tant, no tingui
cap dubte de que això és el que es farà.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Bona tarda. Nosaltres, tal i com
sempre hem manifestat en aquest punt, considerem que el lloc on s’ha de tractar això
és a la Junta de portaveus. Sí que és cert que considerem que no estaria malament fer
un repàs de tots els punts a aquesta mateixa Junta, d’un en un, per saber com estan. I
que la informació sí que fos més extensa i es pogués parlar amb més calma. Però crec
que el millor lloc per poder debatre i parlar d’aquest tema amb calma i tranquil·litat és
a la Junta de portaveus. Llavors, en aquest cas nosaltres votarem no a aquesta moció.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Aviam. Entenc i comparteixo que el treball
intern és intern. Però també és cert que, quan aprovem una moció, això a vegades no
interioritzem que hi ha un allà enrere que està esperant una resposta a aquestes
mocions. D’acord? O socials, la de la cruïlla de Marata, la que ens plantegem, no?
Tarificació social, i tal. Llavors, és cert que la sensació, a vegades, és que van passant
els mesos i que les mocions s’han aprovat, i que no hi ha un resultat immediat. Jo no
sé fins a quin punt podrien conjugar el fet del treball intern, que ha de ser i ha de ser
tranquil i ha de ser sin prisa pero sin pausa, però ha de ser, amb la informació que els
ciutadans també a vegades ens demanen a nivell particular, de dir: “Escolti, aquell
punt que van aprovar vostès de no se què, com està?”. Ostres, doncs almenys podríem
tenir un punt en algun lloc on digui: “Aquí s’ha creat una Comissió i s’està en la
quarta reunió”. Ja sé que no diu massa, però es veu que s’està treballant. Entenc la
petició del senyor Profitós en el sentit de que sembla i tal, però jo ja vaig més enllà, ja
no vaig cara als regidors perquè sé que aquesta informació la tindrem quan la
demanem, sinó cara una mica a la ciutadania, que no hagin d’estar contínuament
preguntant al conjunt de regidors com està aquest tema, com està aquell tema. I més si
s’està treballant. Llavors, la forma de conjugar-ho és la que jo no acabo de veure com
s’ha de fer. En tot cas entre tots, que som disset, pensem i a algú se l’ocorrerà alguna
idea. Però sí que és cert que hauria de quedar constància pública no amb detall, a
grosso modo, de com van les diferents comissions de treball.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure. El que ha dit el senyor Jiménez ja
ho havia sentit abans, jo. I el que ha dit el senyor Corchado, ja ho havia sentit abans,
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jo. El que comenta el senyor Bernabé, a mi em sembla que la millor manera i la més
fàcil, és un Donar compte en el Ple. En el Ple se’ns dóna compte de com funciona
l’informe de la morositat, se’ns dóna compte de com està el tema del pla Rajoy cada
tres mesos. Això què implica? Implica que es faci una feina inicial i que cada mes es
vagi actualitzant. Res més. Parlava vostè, senyor Jiménez, de gestions internes. A
veure, a mi si han trucat al Pepito o a la Maria, en el fons se me’n fot. Però el que si
que m’interessa és saber si s’està fent alguna gestió, i aquesta gestió saber si arriba a fi
o no arriba a fi. Si no arriba a fi, si és perquè nosaltres no fem res o perquè algú ens ha
dit que no. Per una altra banda, hi ha cassos que són flagrants. El mes passat vaig dir
que feia 3 mesos que s’havia aprovat una moció que a més a més es va aprovar sense
cap vot en contra, on dèiem que la nostra gent havia de replantejar-s’hi i havia de fer
un informe sobre les nostres relacions amb Sorea. Ha passat un mes més. Ara en fa 4 i
estem absolutament igual. El mes d’agost potser sí que faran alguna cosa. Estaria bé.
Però si no fan res, n’hauran passat 5. Llavors, jo no sé fins a quin punt, la veritat, estic
per demanar-li al senyor Secretari que em digui si té alguna conseqüència el fet que un
equip de govern incompleixi un acord de Ple de manera tan flagrant com s’està fent
aquí. En qualsevol cas, vostès han manifestat el seu desig de votar en contra. Bé, a mi
em sembla que, em continua semblant, que en aquest cas el més transparent (i no és un
excés de feina per ningú) és tenir els punts numerats, que igualment els tindran si fan
les coses tal com han dit que les faran, i a partir d’aquí senzillament cada mes anar-ho
actualitzant. Jo no veig que sigui ni una feinada, ni un problema, ni vulnerar cap cosa
de confidencialitat, ni res. És senzillament donar constància en el Ple d’uns acords que
s’han pres en el Ple. Res més que això.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Profitós, jo també sento lo mateix.
Moltes vegades per part seva, i també el respecto, eh, però també l’hi dono la
confiança quan agafa algun compromís. Per tant, jo li demano aquesta reciprocitat.
Vull dir que també prengui confiança en el que l’estic dient i que això evolucionarà de
forma positiva. Quant al tema de la gestió interna, aviam, vostè sap que cada setmana
aprovem a la Junta de govern situacions que són importants i que també podrien
afectar i amb mitjans que, com ja hi ha un acord fet i pres i definit, són públics. Jo
estic d’acord que hi haurà cassos en que hi ha mocions o hi ha disposicions que
després d’un període de temps (i això sí que, Bernabé, l’agafo la seva sol·licitud) de
que aquests casos en concret quan hagin finalitzat que informem. I llavors sí que no hi
haurà inconvenient en posar a la pàgina web que digui la moció de tal dia a tal, després
dels treballs o el que sigui, la finalitat ha tingut aquest resultat. Però en molts casos no
seria operatiu fer-ho en el Ple. Primer, perquè hem d’intentar de tractar els temes que
són més de context, de decisions no del dia a dia, sinó de temes puntuals com avui ens
han portat modificacions urbanístiques, o s’ha portat el concurs d’escombraries, de la
recollida. Però imagini’s que també un dia ens digués que li passem l’estat d’execució
de les feines que fa l’empresa de recollida d’escombraries. Doncs evidentment que
això no ens facilitaria la gestió. El que sí és, que si ens ho demana, en algun moment li
podem dir quina és la valoració tècnica del funcionament del servei. Això, no hi ha
cap inconvenient. I repeteixo, senyor Bernabé, l’agafem aquesta proposta seva i quan
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finalitzin aquestes temes que són més, que també els podrem decidir prèviament a la
Junta de portaveus un cop finalitzada aquesta gestió, i no hi haurà cap inconvenient.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Senyor Profitós, dir-li que jo també l’he
sentit fer aquesta proposta altres vegades i no l’he recordat que ho ha dit
reiteradament. I al senyor Bernabé, bàsicament opino molt semblant al que comenta el
senyor Jiménez, o sigui, totalment d’acord en que aquest tema es debati a la Junta de
Portaveus i que mirem, una vegada que afecti directament als nostres ciutadans i
ciutadanes, com podem fer trasllat de com evolucionen les mocions. Llavors,
totalment conforme. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure, demanaria que no posin en boca
meva coses que no he dit. En aquí, aquesta moció parla concretament de tasques,
propostes aprovades i pendents d’acompliment o resolució. En cap cas a mi se
m’acudirà demanar que en aquí es tracta específicament, no sé què vostè ha dit, l’estat
de com estava recollint-se les escombraries. No, perdoni, però una cosa que el Ple
aprova és digna de ser tractada en el Ple. I és digna de que el mateix Ple en tingui el
seguiment. I a veure, a partir d’aquí si vostès consideren que no toca, que no cal que la
gent ho sàpiga, que hem de ser nosaltres la corretja de transmissió, ja ho farem. Però
em penso que el més transparent és això que els estem proposant.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Suficientment debatut. 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, i per tant, amb el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
9. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Els hi demano als senyors regidors que
tenen 5 minuts per grup, que preguntin i diguin exactament a quin regidor està adreçat.
Alguna intervenció?
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. La primera. Al regidor d’Habitatge, es
sobre si hem signat ja un conveni amb el Consell comarcal del Vallès Oriental sobre
l’Oficina comarcal d’habitatge. Sospito que no, perquè al Consell comarcal encara no
s’ha signat per la part seva. I si teniu, se us va donar com a data el juliol, entenc que
això es posposa, que si ens podeu dir una data aproximada perquè és un tema urgent
per signar a l’Oficina comarcal d’habitatge. I ser part. Després, una altra pregunta és al
regidor d’Habitatge, el tema dels tràmits dels pisos buits a la banca. Els expedients que
teníem oberts, que vam parlar que eren uns quaranta, m’agradaria saber abans que
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anem de vacances si hem tingut ja alguna resposta de la segona carta o com està la
situació actualment, si hem arribat al punt ja d’arribar a l’expedient per ús indegut
d’habitatge. Després, aquesta pregunta no sé a qui dirigir-la, la dirigeixo directament a
l’Alcalde com a president del Ple. Tenim un acord de Ple que, des de fa molt de temps,
no s’acompleix, que considero que s’ha d’acomplir i més ara que el govern en
funcions del PP està fent coses estranyes com licitar el concurs per l’estudi del Quart
cinturó, considero que les Franqueses hauria de recuperar la seva pancarta contra el
Quart cinturó i hauria de tornar a penjar-la en un lloc públic. Jo torno a dir que l’acord
deia que hauria de ser a la façana del balcó. Pengin la pancarta a un lloc visible, si us
plau, perquè encara que sembli un projecte, són passos. Ells van fent passos i, quan
ens adonem, ja tindrem les excavadores passant pel mig del poble. També una
pregunta que l’hi vull dirigir al regidor d’Hisenda, suposo que he de dirigir-la, que és
perquè no hem pagat els 13.000 Euros a Correos, d’un deute que tenim amb Correos,
fins al punt de que s’ha suspès el contracte. Quina situació s’ha produït perquè Correos
suspengui un contracte amb l’Ajuntament i ens digui que si volem enviar cartes anem
a l’oficina i les franquegem amb segells, o paguem allà? Que ja no ens fien, per dir-ho
d’alguna forma. Després també, des de fa un temps el govern ha decidit que les Juntes
de govern local no seran públiques, emparant-se a una sèrie de sentències i normativa
que diu que hi ha lleis de protecció de dades i que és un organisme no públic. Entenem
que les dades privades no s’han de publicar i que la Junta de govern local no és
obligatori publicar-la. Però hem fet consultes als nostres tècnics de la Diputació i
diuen que l’acta de la Junta de Govern Local es pot agafar íntegrament, es poden tatxar
les dades personals: DNI, noms i accions, i es poden publicar. Jo entenc que en un
municipi que diu que vol treballar per la transparència no es tanta feina per fer un pas
més en aquesta direcció, en comptes d’arribar a eliminar-les directament i penjar uns
resums que no són resums, que és només s’aprova o no s’aprova, fins ara. Finalment,
emplaçaria a que convoqueu les comissions de la cruïlla de la carretera de Marata pel
tema pacificació, per informar de com està el tema de semàfors, que va sortint a la
premsa sobre aquest tema de Diputació. S’ha d’informar, apart d’esperar l’estudi que
tenen pendent. I un altre punt que després passarà Rafa per fer una altra pregunta, que
és: fa temps, ja ho ha comentat el senyor Profitós, aquí es va parlar de que
s’estudiarien alternatives a la gestió pública de l’aigua a les Franqueses. Vull que
m’informin de com està aquesta recerca d’alternatives sobre gestió pública, gestió
privada o alternatives de la gestió del servei d’aigua potable a les Franqueses del
Vallès. Gràcies.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé, jo 3 punts ràpids. Gestiona, ja em vaig
queixar de que havia algun document en el Ple passat que estava a carpeta i no a
Gestiona, i ara ens va arribant documentació el dimarts a la tarda i tal. Crec que ha de
ser com el Ple, com el que havia abans del Ple: dilluns a primera hora ha d’estar tota la
documentació penjada, perquè intenta simular això. Després, gràcies per la defensa de
les mocions. No era una cosa que féssiu abans i l’esteu fent ara. No sé si és perquè és
fruit de l’acord perquè ens estem posant molt pesats o perquè hi ha un streaming, però
gràcies per defensar les mocions des de l’equip de govern. I voldria parlar sobre el
tema discapacitats al Casal d’infants o a Juliol esportiu. M’ha arribat una queixa de
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que no ha sigut possible matricular a algun discapacitat perquè la premissa que havia
era que si entrava algú era de les escoles d’aquí, del Guerau de Liost, aquests que
tenen la plaça reservada d’educació especial. D’acord?. Les que reserva cada escola,
dos, tres i tal. I quan veníem del Montserrat Montero o de qualsevol altra banda, tinc
aquí l’extracte de la reunió que m’ha enviat una mare amb la que va estar el senyor
Ganduxé, la Montse Góngora i la Miriam, la del Casal, doncs se’ls diu que “no estem
preparats, no hi ha recursos” i tal. La proposta que faig jo i la faig extensiva a tots els
grups municipals. Si no t’importa, m’allargaré una miqueta perquè és un tema que
considero que és important. Ja aviso que presentarem una moció en aquest sentit i que
m’agradaria que fos una moció consensuada amb tots, és veure fins a quin punt
nosaltres tenim capacitat de tenir discapacitats en aquests casals, fins a quin grau de
discapacitat i quina població real tenim i quines necessitats tenim. Perquè clar, el pare
que porta el fill al Guerau de Liost paga els mateixos impostos que el pare que no el té
aquí escolaritzat però és habitant de les Franqueses i fa qualsevol cosa al Montserrat
Montero. Per tant, en principi te els mateixos drets. Una altra cosa és que l’Ajuntament
digui: “No tinc recursos”. Bueno, doncs mirem fins a on. Jo sé, de bona tinta, que
l’Ajuntament de Granollers de cara a l’any que ve s’ho replantejarà. Fins i tot sembla
que el regidor de torn va dir que intentaria parlar amb els dels voltants, Canovelles i
tal, per veure si es podia fer una cosa més orquestrada. Per tant, el que demano i
proposo (ara no vull entrar a debatre de per què si o per què no) és que presentarem
una moció per estudiar fins a quin punt l’Ajuntament de les Franqueses pot, fins a quin
grau. I això s’ha de fer conjuntament amb les entitats que ja hi treballen: Apadis i
Montserrat Montero (que és l’escola que ens toca aquí, a les Franqueses) i,
evidentment, els grups municipals, tècnics, etc. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Suposo que deu ser per Obres i serveis.
Ara fa quatre mesos vam aprovar la moció que els hi comentava abans, en la qual es
va prendre el compromís de que des dels serveis tècnics de l’Ajuntament se’ns
passaria fa un mes un informe sobre com estaven les gestions que, en aquella mateixa
moció que es va aprovar, s’estaven portant per parlar amb Sorea de cara a saber
exactament com ho teníem per recuperar el servei, etc. No reproduiré la moció. Fa un
mes que hauríem de tenir això i no tenim res. Per què? Voldria també, no sé si des
d’Urbanisme, que ens expliquessin en quina situació està el tema de l’increment de
trama urbana que es va demanar fa uns mesos i que em confirmin si les notícies que jo
tinc són correctes o no. Des de la Generalitat em penso que es va dir que no s’admetia
que la zona on està ubicat el Mercadona entrés a la trama urbana. I si no m’equivoco,
van comentar vostè també a la darrera Junta de portaveus que anirien a Barcelona a
presentar al·legacions perquè hi entrés, en base a que hi havia una parada d’autobús,
un carril bici, que era zona colindant. Jo voldria saber com està això i sobretot que
m’expliquessin: el carril bici on és? Perquè allà el que hi ha és una (vaja, a no ser que
l’hagin pintat aquest vespre) zona que és colindant en el parc aquell, però que no és
ben bé un carril bici, diria jo. Una que no sé si és per Esports o per Obres i serveis. A
la via Europa teníem uns petits equipaments perquè la gent pogués fer una flexió o
pogués fer una mica d’exercici. Estan absolutament, a veure, em penso que hi ha un o
dos de sencers, i un dels que estan sencers ara ha quedat ubicat a un pam d’un dels
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fanals nous, amb la qual cosa no sé si es podrà utilitzar o no, però dubto que passi cap
normativa. La pregunta és: en són conscients que això ho tenim malament, de que hi
n’hi ha que estan trencats, de que falten fustes? Suposo que no, perquè si no ja ho
haurien arreglat. Els hi dic: si us plau, arreglin-ho i, al mateix temps, si pot ser
incorporin alguns dels que hi ha en altres municipis que serveixen perquè els puguin
utilitzar la gent de la segona i penúltima edat, o la gent de la tercera edat. Més coses.
Vaig comentar el mes passat el tema de les deixalles que hi ha als dos contenidors que
hi ha al costat de Can Sala, a Corró d’Amunt. No he tingut cap resposta. A no ser que
els posessin ahir al vespre, que jo vaig arribar a casa de nit i no els veiés, no hi havia
cap mena d’indicació, no hi havia absolutament res. Senyor Marin, saber si han fet
alguna cosa o no, va ser vostè el que es va quedar el tema. El mateix li dic, si és que
ens pot comentar com està de la plaça d’aparcament per discapacitats de l’avinguda de
Ribes, que en el meu entendre, està col·locada dintre del pàrquing però en el lloc on no
toca, la banda més xunga del pàrquing. De fet, l’altre dia la vaig veure ocupada. Vaig
pensar: “Ostres, un que la fa servir!”. No, realment, no tenia el distintiu, era un BMW
negre, un cotxe molt maco, no cal dir la matrícula, però no tenia el distintiu per poder
ocupar aquella plaça. I llavors, una última pregunta. Aquesta va adreçada al senyor
Alcalde. Aquest és l’últim Ple que fem abans de l’onze de setembre. La pregunta és
només a l’Alcalde i per extensió a la gent del partit majoritari d’aquest govern. Ara
que vostès ja són oficialment independentistes i republicans, es poden plantejar el fet
de posar alguna estelada en alguna rotonda pública, allà mateix on els hi vaig
comentar jo a la darrera moció? No entraré una moció perquè la vaig perdre, però no
sé, ara vostès ja són oficialment independentistes, plantegin-s’ho si els hi sembla bé.
Res més.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, senyors regidors. Comencem a
contestar?
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Bueno, el tema Sorea o servicio del agua, a
mí el informe que pedimos a Sorea me ha llegado hoy. La empresa lo presentó el
lunes. Entonces, nos lo tenemos que mirar. En cuanto lo tengamos mirado, antes del
próximo Pleno, le daré respuesta. Bueno, el mes de agosto los técnicos cogen
vacaciones y no creo que nadie se lo quiera llevar de vacaciones. Entonces, ya le
pasaré todo el informe y bueno. Vía Europa, el tema de los cacharritos éstos de
gimnasia. Ahora estamos haciendo toda la iluminación, hemos arreglado el suelo,
seguidamente le daremos un repaso a todos los habitáculos que haya: bancos, piezas
de gimnasio o llámelo como quiera. Contenedores de Nissan. Pues, si le digo la
verdad, ni lo he mirado, no lo sé, pero mañana lo miro. Qué haremos, si señalizarlos o
no (porque queremos), mis técnicos dicen que señalizarlo no vale de nada porque la
gente no hace ningún caso. Pero bueno, hablaré con mis técnicos a ver qué me dicen
ellos. Y luego, la plaza de minusválidos tengo que mirar para cambiarla de sitio sin
ningún problema, para ponerla más cerca de lo que es la salida de la estación. Estamos
a punto para que lo hagan lo antes posible. Gracias.
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Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyor Vega, quant als habitatges de les
entitats financeres, l’he de dir que ja hem enviat unes segones cartes. Ens van
contestant: uns ens diuen que estan ja fora de servei, els altres estan ocupats. Ho
munten molt bé. Però estem anant darrera d’això i li tinc que dir que demà al matí la
nostra àrea té una visita d’un representant d’una entitat financera. Que jo, des de que
sóc regidor és el primer que ve a l’Ajuntament en contestació a les cartes. Demà al
matí. Jo ja us informaré de com ha anat.
Pren la paraula la senyora GINESTÍ i diu: Senyor Vega, referent al tema de les
discapacitats i casals d’estiu, aquest any em consta que hi va haver una reunió amb el
senyor Ganduxé, perquè estava de President en funcions. Vam parlar d’aquesta reunió,
es va fer tot el possible, es va parlar amb Serveis socials i, per manca de recursos,
d’infraestructura o de temps, ha sigut molt complicat gestionar-ho aquest any. Tot i
així em comprometo i tinc molt interès perquè ja el tenia previ a aquest mes de juliol
(el tenia al mes de maig, però no podia) a gestionar-hi amb Joventut, amb Serveis
socials, o amb qui faci falta per trobar una solució i tractar el tema.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Jo voldria també complementar a la senyora
Marina de que també és un tema que ha estat tractat en el Consell comarcal. És un
tema que hi ha unes dificultats (s’ha dit el nom d’una entitat, Montserrat Montero) en
quant a una situació econòmica. Es va tractar aquest tema amb el Consell comarcal, es
va decidir que tots els Ajuntaments que aportem alumnes a aquest centre ajudaríem a
pal·liar aquesta situació, i per part d’aquest regidor i també conseller comarcal, van
demanar que també es tractés el tema d’Apadis. O sigui, que dins dels convenis a
tractar a nivell de Consell comarcal també es tingués a Apadis com una entitat
referenciada. Per tant, això estàvem bàsicament, els que aporten més alumnat són
Granollers, Canovelles i nosaltres. Per tant, també hi ha el compromís d’aquests dos
municipis en crear una comissió per tractar aquest tema conjuntament. Per tant, la
sensibilitat en aquest tema d’aquests casals hi és i esperem que pel proper curs, o sigui,
pel proper estiu, podem ofertar. Tot i que ja és una mica complex, però no vol dir que
no treballem. Hem de mirar cas per cas, no podem fer un casal genèric. Hem de mirar
persona per persona i hem d’intentar ubicar a cada lloc amb la facilitat. El que sí que
fem fins ara, i això sí que ho podem fer, és de que s’ajuda a les famílies a veure a
quins centres poden portar els seus fills. L’ajut de beques també es facilita a aquestes
famílies, però és evident que el topall que nosaltres tenim d’aquestes subvencions,
d’aquests ajuts, no són suficients en molts casos per les necessitats que comporten
aquestes persones i s’ha de tenir un tracte diferenciat. I tal com ha dit la regidora,
conjuntament les dues àrees i amb el Consell comarcal, tractarem aquests temes. Bé,
ara continuo amb els altres temes. També ha comentat el senyor Vega el tema del
conveni per la gestió de l’oficina d’Habitatge amb el Consell comarcal. Bé, és un tema
que vostè també forma part del Consell comarcal, també és conseller, per tant sap com
van aquests processos. S’ha d’acabar de definir al Consell comarcal quines són les
quotes que aplicaran per cada tipus de servei amb el Consell i, per tant, esperem que a
la primera Junta de govern es pugui decidir quins són aquests preus, que serà el mes de
setembre i, per tant, fer efectiu aquest conveni. En quant als habitatges que ha
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comentat el que són en temes socials, vam tenir una visita juntament amb el regidor
d’Urbanisme i Habitatge, amb el Director general d’Habitatge, el senyor Toledo. Ens
va explicar, sobretot, el conveni de col·laboració amb el BBVA, que això està
agilitzant molt en el tràmit de poder possibilitar habitatges a les famílies amb
situacions de dificultat. Ens van obrir una porta de gestió que per poder alliberar el
dispositiu de la llei actual, vull dir que quan sapiguem la casuística actual de cada un
dels cassos amb un informe de Serveis socials, ens agilitzaran el tema. També
informar-li que, dels 4 habitatges que teníem ja concedits per la Taula d’emergències,
tenim un que ja està ubicat i dels altres 3 ens van informar que en els propers dies (ja
estaven parlant amb el BBVA) estarien complimentats. Al mateix temps, també vam
comentar la possibilitat de que els habitatges que tenim de Protecció oficial al
municipi que no estan ocupats, el poder adequar-los per poder dotar-los també per
aquestes situacions d’emergència. El que passa és que tenim un problema legal, tenim
una dificultat legal. Quan vam aprovar aquestes promocions, es van aprovar amb un
condicionat i que no dóna cabuda a aquesta situació que ara ens provoca aquesta
demanda. Per tant, no ens van posar problema a l’hora de poder fer modificacions,
però sí que ens van dir que s’havia de fer una modificació del Pla General i clar, això
té una dificultat. I més tenint en compte que està pendent un altre cop la modificació
de la llei i la seva aplicació. Però perquè tingui vostè la informació de tots els temes,
va anar així. Una altra qüestió que em plantegen, no sé si m’ho ha fet vostè o no, el
tema de Correos. Pot passar que alguna vegada hi hagi un deute que tenim pendent. De
Correos surt com una carta ja informatitzada i que ens diu que, si no fem efectiu tal.
És una constant. Per tant, no ens deixen de donar servei, i també si que li puc dir que
no sé si va ser ahir o abans d’ahir, vaig signar un pagament. Per tant, no sé ara dir-li el
deute exacte que hi ha, però si vol demà l’hi puc dir. Però aquestes situacions es
produeixen en uns moments puntuals durant l’any. Bueno, a mi ja no em toca res més.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per finalitzar. El tema de la pacificació del
camí de Marata, es convocarà a principis de setembre la Comissió per informar del
tema de la petició de la Diputació, dels semàfors, i l’informe que s’ha fet des de la
Comissió de Mobilitat i que avui s’ha aprovat per Junta. L’acord de Ple sobre el Quart
cinturó, en aquests moments se’n torna a parlar. Podríem posar la pancarta en algun
lloc visible. Prenc nota. Jo sempre he demanat que no sigui el balcó de l’Ajuntament,
però mirem de fer-ho en un lloc visible. Pel que fa a la Junta de govern, el tema de que
les actes de la Junta de govern no són públiques, jo me’n refio de la gent que tenim a
l’Ajuntament, el senyor Secretari i el senyor Gerent, que em diuen que no s’han de
penjar, que hi ha sentències al respecte. Llavors, en el tema de defensar les mocions,
ha donat el cas, però en principi les que creiem que s’han de defensar les defensarem.
Hi ha d’altres que a lo millor no caldrà. El tema de la trama urbana ens ha arribat la
trama urbana rectificada per Urbanisme, traient el sector U i el sector C de Corró
d’Amunt. I avui, per Junta de govern, hem fet al·legacions rectificant l’acord de Ple
que hi havia. Llavors, a partir d’aquí, de moment res d’això, senyor Profitós, ho devia
entendre malament. Res d’això del carril bici, res. La trama urbana han tret el sector U
i nosaltres diem que hi ha de tornar a haver-hi el sector U com a comercial. I pel que fa
a l’onze de setembre, complirem amb l’acord que es va aprovar pel tema de les
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estelades i comunicar-vos que em sembla que us puc donar com a novetat que el
conferenciant que vindrà serà la Isona Passola. Molt bé, finalitzem aquí el Ple ordinari
i passaríem a les preguntes de la ciutadania. Els prego que, com sempre, aixequin la
ma i l’adrecin directament al regidor o alcalde corresponent. Comencem per aquí?

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

