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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 27 d'octubre de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20.00 a 22.25 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, primer tinent d’alcalde 
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, segon tinent d’alcalde 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, tercera tinenta d’alcalde 
JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA, quart tinent d’alcalde 
MOISÉS TORRES ENRIQUE, regidor 
MARINA GINESTÍ CRUSELLS, regidora 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, regidor 
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
ELISABET PERICAS TAULATS, regidora 
GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, regidor 
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor  
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
ROSA MARIA CASSÀ VILA, regidora 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
ALEJANDRO MARTÍN VÀZQUEZ, secretari accidental 
 
S’ha excusat: 
 
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 29 de setembre de 2016. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

2. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ AL SENYOR ESTEBAN 
ANTEQUERA GUERRERO, TÈCNIC MITJÀ D'ESPORTS DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS, DE COMPATIBILITAT PER 
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AL DESENVOLUPAMENT D'ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS 
FORA DE L'ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ 

 
Antecedents de Fet 
 

1. El 13 de setembre de 2016 el senyor Esteban Antequera Guerrero, personal 
laboral fixe del Patronat Municipal d’Esports, va presentar una instància 
(2016/7732) en la que sol·licitava la compatibilitat per les tasques de tècnic 
esportiu al Consell Esportiu del Vallès Oriental, posant de manifest que la 
jornada de la 2ª activitat serà de 4 hores setmanals en total, fora d’ horari de 
treball del Patronat Municipal d’Esports, compatible amb la primera 
activitat. 

2. Que el Consell Esportiu del Vallès Oriental és una entitat de tipus associatiu 
per promoure la promoció de l’esport a la Comarca del Vallès Oriental per la 
qual cosa desenvolupa una activitat privada. 

 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 2.c) i de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, es podrà 
autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei de les 
Corporacions Locals sempre i quan no hi hagi relació directa amb les tasques 
desenvolupades a l’Entitat Pública.  
 
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per 
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la 
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.  
 
Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i 
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon 
lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple. 
  
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes esmentats, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada al treballador 
ESTEBAN ANTEQUERA GUERRERO, tècnic mitjà d’esports del Patronat Municipal 
d’Esports, com a tècnic esportiu del Consell Esportiu del Vallès Oriental d’acord amb 
les condicions declarades en la sol·licitud, amb una dedicació de 4 hores setmanals, 
distribuïdes fora de la jornada de treball assignada pel Patronat Municipal d’Esports. 
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Segon.- AQUESTA AUTORITZACIÓ també restarà sense efecte d’acord amb allò que 
preveuen l’ article 329 del Decret 214/90 així com l’article 11 de la Llei 21/87 pel que 
fa a la prohibició de compatibilitat en relació a determinar supòsits i en concret en els 
supòsits següents: 
 

a) Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels  
deures o comprometés la seva imparcialitat o independència. 

b) Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la 
persona conegui per raó del càrrec. 

c) Si la dedicació horària coincidís amb la jornada laboral. 
 
Tercer.- POSAR EN CONEIXEMENT d’aquesta corporació, per part de l’interessat 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada així com en relació al règim de cotitzacions al sistema de la Seguretat social. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, faré la defensa d’aquest punt més el 
següent, no el faré ara. Els treballadors i els funcionaris de l’administració local tenen 
dret a compaginar amb una segona activitat. Els funcionaris, molt menys, 
absolutament molt menys. Els laborals és molt més obert. En base al que diu la llei, i 
és de l’any 84, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
públiques. Un dels requisits és, evidentment, que no interfereixi ni molt menys amb la 
seva activitat ordinària i, en aquests casos, un són 4 hores setmanals fora de la seva 
jornada de treball per treballar en el Consell esportiu del Vallès Oriental, i l’altra són 
10 hores per treballar com a professional especialista en innovació, comunicació 
estratègica i tecnològica. Els informes tant del Secretari i Interventor, com de Recursos 
humans, són favorables. Per tant, no els hi podem negar. I a més a més, és 
competència de Ple per tant, això ho portem a Ple. Alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Molt bona nit a tothom. Dir només que 
nosaltres votarem a favor. No he demanat la paraula per dir que votarem a favor 
perquè em penso que és bastant obvi. He demanat la paraula per dir que ens agradaria 
molt poder votar a favor, en contra o el que toqui, de temes similars a aquest, d’aquí 
dos mesos, d’aquí tres mesos, d’aquí mig any. Més que res, vostè acaba de dir ara, 
senyor Alcalde, que això és competència de Ple, però també hi va haver algun 
comentari a la passada Junta de portaveus, així de passada, com qui vol la cosa, dient 
que estaven pensant en passar algunes competències del Ple, com per exemple això, a 
la pròpia Junta de portaveus. Jo els hi demanaria que respectessin per tot, per 
publicitat, per pluralitat, per poder-ne parlar i, sobretot, perquè aquest Ple és el lloc on 
més a l’abast estan els ciutadans nostres, respectessin al 100% les competències del 
Ple.  
 
No es produeix cap intervenció més.  
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

3. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ A LA SENYORA PATRICIA 
GONZÁLEZ GARCÍA, TÈCNICA SUPERIOR DE COMUNICACIÓ, 
DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D'ALTRES 
FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L'ÀMBIT DE LA 
CORPORACIÓ  

 
Antecedents de Fet 
 
1. El 7 de setembre de 2016 la senyora Patricia González García, personal laboral 
temporal d’aquest Ajuntament, va presentar una instància (2016/7568) en la que 
sol·licitava la compatibilitat per les tasques de professional especialista d’innovació en 
comunicació estratègica i tecnològica, posant de manifest que la jornada de la 2ª 
activitat serà de 10 hores setmanals en total, fora d’horari de treball de l’Ajuntament, 
compatible amb la primera activitat. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 2.c) i de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, es podrà 
autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei de les 
Corporacions Locals sempre hi quan no hi hagi relació directa amb les tasques 
desenvolupades a l’Entitat Pública.  
 
Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de compatibilitat per 
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi la 
jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.  
 
Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals i 
l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals per a un segon 
lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple. 
  
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes esmentats, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 



Ple 27/10/2016 – pàg. 5 

 
Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada a la treballadora 
PATRÍCIA GONZÁLEZ GARCÍA, tècnica superior de comunicació d’aquest 
ajuntament, com a professional especialista d’innovació en comunicació estratègica i 
tecnològica d’acord amb les condicions declarades en la sol·licitud, amb una dedicació 
de 10 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquest 
ajuntament.  
  
Segon.- AQUESTA AUTORITZACIÓ restarà sense efecte d’acord amb allò que 
preveuen l’article 329 del Decret 214/90 així com l’article 11 de la Llei 21/87 pel que 
fa a la prohibició de compatibilitat en relació a determinar supòsits i en concret en els 
supòsits següents: 
 

d) Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels  
deures o comprometés la seva imparcialitat o independència. 

e) Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la 
persona conegui per raó del càrrec. 

f) Si la dedicació horària coincidís amb la jornada laboral. 
 
Tercer.- POSAR EN CONEIXEMENT d’aquesta corporació, per part de l’interessada 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada així com en relació al règim de cotitzacions al sistema de la Seguretat social. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Em sembla que la normativa (bona nit a 
tots, primer) també marca que cada any s’han de tornar a passar i tal. Jo no recordo ni 
en juntes de govern ni enlloc, que s’hagin passat de personal que ja esta en actiu. Per 
tant no sé si estem vulnerant la normativa en aquest sentit, perquè jo sé que hi ha 
incompatibilitats però també es van donar fa cinc, sis, vuit i deu anys. Llavors, 
demanaria que féssiu una revisió i que es mirés si tothom està complint la normativa 
en aquest cas, val? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Potser és perquè no hi ha d’haver-hi cap, 
que ho dubto, perquè segur que n’hi ha més d’un. Ho revisarem, ho mirarem i no 
estaria de més també passar novament a tots els treballadors de la casa el full en el que 
poden al·legar si tenen alguna segona activitat, i així posar-nos al dia, tots plegats. 
Alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ D'ADEQUACIÓ SINGULAR I 
EXCEPCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D'AGENT, CAPORAL I 
SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L'ÀREA DE SEGURETAT 
CIUTADANA, I DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADORA I 
EDUCADORA SOCIAL I PEDAGOGA DE L'ÀREA DE POLÍTIQUES 
SOCIALS D'AQUESTA CORPORACIÓ 

 
Antecedents de fet: 
 
1.El 22 de setembre de 2016 els representants dels treballadors de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès van acordar constituir- se en Mesa de negociació a fi i efecte de 
dur a terme l’ adequació singular de determinats llocs de treball com són; el lloc de 
treball d’ agent i caporal de la policia municipal i els llocs de treball de treballadora i 
educadora social com de pedagoga reclassificant tant el complement de destí en el cas 
d’ agent i caporal com el complement específic en el cas dels cinc llocs de treballs 
nomenats, tal com que disposa l’article 27 i 28 de l’ Acord de condicions de treball del 
personal funcionari i el mateix article del Conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral de l’ Ajuntament de les Franqueses del Vallés, en matèria de retribucions.  
 
2. Posteriorment, el Regidor de Seguretat ciutadana i el de Polítiques socials van posar 
de manifest en ambdues memòries les necessitats existents que detallen amb la 
justificació d’ increments en els llocs de treball nomenats. També la cap de l’ àrea de 
polítiques socials va informar sobre l’ increment de serveis que s ‘han vist obligats a 
assumir amb els corresponents increments pel que fa a factors i funcions dels empleats 
així com l’ existència dels llocs de treballs amb un greuge comparatiu respecte d’ altres 
llocs de treball que realitzen funcions similars. 
 
3. Després de les limitacions retributives establertes legalment des de l’any 2010, només 
és possible adequar els llocs treball que hagin sofert, com aquests,  modificacions 
funcionals substancials, de distribució de responsabilitats, modificacions en el 
continguts del llocs de treball, variacions d’efectius assignats, entre d ‘altres, sense fer 
cap valoració i amb els mateixos paràmetres existents. Es tracta de dur a terme una 
adequació singular perquè no afecta a categories sinó a llocs de treball concrets i 
excepcional perquè només es fa durant aquesta anualitat en aquesta ocasió. 
 
A partir d’aquestes premisses s’ha establert l’adequació de cada lloc concret en funció 
de les modificacions funcionals substancials, de distribució de responsabilitats, 
modificacions en el continguts del llocs de treball, variacions d’efectius assignats, entre  
d’altres, en funció de cada lloc de treball concret. Cal destacar que al no haver una 
prèvia valoració de llocs de treball que s’hagi dut a terme en aquest ajuntament, 
l’adequació caldrà que s’ estableixi efectuant una comparativa que analitzi indicadors de 
referència respecte d’ anys anteriors i/o respecte dels mateixos llocs de treballs en d’ 
altres ajuntaments de característiques similars i màxima proximitat. 
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Per fer front a la referida adequació es disposa de consignació suficient a la partida 
pressupostària 03.9202.14301 corresponent a l’exercici 2016. Cal dir que les quantitats 
corresponents a les referides aplicacions ja havien estat inicialment pressupostades i per 
tant per aquesta anualitat no es preveu increment de la massa salarial ni conseqüent 
increment total de retribucions. 
 
L’adequació de llocs de treball ha estat negociada i signada mitjançant acta del referit 
acord que s’ adjunta en el corresponent expedient i presentada proposta als representants 
legals dels treballadors, i en aquest sentit  l’ alcalde podrà elevar l’esmentada proposta 
d’adequació al proper Ple Municipal Ordinari  per la seva aprovació, amb l’objectiu de 
que pugui ser aplicat amb efectes a partir d’1 de gener de 2016, i abonats els 
endarreriments del resultat econòmic de la seva aplicació. 
 
Tanmateix, s’ha elaborat una fitxa dels llocs de treball adequats especificant el 
complement de destí en el cas de l’ agent i el caporal  i el complement específic 
corresponent en el cas de la treballadora i educadora social i la pedagoga. 
 
Fonaments  Jurídics: 
 
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), aprovat por Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’ octubre, pel que s’ aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic assenyala en el seu article 22.3, que les retribucions complementàries 
són les que retribueixen les característiques especials dels llocs de treball, la carrera 
professional o l’acompliment, rendiment o resultats aconseguits pel funcionari. 
 
L’article 24 del mateix text legal disposa que la seva estructura es determinarà per les 
corresponents lleis de cada Administració Pública atenent, entre d’ altres, als següents 
factors:  
 
a) La progressió aconseguida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa.  
 
b) L’ especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible pel 
desenvolupament de determinats llocs de treball o les condicions en que es desenvolupa 
la feina.  
 
c) El grau d’ interès, iniciativa o esforç aplicat al desenvolupament del lloc de treball o 
el rendiment o resultats obtinguts.  
 
d) Els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.  
L’ EBEP reconeix la possibilitat de les Administracions Públiques d’ establir el seu 
propi model de retribucions complementàries, vinculant-les, entre altres aspectes, a la 
progressió aconseguida en la carrera  i a les característiques del lloc de treball, activitat 
o funciones que exerceixi el funcionari, en atenció en el seu cas als diferents factors o 
components.  
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De conformitat amb l’ article 93.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, les retribucions complementàries s’ atindran, tanmateix, a 
l’estructura i criteris de valoració objectiva de les de la resta dels funcionaris públics. La 
seva quantia global serà fixada pel Ple de la Corporació dins dels límits màxims i 
mínims que s’ assenyalen per l’ Estat. 

Tanmateix els articles 27 i 28 de l’ Acord de condicions de treball del personal 
funcionari i el mateix article del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallés, relatius a la promoció i carrera professional i 
carrera horitzontal i sobre retribucions, estableixen que tot empleat té un grau personal 
que es correspon com a mínim amb els nivells de la seva categoria inicial, i que caldrà 
tenir en compte per a l’ augment d’ aquest grau els principis de: antiguitat, cursos de 
formació i perfeccionament i valoració de l’ experiència  professional en el lloc de 
treball. 

Pel que fa a les retribucions, l’ article 28 dels mateixos textos legals, estableix que 
l’Ajuntament es compromet durant la vigència del conveni/acord de condicions a 
presentar una valoració de llocs de treball i a la revisió/modificació de les condicions 
salarials d’ acord amb el resultat d’ aquesta. 

En relació al complement de destí 

El Complement de Destí, és el que correspon al nivell del lloc que es desenvolupa 
(article 23.3. a de la Llei 30/1984, de 2 d’ agost de Mesures per a la Reforma de la 
Funció Pública). 
 
El Complement de Destí es regula, per a les Entitats locals, en el Reial Decret 861/1986, 
de 25 d’ abril, pel qual s’estableix el Règim de les Retribucions dels Funcionaris de l 
‘Administració Local, en l’ article 3, en els següents termes:  

“1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de 
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los 
funcionarios de la Administración del Estado.  

2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación 
asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, 
responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y 
funcional de los servicios en que esté situado el puesto.  

3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos de 
trabajo no incluídos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo de titulación 
en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.  

4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el 
presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para cada nivel.  
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5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluídos en el intervalo 
correspondiente al grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o 
categoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Medidas 
para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo establecido en el presente 
Real Decreto.”  

El Ple és l’òrgan competent per a la seva determinació, incloent en la Relació de llocs 
de treball dins dels límits màxims i mínims que es determinen en el Reial Decret 
158/1996, de 2 de febrer, i que són els següents:   

“Cossos o Escales / Nivell mínim / Nivell màxim 
 
Grup B  (A2)    /      16 - 26   
 
Grup C  (C1)    /      11 - 22     
 
Grup D  (C2)    /       9  - 18       
 
Grup E  (AP)   /        7 - 14 “ 
 
Tanmateix l’article 167 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals estableix que: 
 
“1. La asignación de niveles tendrá que hacerse de manera que, en todo caso, el nivel 
de complemento de destino de un puesto de trabajo sea superior al que corresponda a 
cualquier otro subordinado a él. 
2. La asignación de niveles de puestos de trabajo no incluidos en la relación de puestos 
tipo la efectuarán las entidades locales sobre la base de la responsabilidad que se 
derive de las funciones a ellos encargadas y/o por analogía o similitud con los puestos 
de la estructura establecida.” 

El complement de destí és un complement retributiu que està lligat al contingut i 
característiques del lloc de treball, en relació a la seva jerarquització dins l'organització, 
a la preparació tècnica que requereixi el seu desenvolupament i/o a l'especial 
responsabilitat de les funcions, i que es fixa a la relació de llocs de treball (interval de 
nivells segons grup de titulació). 

El més transcendent a l’hora de determinar el nivell del complement de destí és el lloc 
de treball que es desenvolupa, no el Cos o Escala en que s’integra el funcionari.   

L’Ajuntament gaudeix d’una àmplia discrecionalitat per a assignar a cada lloc de treball 
un nivell entre los diversos que composen el tram corresponent al grup a què pertanyen 
els funcionaris que han de desenvolupar-los, conseqüència de la potestat 
d’autoorganització que té atorgada, pel que respecte els límits legals sols es pot 
combatre la decisió adoptada per l’ Administració quan s’ acrediti, o bé l’ existència de 
desviació de poder, bé la injustificada diferenciació de llocs de treball substancialment 



Ple 27/10/2016 – pàg. 10 

idèntics en termes que obliguin a considerar-la discriminatòria (STSJ de Murcia 2-3-
1992). 

En aquest sentit en els informes de les àrees corresponents es dedueix el tipus 
d’especialització o preparació tècnica de cada lloc de treball, la responsabilitat, la 
competència i comandament, així com  la complexitat territorial i funcional dels serveis 
en que es troben situats sobretot els llocs de treball d’ agent, caporal dels que es pretén 
l’ increment. Cal dir que a  les tres poblacions limítrofs de referència amb el territori 
que agrupa aquest municipi el complement de destí dels agents i caporals superen en 
dos punts al d’ aquesta corporació, tenint en compte que amb l’Ajuntament de 
Granollers, el cos de policia comparteix la gestió dels barris amb més conflictivitat 
social donat que no només no existeixen límits concrets sinó que es produeix una 
simbiosi constant de coordinació i col·laboració amb l’estructura policial d’aquest 
municipi. Per tant, efectuant una comparativa amb llocs de treball d’ igual categoria 
d’ajuntaments de la mateixa àrea geogràfica, amb similar població i territori o bé amb 
idèntica complexitat territorial i funcional del servei, s’ aprecia un greuge comparatiu 
pels lloc de treball d’ aquesta corporació respecte dels altres referenciats. 

Cal destacar que la modificació legislativa operada en que els agents i caporals van 
passar del grup C2 al C1, a efectes retributius, ha suposat una discriminació respecte de 
llocs de treball d’ alguns administratius de l’ Ajuntament integrats en el grup C1 i el 
complement de destí dels quals es troba a 17 mentre que els agents es troben a 14. 
D'altra banda, cal posar de relleu que tant agents com caporals han mantingut al llarg 
dels últims anys un pla formatiu continuat i que encara es manté, tant de forma 
col·lectiva dins el Pla de formació de l’ administració com de forma individual per 
requeriment del lloc de treball per les noves funcions assignades, formació que ha 
esdevingut necessària pel lloc de treball. 

En relació al complement específic: 

El complement específic es destina a retribuir les condicions particulars d’alguns llocs 
de treball en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, 
incompatibilitat, perillositat o penositat (Articles 23 i 24 de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, que regulen els conceptes que 
comprenen l’estructura del nou sistema retributiu dels funcionaris, així com els criteris 
generals per a la determinació de la seva quantia). 

L’ article. 24) de l ‘ EBEP regula un concepte retributiu similar al considerar com a 
factor retribuïble la especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, 
incompatibilitat exigible per el desenvolupament de determinats llocs de treball o les 
condicions en que es desenvolupa desenvolupament del treball.  

En semblants termes, es defineix en el en el Reial Decret 861/1986, de 25 d’ abril:  

“Artículo 4. Complemento específico.  
 
1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de 
algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
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incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá 
asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al 
fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones 
particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo.  
 
2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter 
previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo 
atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo.  
 
3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de 
puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento 
específico, señalando su respectiva cuantía.  
 
4. La cantidad global destinada a la asignación de complementos específicos figurará 
en el presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el artículo 7.2.a) 
de esta norma.”  

Es tracta d’un complement retributiu de naturalesa objectiva que està en funció de la 
concurrència en el lloc de treball de les circumstàncies abans exposades, per la qual 
cosa l’ Ajuntament ha de procedir prèviament a la seva valoració abans de la seva 
inclusió en la relació de llocs de treball.  

Així ho considera la STS de 5-2-1994, mantenint que els termes de l’ apartat 2 de 
l’article 4 del RD 861/1986 evidencien la essencialitat del pressupost previ de la 
valoració del lloc de treball en funció de les circumstancies expressades en l’apartat 1; i 
la seva relació amb l’ apartat 3 del propi article, aporta la dada complementaria, per 
estimar que aquesta valoració prèvia del lloc de treball no pot entendre’ s com una 
espècie de possible pas lògic implícit, no necessita de concreció en un acte diferent del 
propi de l’ aprovació de la relació de llocs de treball, sinó com una actuació d´entitat 
diferenciada per si mateixa, que ha de precedir a l’ acte del Ple de la Corporació pel que 
aquest aprova aquesta relació.  

La quantitat global destinada a l’ assignació de complements específics figurarà en el 
pressupost i no podrà excedir del 75 por 100 de l’ import del crèdit que resulti de restar 
a la massa retributiva global pressupostada per cada exercici econòmic, exclosa la 
referida al personal laboral, la suma de las quantitats que al personal funcionari li 
corresponguin pels conceptes de retribucions bàsiques, ajuda familiar i complement de 
destí (art. 7 del RD 861/1986).  

“Los datos a tener en cuenta para la fijación del complemento específico integran 
conceptos jurídicos indeterminados que, en cuanto tales, tienen naturaleza reglada: o 
hay penosidad o no la hay, o hay peligrosidad o no, etc. No aparece, pues, en la 
determinación del complemento específico la discrecionalidad administrativa, sino que 
se trata de una actuación reglada, bien que con un amplio margen de apreciación para la 
Administración” (STS 1-7-1994)    
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El complement específic està desvinculat del Cos o escala de procedència del funcionari 
i vinculat exclusivament a la qualitat i circumstàncies del lloc de treball al que s’ 
assigna (STS 14-12-1990).   

Les successives Lleis de Pressupostos Generals de l’ Estat estableixen l’ increment 
anual màxim que pateix aquest concepte retributiu, sense perjudici de l’ adequació 
d’aquestes darrers quan sigui necessària per assegurar que les retribucions assignades a 
cada lloc de treball guardin la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat 
tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat del mateix. 

La quantia del CE d’un lloc no guarda relació directa amb el grup de titulació, de 
manera que pot ser superior el d’un lloc base d’un grup de titulació al d’un lloc base 
d’un grup superior. Tanmateix dins de la mateixa escala amb la mateixa dedicació i 
condicions de treball, serà difícil justificar un CE superior per al lloc base de grup 
inferior. El CE tampoc guarda una relació directa amb el nivell del lloc, de manera que 
llocs amb nivell superior poden tenir un CE inferior a d’altres de menor nivell. 

En algunes ocasions, per llei, s’ha requalificat alguna escala o subescala de funcionaris, 
que ha passat a tenir un grup de classificació superior; per exemple, han passat del C2 al 
C1 sense variar les seves funcions.  

És el cas que s’ha donat amb el col·lectiu de la policia local, en concret la Llei 3/2015, 
d’11 de març de Mesures fiscals, financeres i administratives, l’article 65 que modifica 
la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, afegint una 
disposició addicional, la setena, procedint a una requalificació de les categories d’agent 
i caporal al grup C1 a efectes administratius de caràcter econòmic. 

En aquest cas, l’esmentada llei preveu que l’ increment del sou es compensi amb una 
disminució equivalent de les retribucions complementàries de la corresponent relació de 
llocs de treball, evitant d’aquesta manera l’augment de despesa en capítol I del referit 
personal. 

Per últim l’article 169 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals disposa el següent: 

“El  complemento específico estará destinado a retribuir las condiciones particulares 
de algunos puestos de trabajo en atención a la especial dificultad técnica, el grado de 
dedicación, la responsabilidad, la incompatibilidad, la peligrosidad o la penosidad.. 
Este complemento figurará en la relación de puestos de trabajo; sólo se podrá atribuir 
un complemento específico a cada puesto de trabajo, pero la cantidad correspondiente 
podrá variar en función de los factores mencionados.” 

I l’ article 170  del mateix cos legal que estableix: 

“1. El establecimiento o la modificación del complemento específico exigirá, con 
carácter previo, que la corporación efectúe una valoración del puesto de trabajo 
atendiendo a las circunstancias expresadas en el artículo anterior. 
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2. Una vez efectuada la valoración, el pleno de la corporación, al aprobar la relación 
de puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponda un complemento 
específico, señalando su cuantía respectiva. 

3. La cuantía global destinada a la asignación de complementos específicos figurará en 
el presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el artículo 175.2.a) 
de este Reglamento.” 

En relació a la modificació de la Relació de Llocs de treball 

1. L’ article 74 EBEP estableix que: 
 
«Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones 
de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, 
al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los 
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos». 
L’actual normativa bàsica estatal de l’empleat públic dedica un sol article a la RLLT, 
sense perjudici de la derogació normativa, que  realitza sobre los arts. 16 i 17 LMRFP. 
 
2. L’ article 90.2 LRBRL es remet a la normativa bàsica sobre funció pública, a 
l’establir que: 
 
«2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo 
existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre 
función pública. 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de 
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de 
trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas 
básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la 
promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores». 
 
3. Article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local que disposa: 
 
«4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido 
previsto en la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a 
las normas previstas en el art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril». 

4. Article 15 de la Llei 30/84 de 2 d’agost (BOE 3 d’agost) de mesures per a la reforma 
de la funció pública, vigent de conformitat amb la Disposició derogatòria única  de 
l’EBEP on es defineixen les RLLT. Conclou que aquestes han de comptar amb la 
descripció de tots i cadascun dels llocs de treball de l’Administració, diferenciant les 
tipologies en relació als serveis (laborals o funcionaris), així com les formes de provisió 
previstes (concurs o lliure designació) i els diferents complements específics reservats a 
cada lloc, establint les característiques generals dels llocs de treball. 
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En conclusió, i des del punt de vista de gestió dels recursos humans, la RLLT es tracta 
d’un instrument tècnic d’ordenació del personal en el que es classifiquen els llocs i es 
defineixen els requisits essencials per a la seva ocupació.  

En el present supòsit es tracta de modificar el complement específic i complement de 
destí respecte de la RLLT aprovada a 1 de gener de 2016 dels llocs corresponents a: 
agent i caporal de la policia local, treballadora i educadora social i pedagoga. 

En relació al procediment 

1 . Pel que fa al tràmit de consulta o negociació amb la representació  sindical abans de 
procedir a la seva aprovació la jurisprudència no ha estat clara al respecte: 

Sentencia de 27 de maig de 2009 (EDJ 2009/120290), el TS va exigir l’aplicació de 
l’art. 37 EBEP, doncs s’havia de dur a terme amb autèntica negociació amb els 
representants legals dels empleats públics afectats, ja que sinó s’incorria en nul·litat de 
ple dret per aplicació de l’art. 62.1. e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-
PAC- (EDL 1992/17271). No obstant, és important la Sentència de 27 de gener de 2011 
(EDJ 2011/6773) que va determinar que "la observancia del requisito de la negociación 
obligatoria comporta que se haya ofrecido la posibilidad de llevarla a cabo por quien 
tiene la obligación de promoverla, pero su cumplimiento no impone que la actividad 
desarrollada con esa finalidad haya culminado necesariamente en un resultado positivo 
de coincidencia plasmado en la perfección de un determinado pacto o acuerdo...”. 

2. Pel que fa al procediment administratiu, pròpiament, serà l’ establert a l’article 146 i 
següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF- (EDL 
1986/12278).  

La proposta d’acord de modificació de la RLLT haurà de ser sotmesa al dictamen de la  
Comissió Informativa corresponent, segons l‘art. 123.1 ROF, al tractar-se d’un 
assumpte expressament atribuït al Ple de l’Entitat Local, d’acord amb el que disposen 
els arts. 22.2.i) i 33.2.f) LRBRL.  

Aprovada pel Ple de la Corporació Local la modificació de la RLLT per la qual cosa 
resulta suficient el vot de la majoria simple, segons es desprèn dels art. 1 i 2 de l’art. 47 
LRBRL, no es legalment exigible l’informe de Secretaria, interpretant en sentit contrari 
l’art. 54.1 b) TRRL. No obstant,  d’acord amb l’art. 4.h del Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, es precís demanar informe d’intervenció sobre la 
repercussió econòmic-financera de la proposta. 

Respecte del tràmit d’informació pública, la doctrina jurisprudencial determina que no 
és necessari el tràmit d’informació pública propi dels instrument que tenen caràcter 
normatiu, i que per tant, no seria exigible ni el termini d’exposició pública de 15 dies 
previst a l’art. 169.1 del  Text Refós de la Llei d’Hisendes Local -TRLRHL-, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (EDL 2004/2992), per a l’aprovació 

http://www.elderecho.com/actualidad/EDL_EDEFIL20140527_0015.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDL_EDEFIL20130322_0006.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDL_EDEFIL20130322_0006.pdf
http://www.elderecho.com/actualidad/EDL_EDEFIL20131107_0015.pdf
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del pressupost o la seva modificació, al que es remet l’apartat 3 de l’art. 126 TRRL, ni 
el termini de trenta dies d’informació pública i audiència als ciutadans per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments, regulat a l’art. 49.b) LRBRL. Tampoc 
resulta  exigible el tràmit d’audiència als interessats previst a l’art. 84 LJRPAC, donat la 
natura de la RLLT d’instrument de caràcter tècnic dirigit a la racionalització de les 
estructures administratives, criteri compartit pel TSJ Andalusia a la Sentencia de 24 de 
maig de 2000 (EDJ 2000/38732). 

Finalment com a acte administratiu sortiria efectes des de la seva aprovació, si bé 
s’exigeix la seva publicació, no com a  requisit d’eficàcia, sinó per a que puguin ésser 
conegudes pels interessats tal com diu la STS de 26 de maig de 1998 (EDJ 
1998/14707), essent suficient la seva  publicació al BOP. La remissió de l’acte 
administratiu a l Administració General de l’Estat i, en el seu cas, a la Comunitat 
Autònoma, únicament caldria realitzar-la per a actes d’aprovació però no  de 
modificació de la RLLT, segons l’art. 127 TRRL. 

Pel que fa a l’adequació 

1.- Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’ any 
2011 pel que fa a les despeses de personal al servei del sector públic, al seu capítol I, 
l’article 22 estableix el següent en relació a les bases i coordinació de la planificació de l 
activitat econòmica en matèria de despeses de personal al servei del sector públic:  
 
“Dos. En el año 2011, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones 
prevista en el artículo 22. Dos .B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en términos de homogeneidad 
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo. 
 
Ocho. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número 
de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos 
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente. 
 
Nueve. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos 
deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas 
que establezcan cualquier tipo de incremento.” 

Des del Reial Decret llei 8/2010, de 20 de maig (EDL 2010/61517), passant pel Reial 
decret llei 20/2011, de 30 de desembre (EDL 2011/297845), fins a  la Llei 22/2013, i 
totes les lleis de pressupostos generals fins a l’ actualitat han prohibit qualsevol 
modificació que en termes d’homogeneïtat poguessin supurar un increment del crèdit 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l26-2009.html
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dedicat a personal (Capítol I del Pressupost) en relació al que es va autoritzar per a 
l’exercici immediatament anterior, amb independència de quina fos la pujada percentual 
excepte adequacions singulars que resultessin imprescindibles pel contingut dels llocs 
de treball per la variació del número d’efectius assignats a cada programa o el grau de 
consecució d’objectius fixats al mateix. 

Així l’ article 2.2 del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic va 
establir que “a l’any 2012, les retribucions del personal al servei del sector públic no 
podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, en 
termes d’homogeneïtat per als  dos períodes de la comparació, tant pel que respecta al 
personal  com a l’antiguitat del mateix. En conseqüència, a partir de l’1 de gener de 
2012, no experimentaran cap increment les quanties de les retribucions i de la massa 
salarial, establertes a la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2011. 

No obstant, el punt 4 del mateix article 2 del citat Reial Decret-Llei 20/2011 disposava 
que “Lo dispuesto en el apartado Dos del presente artículo se entenderá sin perjuicio de 
las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número 
de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos 
fijados al mismo.”  

Aquestes disposicions s’ han mantingut en les successives lleis de pressupostos fins a l’ 
actualitat. No obstant, el necessari compliment de la limitació pressupostaria a fi de 
proveir la contenció de la despesa pública, ha d’ harmonitzar-se amb la necessària 
prestació eficient dels serveis públics mitjançant una organització adequada de 
l’empleat públic, com a expressió de la potestat d’autogovern consagrades a l’art. 140 
CE i a l’art. 6.1 de la Carta Europea de Autonomia Local. 

Les limitacions pressupostàries per a despeses de personal han estat una constant en les 
lleis de pressupostos anuals de l’Estat; la diferencia amb les lleis pressupostàries actuals 
recau en el fet de que les anteriors permetien un determinat increment percentual i les 
que s’ han succeït no, a excepció de l’ actual. Els termes usats en totes elles han estat 
idèntics i, atesa una suficient interpretació uniforme donada per la Intervenció General 
de l’Estat o pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, han estat els tribunals 
de justícia els que han marcat els paràmetres interpretatius per a poder entendre com 
s’han d’aplicar les referides limitacions. 

Una de les sentencies més importants dictades fins la data on es resumeix clarament la 
doctrina del TS sobre com han d’entendre’s els límits quantitatius i com aplicar-los, és 
la Sentència de 5 de gener de 2009 (EDJ 2009/21095) del TSJ C. Valenciana, Sala de lo 
Contenciós-administratiu. Disposa l’Alt tribunal autonòmic en el seu FJ 3º, fent seu 
l’argument  jurisprudencial del TS el següent: 
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“ ...por lo que atañe a la vulneración de las previsiones del art. 19 LPGE 2006, debe 
advertirse, de un lado, que con arreglo a una reiterada doctrina del Tribunal Supremo, 
los límites retributivos han de ponderarse globalmente en relación al volumen total de 
las retribuciones de cada grupo y no individualmente, y en todo caso, aunque su núm. 2 
impone un límite cuantitativo máximo a los incrementos retributivos del personal al 
servicio de la Corporación, su núm. 4 exige que dicha limitación resulte de un juicio 
comparativo en términos de homogeneidad, y se posibilita la excepcional superación de 
tales límites en casos singulares justificados; en este sentido, la jurisprudencia ha 
venido exigiendo que deba concretarse el hecho y la razón por la que aprecia la 
homogeneidad contemplada en el citado precepto para que sea observada la limitación 
retributiva que en él se establece, y se pueda constatar la existencia de puestos que han 
experimentado un aumento retributivo a pesar de que su situación no ha variado (por 
todas, STS 20/diciembre/2003).  

Per tant, les limitacions pressupostàries hauran de referir-se no sols a l’aspecte 
quantitatiu sinó també qualitatiu per quant en cas contrari no es podria efectuar el judici 
verificador d’homogeneïtat que exigeix la norma. La limitació haurà de referir-se a la 
quantia global del crèdit del capítol I i en atenció als llocs de treball ja existents, en base 
als quals s’haurà de realitzar l’oportuna comparativa, identificant si existeix un canvi 
retributiu o no, i quines són les causes que el justifiquen; en cas contrari, com assenyala 
el TS “no podría realizarse dicho enjuiciamiento/comparativa por cuanto que este 
proceso lógico de búsqueda sistemática de similitudes deberá centrarse en el hecho y la 
razón en la que se aprecia la homogeneidad, y no en una consideración en abstracto”. 

Tenint en compte les limitacions legals vigents, cal destacar que l’ article 19.7 de la 
LPGE estableix que la limitació de l' increment màxim de les retribucions amb caràcter 
global( STS de 20 de gener de 2010 en la qual el TS referma que els increments de les 
retribucions s'han de considerar en caràcter global, no per partides pressupostàries de 
retribucions concretes) (article 19.2) i de la massa salarial (article 19.4) en termes 
d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació s'ha d'entendre sense perjudici de les 
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius 
assignats a cada programa, o pel grau de consecució dels objectius fixats. 

En aquest sentit la doctrina del Tribunal Suprem -en endavant TS- ha fixat que no es 
poden considerar adequacions retributives amb caràcter singular i excepcional les 
modificacions de la relació de llocs de treball (RLLT) i els acords fruits de la negociació 
col·lectiva de l'aplicació dels quals en resulti un increment general de retribucions per a 
tot el personal superant els límits establerts per les diferents LPGE (STS de 17 de 
setembre de 2012, recurs 2838/2011) de previsió pressupostària retributiva per als dos 
períodes de comparació amb termes d'homogeneïtat pel que fa al nombre d'efectius i 
antiguitat. 

Així mateix els darrers pronunciaments judicials del TS i, en concret, ens referim a la 
sentència de 13 d'octubre de 2014 (recurs 660/2010) referma la seva doctrina que la 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11644&p=20151031&tn=1#a19
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11644&p=20151031&tn=1#a19
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11644&p=20151031&tn=1#a19
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mera aprovació o modificació de la RLLT de la qual en resulti un increment generalitzat 
de les retribucions del personal, una millora retributiva generalitzada, no s'ajusta a una 
adequació excepcional i singular que permeti superar el límit màxim d'increment de les 
retribucions que fixa la LPGE en termes d'homogeneïtat pel que fa el nombre d'efectius 
i antiguitat. 
 
Nogensmenys, el TS estableix, en sentència de 13 de novembre de 2008 (recurs 
3990/2004) sobre l'objecte d'un acord de valoració RLLT del personal laboral, que és 
necessari realitzar una interpretació raonable de les excepcions contingudes en les 
LPGE en tant que limiten l'increment de la despesa de les administracions locals en 
matèria de personal, i indica que és evident que caldrà distingir entre aquests increments 
que siguin generals i fruït de les negociacions sindicals corresponents i aquells altres 
que es deriven d'un ajust necessari a dret. El tribunal raona que no se li pot negar a 
l'administració, que està subjecta a l'ordenament jurídic, que pugui posar fi a la situació 
de desajustos amb l’ esmentat  ordenament en què s'hi pugui trobar, i obligar el personal 
a recórrer als jutges i tribunals per tal que els sigui reconegut allò que la pròpia 
administració hauria d'haver fet d'ofici. 
 
En aquesta línia interpretativa el TS ja havia considerat, en sentències de 22 de setembre 
de 2005 i de 6 març de 2008, els elements que determinen que un increment sigui 
superior al màxim establert per la LPGE en termes d'homogeneïtat en nombre d'efectius 
i antiguitat, i aquells increments que es poden o no es poden justificar per mitjà d'una 
adequació retributiva excepcional i singular que resultin imprescindibles pel contingut 
dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa, o 
pel grau de consecució dels objectius. 
 
Ambdues sentències parteixen de la impugnació de l'acord de pressupost municipal en 
advertir-se un increment de les partides pressupostàries del Capítol I (STS de 22 de 
setembre de 2005 que refereix a la impugnació del pressupost municipal per tractar-se 
d'un increment del capítol 1 en un 26,45%. I STS de 6 de març de 2008 increment del 
capítol 1 superior al 2%) -despesa de personal- superior al legalment previst en les 
respectives LPGE. 
 
Destaquem tot seguit, doncs, els fonaments i elements continguts en les referenciades 
sentències del TS que caldrà tenir en compte a l'hora de la presa de decisió en matèria 
retributiva: 
 
El TS valora la justificació (també referim la STS de 20 de gener de 2010 en la que 
també s'incideix en la importància de la informació tècnica i econòmica que consta en 
l'expedient administratiu de la resolució impugnada i en la valoració de la prova i la 
càrrega de la mateixa en el procés judicial) de l'increment de les partides pressupostàries 
del capítol I, amb termes d'homogeneïtat d'efectius i antiguitat, que es deriven dels 
informes tècnics econòmics que integren l'expedient administratiu. I assenyala la 
rellevància d'aquesta justificació per tal de poder provar i determinar que es produeix o 
no un increment conforme a la LPGE. 

https://www.diba.cat/web/assistenciagovernlocal/butlleti-e-diba-rh/-/newsletter/54749023/8/65992608/adequacions-retributives-amb-caracter-singular-i-excepcional-segons-la-doctrina-del-tribunal-suprem#2
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El TS estima conforme a la LPGE la justificació de l'increment de les partides 
pressupostàries del capítol I superior al màxim global fixat per la llei quan deriva de 
l'augment del nombre de venciments de triennis i/o per l'augment o incorporació de nou 
personal, en el benentès que consideren que resulta un increment al marge dels termes 
d'homogeneïtat marcats per la llei. 
 
El TS estima conforme a la LPGE la justificació de l'increment de les partides 
pressupostàries del capítol I superior al màxim global fixat quan resulta de les 
adequacions excepcionals i singulars fruit de valoracions de llocs de treball amb noves 
funcionalitats degudament acreditades (STS de 13 de novembre de 2008 considera 
conforme l'adequació retributiva de diferents llocs de treball de personal laboral per 
equiparació retributiva de determinats llocs de treball o bé per incorporació de noves 
funcionalitats) (per exemple el cas de modificació de retribucions del llocs de treball 
d'intervenció per assumpció de noves funcionalitats tributàries), sense que en resulti una 
millora retributiva generalitzada, i/o bé per adequacions degudes a la implantació de 
reclassificacions legalment previstes de places i llocs de treball de diferents cossos i 
escales (per exemple el supòsit de reclassificació de llocs de treball de grup D al grup C 
derivats d'aplicacions normatives de la Policia Local de la Comunitat Autònoma de 
Castella la Manxa). 

El TS estima no conforme a la LPGE la justificació del l'increment de les partides 
pressupostàries del capítol I superiors al màxim global fixat quan resulta de l'aplicació 
de millores retributives generalitzades per aplicació d'acords de RLLT, o d'acords fruit 
de la negociació col·lectiva, malgrat les justificacions al·legades en diferents 
contenciosos les quals es basaven en què es tractava de la primera RLLT, o 
d'actualitzacions retributives pendents pel transcurs del temps, o també per adequacions 
retributives degudes a la valoració de la complexitat de les funcionalitats dels serveis 
públics de l'administració local amb motiu del creixement desorbitat en pocs anys del 
municipi. 

Per tant, el que pretén és que, tot i les limitacions, l’Administració no quedi estancada 
sinó que s’adapti de manera que es desenvolupin les tasques per qui roman treballant, al 
ser la taxa de reposició zero, amb excepcions. 

Per concloure, destacar una sentencia significativa en relació a la prohibició de pujada 
generalitzada però no concreta i especifica, com és la STS, sala 3ª de lo contenciós-
administratiu, secció 7ª,sentencia de 10 de desembre de 2005, rec 596/2000 que 
estableix: 

“A la vista de cuanto acabamos de recordar y dado que es la Diputación Provincial de 
Cuenca la que invoca la adecuación prevista por el artículo 17.3 de la Ley 12/1996, 
está claro que a ella le correspondía justificar que era imprescindible en atención a las 
razones singulares y concretas contempladas en este precepto: el contenido de los 
puestos de trabajo, la variación del número de efectivos asignados a cada programa o 
por el grado de los objetivos fijados al mismo. Sin embargo, no lo hizo. Se limitó a 
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aducir razones de otra índole sin particularizar en los motivos por los que en cada 
puesto de trabajo era preciso llevar a cabo la adecuación en cuestión. Precisamente, 
por esto pudo decir la Sentencia de instancia que, en realidad, lo que el acuerdo 
impugnado suponía no era otra cosa que una subida generalizada de retribuciones y 
razonó correctamente que la Ley 12/1996 no la autoriza, ni siquiera bajo la forma de la 
adecuación del artículo 17.3, justamente, por el carácter singular y excepcional con el 
que la caracteriza.” 

El que els tribunals no deixen de reconèixer és que el que es prohibeix és la pujada 
generalitzada de retribucions i no una pujada concreta i específica de determinats 
empleats públics que, en aquest cas, esta justificada a la fitxa de cada lloc de treball. Cal 
tenir en compte que únicament es pretén adequar els llocs de treball d’agent i caporal de 
la policia local, treballador i educador social i pedagog, restant exclosos de l’adequació 
singular i excepcional la resta de llocs de treball. 

Per tant, es justifica que la realització de l’adequació necessària era imprescindible en 
atenció a raons singulars i concretes contemplades per tal que guardin la relació 
procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, 
penositat i perillositat del mateix i que consten a cadascuna de les fitxes del lloc de 
treball concret respecte dels llocs de treball de pedagoga, treballadora i educadora social 
i sergent sobre la base d’ informes i memòries adjuntes i el nivell d’especialització i 
comparativa respecte dels municipis limítrofs pel que fa als llocs de treball d’ agent i 
caporal que estableix la memòria del regidor i tot això sense increment de la massa 
salarial.  

VISTOS els informes dels caps d’àrea, l’informe de la tècnica de Recursos humans i 
d’Intervenció. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes esmentats, 
l’ art 52 j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’ article  22. 2. i) de la Llei 7/1985, de 
2 d’ abril , reguladora de les bases de règim local, aquesta Àrea de Règim intern, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’adequació singular i excepcional dels llocs de treball d’agent i 
caporal de la policia local en el sentit d’incrementar dos punts el complement de destí 
del lloc de treball d’agent de la policia local del nivell 14 al 16 i del lloc de treball de 
caporal de la policia local del nivell 15 al 17, i l’increment del complement específic 
del sergent en la quantia de 2.750,-€/anuals, repartit en 14 mensualitats, i respecte a la 
treballadora i educadora social i pedagoga pel que fa a l’increment del seu complement 
específic un increment de 4.033,82,-€/anuals, repartit en 14 mensualitats, amb efectes 
des de l’1 de gener de 2016.  
 
Segon.- IMPUTAR aquesta despesa en la corresponent aplicació pressupostaria del 
Pressupost vigent de la Corporació.  
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Tercer.- MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL pel que fa als llocs de 
treball que es relacionen a continuació i concretament de les retribucions 
complementàries següents: 
 

 Agent de la policia local, Grup C, Subgrup C1 a efectes administratius de 
caràcter econòmic, CD 16. 

 Caporal de la policia local, Grup C, Subgrup C1 a efectes administratius de 
caràcter econòmic, CD 17. 

 Sergent de la policia local, Grup C, Subgrup C1, CE 23.253,-€. 
 Treballadora social, Grup A, Subgrup A2, CE 9.331,-€. 
 Educadora social, Grup A, Subgrup A2, CE 9.331,-€. 
 Pedagoga, Grup A, Subgrup A2, CE 9.331,-€. 

 
Quart.- EXPOSAR AL PUBLIC l’expedient corresponent a la modificació de la Relació 
de Llocs de treball per termini de 15 dies hàbils, previ anunci en el butlletí oficial de la 
província, i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, durant els quals es podran 
presentar al·legacions. Considerar que si transcorregut aquest termini no es presenten 
al·legacions, reclamacions o suggeriments, el present acord esdevindrà definitiu sense 
necessitat de cap altre acord, quedant aprovat definitivament. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya els acords un cop siguin elevats a definitius. 
                                 
Sisè.- NOTIFICAR al Comitè d’empresa i representants del personal funcionari. 
 
Setè.- TRAMETRE una còpia certificada del present acord a la Subdirecció general de 
la Funció Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques i la Direcció 
General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini de trenta 
dies des de l'aprovació del present acord. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, faré la defensa d’aquest punt. La 
intentaré fer políticament correcte perquè el que constarà en acta a lo millor ens ho 
revisen. Primer de tot: si algú ha fet els deures durant aquests anys, jo crec que hem 
sigut els ajuntaments. Els ajuntaments hem reduït l’endeutament, ens hem posat al dia, 
paguem més o menys a termini. Per tant, som nosaltres els que hauríem de saber si 
veritablement o no veritablement tenim capacitat per pujar els sous als nostres 
funcionaris. En casos, per exemple, de desigualtat. Diguem-ho així. La llei, en aquests 
moments, ens permet fer adequacions singulars i excepcionals de lloc de treball. I 
aquestes adequacions són singulars, ho diu, i excepcionals. Nosaltres, en pressupost de 
l’any 2016, vam posar 100.000 Euros per fer valoració de llocs de treball, cosa que la 
valoració de llocs de treball no ens ha estat permesa. Però sí hi ha aquesta escletxa 
legal d’adequació singular i excepcional de llocs de treball. Hem negociat amb els 
sindicats, amb el Comitè d’empresa, no ha sigut una negociació fàcil, però també puc 
dir que el Comitè d’empresa ha actuat amb molta responsabilitat en aquest aspecte. I 
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aquí es plasma amb un acord, amb una acta que avui s’ha signat al matí i que dóna 
aval en aquesta adequació singular i excepcional de llocs de treball. Són llocs de 
treball que han patit un increment de tasques per diversos motius, sobretot relacionats 
amb la crisi. I creiem que és de justícia començar per aquests col·lectius. Deixo anar 
també que en el pressupost de l’any que ve hi haurà la mateixa quantitat, 100.000 
Euros, per posar al dia altres col·lectius de forma singular i excepcional. I estem 
parlant de col·lectius, ho acabarem de parlar, auxiliars administratius, peons de 
manteniment, conserges d’instal·lacions esportives i educatives i gent de la Brigada. I 
aquest és el compromís que tenim. Alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Be. Aviam, nosaltres estem a favor, 
d’entrada, d’aquest punt, però trobem que (ja  ho vaig dir a la Junta de portaveus) 
dintre de Serveis socials s’ha quedat fora la treballadora familiar que, precisament, de 
tots els sous que es planteja en aquí és el més baix, amb molta diferència. No parlem 
de 2 o 3.000 Euros anuals, sinó de molt, una quantitat bastant més alta i que a nosaltres 
ens preocupa que no estigui dintre d’aquest paquet. Llavors, quan vaig preguntar, 
se’ns va dir que, en aquest cas, el Comitè no havia fet la proposta. Bueno, jo després 
he parlat amb la Presidenta i m’ha dit que ben bé no va anar així, que havia un límit 
econòmic i que vostès es van cenyir a aquest límit i van dir que no, que no i que no al 
cas de la treballadora familiar. Per tant, demanen que reconsiderin aquesta actitud 
(evidentment per aquest Ple ja no pot ser), però que aquesta fitxa que també ha patit 
aquest increment de feina, igual que les seves companyes, entri. Perquè clar, la 
sensació que ens donava a nosaltres és que, així com a la Policia local és relativament 
senzill perquè agafem des de l’agent fins el sergent, aquí s’ha tirat pels tècnics amb 
una sensació preconcebuda que són els que han patit el gruix de la feina. I hem de 
recordar que, quan hi ha un gruix de feina, és per tot l’equip: des del que està amunt 
fins el que està a sota. I en aquest sentit, nosaltres demanaríem que reconsideri si 
col·locar aquesta fitxa a més a més, és una única treballadora, no és més, i si fos així, 
el nostre vot seria favorable. Si nó, ens abstindrem.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé, bona nit. El títol que estem debatin ja ho 
diu tot: adequació singular i excepcional d’uns llocs de treball. Nosaltres, des del 
nostre grup, el GRUP SOCIALISTA, pensem que és de justícia i que, a més a més, era 
una prioritat, adequar aquests llocs de treball a una remuneració en base (com heu 
comentat) a uns complements de destí i uns complements específics i que estiguessin 
ajustats a la realitat i a les característiques i singularitats que te el nostre municipi. 
Hem de pensar que, en aquests moments, tenim un municipi que tenim a la vora de 
20.000 habitants. I això comporta, a tots els nivells, tota una sèrie de tasques molt més 
amples.  Dit això, també voldríem dir que ens hagués agradat que aquests 
complements haguessin arribat a altres col·lectius. També som conscients de que hi ha 
uns límits que ens marca l’Estat i que, com s’ha comentat, diguéssim, que estem aquí, 
esperem que no ens rebutgin aquesta proposta. Però bueno, també ens quedem amb el 
compromís que hem agafat per l’any que ve, aquests 100.000 Euros que, a ben segur, 
farem arribar als altres col·lectius d’aquesta casa. Gràcies. 
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Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: El nostre vot serà favorable, d’això, per 
vàries raons. Primera, ho ha exposat bé el senyor Alcalde, perquè és de justícia. 
Segona, perquè és fruit d’un acord amb la representació sindical de la casa. 
M’abstindré de comentar alguna cosa que portava sobre el tema de complements de 
destí i complements específics, en base al que ha comentat vostè de que igual això 
s’ho miren. Ja en podrem parlar. Votarem a favor. I si el tema és de pressupost, com 
ha comentat ara el regidor Bernabé, suposo que vostès són plenament conscients de 
que tindran l’acord unànime de tota l’oposició per modificar els pressupostos fins allà 
on calgui, per incloure aquesta persona que ha quedat fora.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? En prenc nota. I 
si tinc l’informe favorable del Secretari, Interventor, el portarem al proper Ple. Només 
aquell lloc de treball. Sempre i quan el tingui, perquè en aquests moments hem hagut 
de tallar perquè sinó no seria una adequació singular i excepcional. I és l’explicació 
que m’han donat. Però a partir d’aquí, jo miraré de proposar-ho. Una altra cosa és 
l’informe que em facin al respecte. Però teniu el meu compromís. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Dues coses que m’he oblidat abans. Primer 
demanaria que, per part d’Intervenció, quan presenten els pressupostos, bueno, en 
aquest cas ens trobem que no tenim la part econòmica relativa a la diferència de 
complement de destí. No la tenim, d’entrada. Jo no l’he vista en l’informe. Bueno, tu 
has trucat, però el que hem de suposar és que aquí, els regidors, no tenim perquè saber 
quin és el complement salarial de totes les escales que hi ha a l’Administració pública. 
Per tant, a mi no em val Sou base, Complement de destí 16 i no se què. Hem de poder 
veure la diferència, d’alguna manera clara. Això ja passa també en els pressupostos: 
només surt el Complement específic. I en el cas de les treballadores familiars, socials, 
sí que surt l’increment retributiu. Per tant, cara a la claredat, fem-ho ja tot, una mica, el 
desglosse ben fet. Després, demanaria, si alguna cosa m’ha dit el Comitè, tot i que 
estan relativament contents, és que els ha semblat que ha faltat una mica més de 
diàleg. Que les coses venien com molt marcades des de la part tècnica i ha faltat 
diàleg. I aprofitant això, li dic, senyor Alcalde, jo entenc el que vostè m’està dient, que 
vostè es basa en l’informe dels tècnics, però ha d’haver una voluntat política. Vostè 
l’ha tingut per fer aquestes sis fitxes singulars. No venia d’una, en tot cas, no, entenc 
jo. O sigui, és una qüestió política. No podem ara dir: “No, anem a fer aquest pas, però 
clar, si l’altre no me l’accepta”. Bueno, en tot cas, podíem haver dit: “Tres ara, tres 
d’aquí a sis mesos”. Podíem haver fet una altra dinàmica, no? Però bé, que sàpiga que 
mantindrem l’abstenció perquè no ho tenim, ho sento, en aquest cas. Val? 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? No, només 
explicar-li que no ho fem per col·lectius, perquè si ho fem per col·lectius sí que ens ho 
tomben. Ho fem per llocs de treball, per fitxes. I les fitxes d’agent, caporal i sergent 
són molt clares. I la fitxa dels tècnics és molt clara. Però la fitxa dels tècnics. En el 
moment que hi posàvem la treballadora familiar, ja era col·lectiu. Ja sé que les coses 
s’agafen amb pinzes, eh, però és que ens ho miraran amb lupa, això. (El senyor 
Bernabé fa comentaris fora de micròfon. El senyor Interventor comenta que els 
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administratius de Polítiques socials tampoc hi entren. El senyor Bernabé torna a fer 
comentaris fora de micròfon). Bueno, ho acabem de matar. Els Auxiliars 
administratius, l’any que ve sí que hi haurà una promoció a Administratius, el que hem 
de mirar, almenys, de lloc de treball. (El senyor Bernabé fa comentaris fora de 
micròfon). La treballadora que és singular, jo m’he compromès a estudiar-ho. 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, cinc abstencions dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

5. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, RELATIVA A LES 
PARCEL·LES QUALIFICADES D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS I 
ESPAIS LLIURES AMB EMPLAÇAMENT A LES PARCEL·LES 
SITUADES ENTRE ELS CARRERS  DE L'ONZE DE SETEMBRE, DE 
LA VERGE DE MONTSERRAT I DE TAGAMANENT, AL TERME 
MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
VIST el projecte elaborat pels serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme per a la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de les Franqueses del 
Vallès per a la permuta de la qualificació de dues parcel·les municipals qualificades 
d’equipaments comunitaris i de espais lliures, amb emplaçament entre els carrers de la 
Verge de Montserrat, de l’Onze de Setembre i de Tagamanent al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès. 
 
ATÈS que la modificació té per objecte permutar les dues parcel·les que conformen 
l’illa intercanviant les dues qualificacions, sense modificar la superfície de cap de les 
parcel·les. 
 
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient. 
 
VIST l’informe de l’arquitecta municipal. 
 
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 59, 85 i 98 del Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 23, 117 i 118 del Decret 305/2006, pel 
qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de bases del règim local i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès per tal de 
permutar la qualificació d’equipaments comunitaris i d’espais lliures a les parcel·les 
amb emplaçament entre els carrers de la Verge de Montserrat, de l’Onze de Setembre i 
de Tagamanent, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un 
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació  i al web de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar 
suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012. 
 
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, 
reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en 
l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió 
només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es 
pretén establir. 
 
Quart.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els 
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Ganduxé, defensarà el punt? 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Si. Bona nit a tothom. Bé, aquesta 
parcel·la és la famosa parcel·la on tenim l’estructura inacabada del Centre cultural de 
Corró d’Avall. Com vostès saben, aquesta estructura encara no està acabada però sí 
que mossega una part de la zona verda que tenim lindant amb l’Onze de setembre. La 
proposta que fem és canviar la zona verda de la part posterior de l’edificació i baixar-
la a la façana principal, que dóna al carrer Tagamanent. Bé, això ho hem consensuat 
amb els tècnics municipals i també ho hem consensuat amb Urbanisme de Barcelona. 
Creiem que és hora de que arreglem això, perquè com comencem de nou les obres 
estem en fals i ens sembla que és correcte portar-ho aquí, en el plenari. Res més. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Bona nit. El nostre grup municipal s’abstindrà 
en aquest punt. Però per nosaltres és inevitable fer una crítica, que és molt evident. Per 
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què es va permetre construir així? Està clar que hi ha una zona, hi havia un projecte on 
deia que això ha de ser zona verda i aquí ha d’anar això, i aquí ha d’anar allò. A mi 
se’m planteja la pregunta de com és que ningú diu res? Com ningú va aixecar la ma? 
Ningú supervisa els projectes? Com és possible, això? Això, a mi m’indigna com a 
ciutadà. S’enten que hi ha un projecte i s’ha de seguir, i s’ha de mirar. I ara ens trobem 
que ara hem de canviar una zona. Clar, ara pensem, bueno, ara hem de fer tot el sector 
N, hem de fer obres, bueno, però que supervisin les coses, que no d’aquí a cinc anys 
ens trobem amb el mateix, anem a canviar de zones perquè ningú s’ho va mirar, ningú 
va aixecar la ma, o com funciona això? Jo crec que és un tema que ens l’hauríem de 
mirar. Entre pliques que hem de tornar a fer, coses que estan malament, i ara ens 
trobem amb aquestes coses. A mi no em sembla molt normal, la veritat. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Nosaltres tampoc ho votarem a favor. El 
motiu és molt similar al que acaben de comentar. De tota manera, jo voldria fer 
algunes reflexions, tant per aquest punt com pel següent. En primer lloc, felicitar a la 
regidoria perquè s’ha demostrat que la nostra gent, la gent que tenim a sou a la casa, 
en aquest cas la cap d’Àrea, pot fer uns informes tan bons o millors que els que tot 
sovint per aquests temes encarreguen vostès a fora gastant-se diners. En segon lloc, el 
senyor regidor, ara, ens acaba d’explicar el què. Que és que vam construir en el seu dia 
en una zona on no tocava. En tot l’expedient, que es pot descriure, que està escrit i que 
hem pogut llegir, això no ho deia. Tots ho sabíem, però això no ho deia. I escolteu-me, 
si esteu acostumats, per desgràcia, a fer vestits a mida per diferent gent de les 
Franqueses, ara resulta que ens l’hem de fer nosaltres mateixos. Votarem que no 
perquè en cap cas nosaltres hem estat responsables d’una cosa que es va començar 
amb un govern de Convergència fa molts anys (molts no estàvem a l’Ajuntament però 
alguns sí que hi eren), que ha continuat durant diverses legislatures i que ara s’ha 
d’arreglar. A veure, ho tirarem endavant, s’arreglarà i ja és això, però a veure, encara 
que sigui testimonialment, no tindran el nostre vot a favor en aquest punt.  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyor Profitós i senyor López, miri’n, jo 
estic aquí, en aquesta àrea, per intentar arreglar el que es va fer malament en un 
moment. Poden tenir tota la raó del mon, que hi ha coses que no es fan bé, però crec 
que jo arribo, detecto això, intento posar-hi remei. Jo no estic per criticar els que han 
fet o han deixat de fer en el seu moment, quan van començar l’obra. Jo torno a dir que 
la realitat, i si no ho posa a l’informa, és que hi ha entre un 20 i un 25% de l’edificació 
que mossega zona verda i això s’ha de solucionar. I el regidor té l’obligació de 
presentar en el plenari aquesta proposta. Res més.  
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Senyor Ganduxé, estic d’acord amb el que diu, 
és evident, però nosaltres critiquem el que va passar en el seu moment i demanem, si 
us plau, que en un futur no torni a passar. I l’agraïm que hagi portat al Ple aquest tema. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Ganduxé, he començat la meva 
intervenció felicitant-lo a vostè com a regidor per això precisament, llavors, en 
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qualsevol cas, ens agradi o no, tots som hereus de les sigles a les que pertanyem. A 
veure, en el cas meu me’n sento orgullós. I en el cas dels altres suposo que també. 
L’única cosa que hem fet ha sigut fer constar això, no s’ho prengui en absolut com una 
cosa personal contra la gestió concreta d’això perquè no és el cas.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Per finalitzar, 
només algun petit comentari. Senyor Profitós, no fem trajes a mida a ningú, eh. Crec 
que no fem trajes a mida: solucionem problemes. Hem de solucionar problemes que 
hem trobat. I que els hem trobat ara, no els hem trobat abans. Ara, quan hem mogut tot 
el del Centre cultura, quan hem mirat plànols, l’Arquitecta municipal ens deia: “Mira, 
aquí hi ha aquest problema”. Vinga cap a Urbanisme a Barcelona a dir-los: “Tenim 
aquest problema, com el solucionem?”. I aquesta proposta que portem és consensuada 
amb la Comissió d’Urbanisme. I ho hem de solucionar, senyor Profitós, no hi ha més, 
val? Són coses que van passar fa deu anys, però les hem de solucionar. Des de 2011 
teníem 30 i pico bolets i vostè ho sap, senyor Profitós. Ens en queden tres o quatre. 
Crec que hem fet molt bona feina. Està malament que ho digui jo, eh, però crec que 
tots plegats hem fet molt bona feina. El punt següent és el mateix. Tenim un camp de 
futbol en una zona verda, que la zona verda permet l’ús esportiu, però el nostre Pla 
general en un percentatge i clar, no quadra. Ens hem anat a Urbanisme perquè 
nosaltres volíem posar les casetes i ordenar aquell camp de futbol perquè tingués cinc 
casetes com Déu mana i la gent de Bellavista el pogués utilitzar i l’Arquitecta ens diu: 
“Eh, no podeu fer-ho perquè hi ha això”. Doncs ho hem de solucionar. És que no hi ha 
més, no hem de solucionar, tant aquest punt com l’altre. I per això ho fem. Nosaltres 
podíem agafar, seguir, tirar. No. Hem d’intentar solucionar les coses i treure-les a la 
llum, que és el que estem fent. 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, set 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: 
 

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS, PEL CANVI DE QUALIFICACIÓ DEL 
SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I SISTEMA D’EQUIPAMENT 
COMUNITARI EN L’ÀMBIT DISCONTINU AMB EMPLAÇAMENT 
AL CARRER DE NAVARRA, CARRER D’ASTÚRIES I PASSEIG 
DELS TIL·LERS, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS 

 
VIST el projecte elaborat pels serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme per a la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana pel canvi de qualificació 
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Sistema d’espais lliures i sistema d’equipament comunitari, en l’àmbit discontinu 
Carrers Astúries, Navarra i Passeig dels Til·lers. 
 
ATÈS que la modificació té per finalitat reordenar una part de les zones verdes i dels 
equipaments situats a Bellavista (carrer de Navarra i carrer d’Astúries, cantonada carrer 
d’Orient) i a Can Ganduxer (Passeig dels Til·lers). 
 
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient. 
 
VIST l’informe de l’arquitecta municipal. 
 
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 59, 85 i 98 del Decret  
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 23, 117 i 118 del Decret 305/2006, pel 
qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de bases del règim local i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès pel canvi de 
qualificació del sistema d’espais lliures i sistema d’equipament comunitari en l’àmbit 
discontinu amb emplaçament als carrers de Navarra, d’Astúries i Passeig dels Til·lers, 
al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un 
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació  i al web de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar 
suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012. 
 
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, 
reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en 
l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió 
només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es 
pretén establir. 
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Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
 
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els 
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord. 
 
El senyor President dóna la paraula al senyor GANDUXÉ. 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Si. Más de lo mismo. El senyor Alcalde 
m’ha pres la defensa, l’ha fet ell correctament. Jo hi afegeixo que aquesta modificació 
s’ajusta a la qualificació de la parcel·la on està ubicat el camp de futbol Bellavista 7, 
que actualment està com a equipament esportiu, però és una zona verda. Llavors, 
també hem de dir que el Pla director d’instal·lacions d’equipaments esportius de 
Catalunya el tenen en el seu catàleg tant el camp de futbol 7 com la pista esportiva de 
Bellavista. Estan a l’inventari en el Cens d’equipaments esportius de Catalunya. Una 
altra cosa que també hem de solucionar. És el mateix. O sigui, que torno a repetir: crec 
que hem fet el que havíem de fer al portar-ho en el plenari. Gràcies.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, senyor Ganduxé, el que vaig a dir 
no s’ho prengui a nivell personal. És evident que quan aquí es demanen per què passen 
certes coses, s’estan demanant amb una certa retrospectiva. També seria bo, avui en 
dia encara hi ha tècnics que treballaven en aquell moment, que algú ens expliqui com 
és possible que sobre un plànol algú s’equivoqui a l’hora d’executar-lo, no? I que no hi 
hagi cap control de l’Ajuntament que faci una llum vermella dient: “Ei, alto! 
L’empresa constructora no ho està fent bé.” És l’únic que diem. Algú en algun 
moment haurà de depurar. En aquest segon cas, jo no estic tan d’acord amb vostès. O 
sigui, en el primer cas ens trobem un nyap, un nyap heredat. En el segon cas ens 
trobem un altre nyap. En els dos casos, curiosament, és quan anem a demanar a la 
Comissió d’Urbanisme a fer alguna cosa, no? Què hagués passat si no haguessin anat a 
Comissió d’Urbanisme pel cas del Teatre que havia d’haver a Corró d’Avall? Que 
segurament, haurien posat un aparcament davant i ja està, s’ha acabat. Ningú hagués 
vingut, i tal. Llavors, és una forma d’actuar amb una impunitat total que aquest 
Ajuntament no pot, i per això jo entenc que vostè diu: “El meu compromís és que això 
no tornarà a passar”. Jo l’entenc i el respecto. En el segon cas, tenim un camp de 
futbol que pràcticament gestiona una única entitat, si no ho tinc malament entès, que 
ens demana fer uns vestuaris. Molt bé. Escolti, aquí ja no és una qüestió de que ens 
hem equivocat, aquí s’ha construït sabent que allà no podia anar allò i que no es podia 
ampliar. Perquè qui ho va fer en el seu moment havia de conèixer la restricció que 
teníem quant a la part esportiva que es pot fer en zona verda. Ho havia de conèixer. 
Perquè és que si no, tenim aquí alguna cosa que no acaba de funcionar. Ja li anuncio 
que votarem que no a aquest punt. Però és que, a més a més, no ens agrada aquesta 
forma d’anar removent el territori o el municipi en funció d’una necessitat. No ens 
agrada. Hi ha un equipament molt a prop (que ja ho vam dir quan vam parlar de la 
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residència d’avis) que és agafant el camí de Cardedeu, hi ha un dipòsit d’aigües, tot 
aquell terreny que hi ha al cantó és equipament municipal. Són uns quants metres. I 
anem a buscar-lo aquí abaix. Val. No ens agrada aquesta manera de treballar. Entenc 
que vostès ara forçats, però bueno, també podien haver dit al grup: “Escolti, aquí no 
poden haver vestuaris”. Perquè tenim un problema. Per tant, aquí no és una qüestió de 
que perdem tots: és una qüestió de que hi ha un compromís polític amb una entitat, de 
caballo, d’una certa manera. I aquí retoquem, i movem, i no se què, no se quantos, per 
quedar bé en allò. I aquí li votarem que no. Igual que a l’altra ens hem abstingut 
perquè entenem que és un nyap que vostès han heredat i que s’ha de solucionar, aquí 
entenem que hi ha una voluntat realment d’acabar això perquè hi ha un acord i un 
diàleg amb una entitat per acabar-lo d’aquesta manera. Es podia haver traslladat a una 
altra banda, es podia haver fet en forma d’inversions. I ja aquesta forma d’anar agafar 
el municipi, trec d’aquí, col·loco allà, no se què, no se quantos, a nosaltres ens provoca 
urticària. Perquè, què passaria si tinguéssim aquí un Alcalde que se li va la chaleta i 
comença a fer-ho d’una forma arbitrària? Què passaria? (Un regidor fa un comentari 
fora de micròfon). No, no, si te la majoria absoluta mentre Comissió d’Urbanisme vagi 
dient que si, clar. Tindríem un municipi que els plans parcials van endreçant, però que 
retoquem a través del Pla d’ordenació general i anem trastocant el que havien dit els 
plans parcials. Clar, no sé si m’explico. És per això que els hi votarem que no. Torno a 
dir, no és una crítica cap a vostè. Jo sé que vostè té un compromís personal en que les 
coses funcionin. I funcionin bé. Però també és cert que vostè ha de poder dir als seus 
treballadors què ha fallat. Què els ha fallat en aquest cas i en l’altre perquè haguem de 
passar ara en el Ple, d’aquesta manera? Per què no s’ha detectat fins que hem arribat a 
Comissió d’Urbanisme?  I això no pot passar en el futur. I els treballadors han de tenir 
aquest compromís cap a vostè i cap aquest Ajuntament, perquè és la seva 
responsabilitat. Perquè no els poden deixar sempre venuts i amb el cul a l’aire.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Ens tornarem a abstenir. Va molt bé que 
aquest punt sigui pràcticament lligat a l’anterior. Senyor Colomé, vostè ha parlat de 
coses deu anys. Fa deu anys aquest Ajuntament tenia tècnics (i en fa més, eh, deu, 
dotze), tenia Arquitecte, tenia Regidors que estaven al càrrec del tema. I a veure, no és 
excusa, entenc, les coses es van fer malament en el seu moment. I en aquest cas en 
concret, es van fer malament per CONVERGÈNCIA, que ho va començar, pel PSC 
que ho va continuar quan estaven també en el govern tots sols. I ens trobem en aquí. I 
vestits a mida, escolti, m’ho ha dit vostè. Si no és un vestit a mida el que des d’aquest 
govern estan intentant fer per salvar una activitat com la del Mercadona, que no hi 
hauria de ser, digui’m què és un vestit a mida.  
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Per al·lusions, m’agradaria dir que 
ESQUERRA (Diferents regidors fan comentaris fora de micròfon). Ah, no sé si. Era el 
segon torn. Per això ho dic, que per al·lusions, doncs. M’agradaria. No?(Els regidors 
comenten fora de micròfon sobre els torns de paraula). Ah, val, val. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu:  Jo puc parlar, ara? Val. Espera’t, que 
també em controli el temps. Teniu raó: no estava ben fet. Però la nostra obligació és 
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solucionar-ho. Ja ho he dit abans: ho hem de solucionar. I els que anem veient, els 
seguirem portant i els intentarem solucionar. Val? Trajes a mida pel Mercadona. No 
m’agrada la paraula aquesta, traje a mida pel Mercadona. Conservar llocs de treball 
m’agrada més. Si, si. Ho vam fer amb Derypol, conservar llocs de treball. I nosaltres 
ho volem fer també pel Mercadona, perquè el merder ja el tenim. El merder ja hi és, o 
sigui, això aquí, sí que. Val? Per tant a mi m’agrada més, potser és un eufemisme, però 
m’agrada més conservar llocs de treball i, sobretot, llocs de treball aquí al Mercadona, 
de molta gent de les Franqueses. Segon torn. Alguna intervenció? 
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyor Bernabé, vostè es refereix als 
treballadors o als tècnics de l’Àrea? (El senyor Bernabé comenta fora de micròfon que 
no sap qui són). Home, jo tinc tota la confiança en els tècnics d’Urbanisme. Els tècnics 
que hi ha ara. Tota. Em mereixen tota la confiança. El senyor Profitós ens ha felicitat 
perquè l’expedient, aquests dos expedients que moltes vegades es donaven a fer fora, 
externament, els hem fet des de l’Àrea. I que consti que tenim feina, eh? No només 
tenim això, eh. En tenim molta, de feina. Orgullosíssim dels tècnics de l’Àrea 
d’Urbanisme, li torno a repetir. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Senyor Ganduxé, no m’entén. Ha d’haver 
uns controls. I vostè m’ha de poder dir què ha fallat. Quin control ha fallat 
externament? Si és extern, si és propi, si és el que sigui. Perquè tenim informes, la por 
de l’Administració és que podem remuntar-nos en informes fins el principi de la 
democràcia, si volem. I tenim informes, i algú, en algun moment donat, algú ha hagut 
de fer una visita (m’és igual que sigui una empresa externa, un treballador intern), i 
algú ha de dir: “Ok, això s’està realitzant conforme al projecte”. Si o no? I és l’únic 
que jo li demano. Escolti, jo confio en la seva paraula. Ara, això no pot passar més. 
Per tant, m’és igual si els treballadors que hi ha ara llavors no estaven en plantilla, si 
ho va fer una empresa externa, si no ho va fer una empresa externa. No pot ser, perquè 
s’ha detectat. No pot ser que algú arribi en un moment donat i digui: “Ei, salteu-vos el  
plànol però jo el que vull és un pàrquing davant”. Això no pot ser, perquè llavors tota 
la feina que han fet aquests mateixos tècnics que vostè defensa, se’n van en orris 
perquè no s’atreviran mai a dir-li a algú que està per sobre d’ell: “T’estàs equivocant”. 
No s’atreviran perquè el seu lloc de treball depèn moltes vegades d’això. O la seva 
salut laboral, entre cometes, que no el pressionin, que no l’estressin. Perquè aquí hem 
tingut assetjaments laborals i durant temps, respecte alguns treballadors que no queien 
bé a segons qui, i això vostè segurament que ha conegut més d’un treballador que ha 
hagut de patir des de: “Te destierro a tal lloc” fins a no se què. Val? Llavors, quan els 
treballadors veuen això, certes arbitrarietats se les callen, perquè no volen, això. Jo 
l’únic que estic dient és que en el primer punt (en l’anterior) alguna cosa va fallar. I si 
vostè em diu: “No, no. No va fallar res perquè aquí tot funciona bé”, doncs va fallar 
algo de fora. Que consti que no carrego contra els treballadors, dic que algun control 
va fallar i que vostè avui ens hauria de poder dir: “Miri, sap què va passar? Què això 
va passar així, així, així”. I no ho podem fer perquè no ho sabem. És que no ho sabem. 
Per tant, si vostè té la garantia de que això no tornarà a passar, de conya. Amb això 
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estem completament d’acord. Però que consti que no carrego contra els treballadors, 
carrego contra el sistema. Ha de ser garantista. Si no, tenim un fallo. Si. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si. Dues coses. La primera, que voldria 
recordar que en l’etapa de govern socialista, el govern va paralitzar les obres del 
Centre cultural. Punt 1. És a dir, per tant, que cadascú aguanti la seva història. La 
segona cosa: la participació que va haver-hi durant la segona etapa al camp de futbol 7 
va ser pràcticament irrellevant. Però també vull recordar una altra cosa: amb la 
primera etapa, com amb la segona, l’equip d’ESQUERRA REPUBLICANA va 
participar directament en el govern, per tant tenien elements i tot el govern per poder-
se assabentat, i no ara dir que “i els socialistes”. Aquesta fixació també s’ha de dir. 
Participació directa amb la senyora Teresa Buïgues i, si no em vull equivocar, en la 
segona etapa amb el senyor Profitós. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Marín, la seva memòria no és 
massa fiable. Sí que és veritat que ESQUERRA REPUBLICANA va ajudar, va 
participar a la moció de censura que va fer que el senyor Ribalta fos Alcalde d’aquest 
municipi. Vostè sap que molts pocs mesos després d’això, molt pocs mesos després, la 
senyora Buïgues es va estimar més seguir formant part d’un govern que seguir formant 
part d’ESQUERRA REPUBLICANA. Amb lo qual, la participació d’ESQUERRA 
REPUBLICANA  en aquest govern va ser inexistent. ESQUERRA REPUBLICANA 
va propiciar, va col·laborar en d’altres forces a propiciar un canvi que ens aquells 
moments ens semblava que era necessari. Vam veure, al cap de pocs mesos, que les 
coses no anaven com havien d’anar i ens vam trobar amb una regidora que es va 
estimar més continuar sent regidora que continuar sent d’ESQUERRA. Llavors, a 
partir d’aquí no em faci responsable en a mi com a partit, d’això.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Per finalitzar. Jo crec que hem de 
canviar, senyor Bernabé, hem de canviar de xip. Hem de canviar de xip en l’aspecte de 
que jo crec que hem de mirar cap al futur. Mirar cap al passat no ens porta enlloc. No, 
no (El senyor Bernabé fa un comentari fora de micròfon). D’acord, dir-ho, però el que 
hem de fer és tirar endavant. I si les coses estan malament i es van fer malament, les 
hem de rectificar i intentar fer-les bé. I les que fem a partir d’ara els que hi som, que es 
facin ben fetes. Jo, en els tècnics, els hi tinc dit: “No em deixeu fer cap bestiesa”. Així 
mateix els hi dic, eh. Dic: “Home, sigueu flexibles en les coses que podeu ser 
flexibles, però si veieu que aquest govern va a fer una bestiesa, digueu-ho: al tanto, 
pareu”. Discutim i, normalment, tenen raó ells. No farem cap bestiesa. Ara, els hi 
demano també flexibilitat quan es pot ser flexible, perquè a vegades les lleis 
s’interpreten d’una manera i es miren d’una altra, val? Ara bé, també, no serà l’única 
que portarem, eh. Estem estudiant alguna altra que també tenim i que creiem que està 
malament, que hem d’anar a parlar amb Urbanisme i que hem de mirar de solucionar. 
Sector U, per exemple, hi ha alguna cosa que no esta del tot bé. Llavors, és el proper 
cas que amb Urbanisme estem treballant. No deixarem de fer-ho. Ara, què els hi 
demano a tots plegats? Que, en aquest tema urbanístic feu confiança en l’equip que hi 
ha ara i feu confiança en els tècnics que hi ha, perquè tot el que passi a partir d’ara o 
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els darrers cinc anys, ja et puc dir, jo em faig responsable de tot el que ha passat els 
darrers cinc anys. No crec que haguem fet cap bestiesa, com aquestes que estan sortint. 
Són bestieses petites, però són bestieses. 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, quatre vots en contra dels regidors del grup municipal 
ILFC-E, tres abstencions dels regidors dels grups municipals ERC-AM i CPF, i per tant, 
amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA, AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I A LES FORCES POLÍTIQUES I SOCIALS 
FAVORABLES AL DRET A L'AUTODETERMINACIÓ 

 
En el darrer Debat sobre l’orientació política general del Govern el Parlament de 
Catalunya aprovà una Resolució sobre el referèndum, l’empara legal i les garanties, on 
s’afirma, com ja s’ha fet en altres ocasions, el dret imprescriptible i inalienable de 
Catalunya a l’autodeterminació i s’instà al Govern a celebrar un referèndum vinculant 
sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una 
pregunta clara i de resposta binària.  
 
Per fer-ho possible el Parlament de Catalunya es compromet a activar tots els 
dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per a 
donar-li, al mateix temps, cobertura legal necessària i, també, a constituir, abans del 31 
de desembre de 2016, una comissió de seguiment per a l’impuls, el control i l’execució 
del referèndum.   

  
L’Esmentada Resolució també insta al Govern a endegar la preparació dels 
procediments i reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis 
de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb espe-
cial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la 
presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en 
igualtat de condicions. I, també, a que el Govern de la Generalitat convoqui, de forma 
immediata, una cimera de totes les forces polítiques i socials favorables al dret a 
l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la definició i fermesa d’aquesta 
convocatòria de referèndum. 
  
El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el text de la ponència conjunta 
sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de desembre de 2016, i ha de 
contenir com a mínim la regulació sobre la successió d’ordenaments jurídics, la 
nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i el 
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poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la proclamació de la 
República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’As-
semblea Constituent.  
 
El Parlament crearà una Comissió d’experts, abans d’acabar el 2016,  pel seguiment del 
procés d’autodeterminació, integrada per persones de l’àmbit internacional que hagin 
conegut altres processos similars i/o juristes coneixedors de la matèria. L’objectiu 
d’aquesta Comissió serà deixar constància del respecte per les garanties democràtiques 
en tot el procés, incloent el referèndum, per part de les institucions catalanes i per part 
de l’Estat espanyol.  
 
Atès el mandat del Parlament de Catalunya, i el fet que l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès, forma part de l’Associació Catalana de Municipis per la Independència 
(AMI) alhora que s’ha posicionat en diverses ocasions a favor del dret a decidir dels 
catalans i catalanes, el Grup Municipal de Convergència i Unió (Partit Demòcrata 
Català i Demòcrates de Catalunya)  proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès manifesta el seu suport a la 
Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya sobre el Referèndum, l’empara legal i 
les garanties. 
 
Segon. L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès donarà suport i participarà 
activament en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la 
presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència 
en igualtat de condicions. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, a l’Associació de Municipis per a la Independència, a Omnium Cultural i a 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si, bona nit. Suposo que tots teniu 
l’argumentari de la moció. Entenc que no cal que doni lectura. No obstant, el que sí és 
que nosaltres, en el primer acord, és el resum de tot el que proposa aquesta moció. Per 
tant, en tot cas donaré resposta si hi ha alguna inquietud per part de vostès. Li dono 
resposta a qualsevol qüestió que vulguin.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bona nit. En primer lloc, anunciar que 
el nostre grup votarà a favor d’aquesta moció. Nosaltres recolzarem sempre el dret 
d’autodeterminació dels pobles i el dret del nostre poble a decidir. I el grup municipal 
votarà a favor de la moció. Això sí, volem fer una mica de crítica del context. Aquest 
govern està preparant un Reglament orgànic municipal on volen vetar mocions que no 
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siguin competència municipal. Aquesta moció passaria automàticament a estar vetada. 
Això què serà, serà segons l’interès del govern si li convé la moció, o no li convé la 
moció? Segons interessi en cada moment? Nosaltres estem encantats de que es 
presentin, de fet ens agradaria que fos una mica més ambiciosa, aquesta moció. 
Aquesta moció, en el títol està molt bé quan demana que siguem solidaris i li donem 
suport i a les forces que són favorables al dret de determinació. Però quan arribem als 
punts dels acords, són bastant fluixos. O sigui, ara mateix estem patint una ofensiva 
reaccionària de persecució judicial sobre càrrecs públics que estan defensant el dret 
d’autodeterminació i de persecució policial i criminalització, i això no és només dir 
que ens solidaritzem amb el referèndum, hem de fer accions concretes i declaracions 
concretes de que no acceptarem aquesta persecució antidemocràtica contra una 
expressió que ve del poble, ve de la sobirania popular. Esperem que, ja que fem 
aquestes, que a mi a vegades que em venen una mica veient els resultats de les 
anteriors mocions, o sigui, una mica cansa el vent. Perquè després, quan fem una 
moció com aquesta i ens arriba una carta de l’Audiència Nacional, estan fent 
intromissió sobre la sobirania d’aquest Ajuntament, dient-nos qui va votar aquesta 
moció anterior que vam presentar, preguntant qui ha votat i perquè. Ja ho vaig 
comentar, aquell dia. Podien haver-los adreçat a que entressin a la pàgina web de 
l’Ajuntament i consultessin les actes, que són públiques, i no fer un acte de submissió 
cap a un organisme que no actua com un tribunal, sinó com un organisme de repressió 
política. Per tant espero que, si fem aquestes mocions, quan arribi l’hora de mullar-se 
la gent que voti a favor es mulli de veritat. Això demanaria, si us plau. I després, que 
ja que les presentem i em sembla molt bé, la recolzarem, que el nou ROM no veti 
aquestes propostes. I que deixin passar les mocions que presentem nosaltres encara 
que siguin de temes sobre els que no tenim competència, perquè nosaltres no tenim 
competència per convocar un referèndum d’autodeterminació o recolzar-lo. Som un 
Ajuntament amb competències municipals. Però sí que podem postular, podem marcar 
una postura política. Podem donar una opinió i fer pressió sobre altres 
Administracions, entitats o organismes. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, bona nit. Estem davant d’un 
problema polític que només pot trobar una solució a través del diàleg, la negociació i 
el pacte. L’alternativa és un pacte federal. En el federalisme s’ubiquen les millors 
solucions per reconèixer, respectar i integrar les diverses aspiracions nacionals que 
conviuen a Espanya. Hem de treballar per un nou acord entre Catalunya i la resta 
d’Espanya que pugui ser sotmès al vot dels ciutadans i les ciutadanes. Però que no ens 
resignem davant d’una situació insostenible que només ens conduirà a un conflicte 
permanent o a la ruptura. Els socialistes catalans hem tendit ponts de diàleg entre uns i 
altres per avançar en la nostra proposta de construir un estat federal a Espanya. La 
voluntat de diàleg al voltant del contingut de la reforma i la necessitat de cercar els 
acords necessaris han d’estar sempre la nostra prioritat a partir, com no podia ser 
d’una altra forma, de la defensa de la plurinacionalitat de l’Estat i el respecte a les 
aspiracions de més autogovern de Catalunya. Gràcies.  
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Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Bona nit. Per part del grup d’ESQUERRA, ja 
com comenta la moció, és important donar suport al que el Parlament va reafirmar en 
el debat de política general, que era el dret de Catalunya a l’autodeterminació. I a més, 
va aprovar unes propostes de resolució en relació als propers passos que s’hauran de 
fer en el marc del procés constituent. Pel que fa al govern de la Generalitat, ha adoptat 
el compromís de celebrar un referèndum vinculant sobre la independència, amb una 
pregunta clara i una resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament s’ha 
compromès a activar els dispositius legislatius per dur-lo a terme. Així doncs, 
considerem del tot adient, com ens demana la moció, manifestar el suport a la 
celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya. I més 
important i tot, és assumir l’encàrrec del Parlament d’impulsar els debats constituents 
des de l’àmbit local al nostre municipi, promovent la participació de la societat civil i 
facilitant els recursos i espais necessaris pel correcte desenvolupament del debat civil. 
Per tant, des del grup d’ESQUERRA, com no podia ser d’altra manera, hi votarem a 
favor.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Està molt bé que el grup d’ESQUERRA 
faci l’aclariment, però en el segon punt dels acords també (i també pel grup dels 
socialistes, el PSC) que aquí el que defensem és de que aquí tothom es pugui 
expressar, tan els partidaris del si com els del no. O sigui, volem donar aquesta 
amplitud i que tothom es pugui manifestar. Per tant, ho deixem obert però volem 
defensar que no ens treguin el dret de poder-nos manifestar tal i com volem.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. En primer lloc, no ens poden dos 
pobles si la institució principal de l’altre poble nega la base, que és reconèixer l’altre 
poble com a tal. I ara mateix, tenim un govern central format ja no dos, sinó jo crec 
per tres forces que no reconeixen ni el concepte de que hi hagi pobles diferents dintre 
de l’Estat. Torno a preguntar a aquest govern: està molt bé presentar aquesta moció 
però, quan arribi l’hora de la veritat aquests regidors i aquest Alcalde desobeiran o 
acataran el que digui l’Audiència Nacional d’enviar-li cartes i enviar-li informació? 
Perquè, de què serveix fer mocions si després no fem res per fer real aquest dret a 
decidir? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Pel que fa referència a la moció en 
qüestió, en primer lloc: el PSC està en contra d’un referèndum unilateral i il·legal per 
la independència. Defensem el dret dels catalans de poder decidir sobre un acord i no 
sobre una ruptura. L’acord ha de ser el de la reforma federal de la Constitució. Segon: 
el PSC està en contra de la utilització de l’Administració Local per assolir finalitats 
polítiques de determinats partits independentistes. Tercer: El marc competencial local 
el van aprovar els catalans en referèndum amb l’Estatut. Ara, uns processos 
participatius locals no poden servir per substituir l’Estatut aprovat pel Parlament i pel 
poble de Catalunya. I quatre: el més rellevant d’aquest argument és d’utilitzar els 
Ajuntaments amb finalitats polítiques independentistes. És no respectar els ciutadans 
ni la pròpia autonomia local. Gràcies.  
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Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Jo el que voldria recordar al senyor Corchado 
és que estem donant suport a una resolució del Parlament de Catalunya que ha estat 
aprovada. I el Parlament de Catalunya, que jo sàpiga, representa el poble de 
Catalunya. Amb la qual cosa, jo només voldria tancar amb això: que no representa 
només els independentistes, representa tots els ciutadans de Catalunya, el Parlament.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, per finalitzar. Senyor Vega, no estem 
parlant del ROM. El ROM, les mocions, ja arribarà, ja ho discutirem, no des del punt 
de l’ordre del dia. Una altra: aquest Ajuntament ha rebut requeriments de certa gent i 
no hem fet cas. Si. No hem fet cas. Per tant, això que em diu vostè, que si desacata, ja 
ho estem fent. Només ha de mirar la simbologia d’avui al balcó. Ja ho estem fent. No 
es preocupi, que quan arribi el moment ja veurà com actuem. Ara, la velocitat vostra, 
la nostra, la d’ESQUERRA, la del PSC, segur que serà diferent. Però li vull dir que el 
meu Sí a la independència, el Sí de Rosa, és igual que el Sí del senyor Profitós, que 
vol anar molt més ràpid, que el Sí de la Rosa Cassà, que vol anar molt més ràpid o el 
Sí de vostè. Però al cap i a la fi, és un Si, i això és el que val. El Rajoy va dir: “Deixeu 
que a Catalunya facin, ells sols no es posaran d’acord”. No li podem donar la raó. Ens 
hem de posar d’acord. Amb les velocitats diferents que hi hagi, amb el que sigui, però 
ens hem de posar d’acord. I així, retraient-nos coses nosaltres mateixos, no anem bé. 
Ens hauríem de treure el senyor Corchado, el senyor del PP, però nosaltres mateixos 
no ens hauríem de retreure, hem d’anar tots a una. I això, algun dia crec que els 
polítics (no nosaltres, sinó els d’adalt) ho entendran i a partir d’aquí anirem tots molt 
millor. Molt bé, passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC-E, ERC-AM i CPF, tres vots en contra dels regidors del 
grup municipal PSC-PM, 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 IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA  PER INSTAR AL GOVERN DE 
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA A SIGNAR UN CONVENI PER A 
LA CESSIÓ DELS HABITATGES BUITS DE L'INCASOL EXISTENTS 
EN AQUEST MUNICIPI 

 
Atès que a causa de la crisi econòmica hi ha al nostre municipi més de 1.200 persones 
en situació d’atur, i a més moltes de les persones treballen ho fan en condicions 
precàries i amb sous baixos, moltes famílies o ciutadans que viuen sols es troben que no 
poden pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge. En conseqüència, s’han produït 
molts desnonaments i se’n poden produir més. 
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Aquesta situació ha obligat a molta gent a compartir l’habitatge i per tant a viure en 
condicions inapropiades. D’altres no han tingut altra opció que ocupar habitatges que 
estaven buits, i per tant estan en situació irregular. Inclús es donen casos en què alguns 
elements oportunistes fan negoci rellogant pisos ocupats. 
 
Atès que, per les dades de què disposem (Sol·licituds de beques, famílies ateses pels 
Serveis Socials o per Càrites, famílies que reben aliments del Xiprer o del Banc 
d’Aliments, persones ingressos ínfims, etc.) és evident que al nostre municipi hi ha 
bancs de pobresa. 
 
Atès que, en conseqüència, s’està donant una situació d’incompliment de la funció 
social de l’habitatge tal com es defineix a l’article 5 de la Llei 18/2007 de la Generalitat 
de dret a l’habitatge. 
 
Atès que L’Institut Català del Sol de Catalunya (INCASOL) disposa de 6 o més pisos 
buits a Les Franqueses, i que per les informacions que tenim, ha mostrat la seva 
disposició a cedir-los a aquest municipi mitjançant un conveni. 
 
Atès que aquest conveni resta pendent de signatura entre l’ajuntament i INCASOL des 
de la Junta de Govern Local del 21 de gener de 2016. 
 
Atès que la mateixa consellera d’habitatge ha estat present des d’aquesta data al 
municipi i s’ha reunit amb el govern municipal. 
 
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels següent  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Realitzar amb urgència els tràmits necessaris per part de l’ajuntament per a 
la signatura del conveni pendent amb la Generalitat de Catalunya per a la cessió dels 
esmentats pisos de l’Incasol sense us, per tal que el nostre municipi pugui disposar-ne 
per al seu ús com habitatges socials. 
 
Segon.- Instar a Generalitat de Catalunya per signar el conveni pendent per a la cessió 
dels esmentats pisos de l’Incasol sense us, per tal que el nostre municipi pugui 
disposar-ne per al seu ús com habitatges socials. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Consellera d’Habitatge i l’Incasol. 
 
Quart.- Informar d’aquests acords a tots els veïns i veïnes mitjançant tots els mitjans de 
comunicació municipals i així com als perfils municipals a les xarxes socials. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
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Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. En defensa de la moció? (El senyor Alcalde 
diu respon afirmativament). En primer lloc, espero que el que passi ara mateix és que 
em confirmin de que tenen això enllestit i pugui retirar la moció. És l’esperança que 
tinc. Perquè el que tenim aquí, bàsicament, que portem des de començaments d’any 
amb un conveni, ja el tenim redactat, pendent, perquè hi ha habitatges que són 
propietat de la Generalitat, de l’INCASOL, concretament habitatges d’aquests petits, 
per gent jove, pisos petits, que estaven sense ús per part de la Generalitat. No havien 
sigut ocupats per gent demandant d’habitatge. El que demanava aquest conveni, em 
sembla molt bé, aquest conveni, aquesta proposta que es va fer que es cedissin per part 
de la Generalitat a l’Ajuntament, i així l’Ajuntament tinguéssim un estoc d’habitatge. 
L’únic que trobo un problema és que portem des de començaments d’any que vam 
veure aquest conveni passar per Junta de govern local, que estava molt bé, el que passa 
és que estem acabant l’any, entrem a novembre. I el pitjor de tot és que la pròpia 
Consellera responsable de l`Àrea de la Generalitat de Catalunya ha vingut a aquest 
ajuntament. I quan us pregunto si heu parlat del tema de l’habitatge, no heu parlat 
d’habitatge. No ho entenc, doneu-me una explicació de perquè s’allarga aquest punt. A 
més, és que el tenim d’aprovar, ja el tenim aprovat. Votar en contra és ridícul perquè 
ja tenim aquest conveni preparat perquè el signin ells. Això és una mesura de pressió 
per fer-li un recordatori a la Generalitat de que signi d’una vegada. I si ja s’ha fet, 
retirem la moció i fantàstic. Però s’hauria fet en els últims dies perquè no ha arribat 
informació fins ara. Però donem-li una mica de pressió, encara que siguin de la 
mateixa organització, del mateix partit. Una mica de pressió perquè és un tema 
important. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: No és tot cert, el que diu. Nosaltres, tan a la 
Consellera com el Secretari general d’Habitatge, i el Director general d’Habitatge, 
hem tingut reunions. El fet de que no estigui encara signat el conveni és perquè, en el 
cas de les Franqueses, hi ha una qüestió tècnica que s’hauria de resoldre abans de 
signar aquest conveni. I per tant, estem en converses per veure com es pot solucionar 
aquesta situació. També li puc avançar que la setmana que vé, ve novament el 
Secretari d’Habitatge i, entre d’altres temes que hem de tractar, aprofitem la visita per 
veure com està aquest tema i com es pot subsanar aquesta situació que és una qüestió 
urbanística. O sigui, no és una qüestió de voluntat, sinó que és una qüestió de si 
realment podem cedir la utilització d’aquests habitatges en la forma més oberta. 
Entenc que podrem trobar la solució però serà un procés, en el cas nostre, més lent que 
en altres municipis. Per tant, en fi, donada la informació, si vostè considera que ho 
hem fet, que ja hem parlat com li dic amb el Director general, hem parlat amb el 
Secretari general en dues ocasions, hem parlat amb la Consellera i tornem a parlar amb 
el Secretari general d’Habitatge, ens estem preocupant de la situació. Per tant, tal i 
com anuncia vostè, si és en aquest cas retira la moció, doncs jo li dic que confiï en 
totes les gestions que estem fent i retiri la moció, tot i que ja l’avanço, que si no la 
retira li votarem favorablement, perquè nosaltres estem fent gestions i, per tant, no 
serem contradictoris amb la nostra acció.  
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Pren la paraula el senyor MARÍN  i diu: Si, bé. Nosaltres i, a més a més, des de la 
percepció d’haver sigut regidor de la vivenda, sóc bastant crític. I bastant crític, i a 
més a més, m’agradaria dir que nosaltres estem totalment d’acord amb, és més, 
nosaltres portàvem en el nostre programa en síntesi aquesta moció. Considerem que 
l’administració més propera, en aquest cas l’ajuntament, és la que gaudeix de tot el 
coneixement directe i és el que ha de regular l’habitatge social. I també hauria de tenir 
la competència total per tant, en aquest sentit, la Generalitat disposa d’una sèrie 
d’habitatges, ells els genera, molt bé, però el que seria la gestió l’haurien de tenir els 
ajuntaments perquè són els que coneixen realment les realitats del seu municipi. I 
encara més, recolzant aquesta posició: quan veus que al nostre municipi hi ha pisos 
buits i allò que es diu, gent que busca pisos. És a dir, aquí estem davant d’aquella 
contradicció. I per què? Doncs per moltes raons. Una manca d’agilitat per part de la 
Generalitat, una manca de voluntat perquè si no ja ho haurien fet perquè se’ls ha dit 
reiteradament que ho fessin. Manca de voluntat. I una falta total del que és, des del 
nostre punt de vista, de la percepció real del problema. Jo crec que viuen en el seu 
habitacle, allà abaix a la Generalitat i, realment, veient el que estem veient, falta una 
visió clara o una percepció real del problema. Jo, en tota aquesta exposició, penso que 
potser per la gent responsable hi ha coses potser per ells més importants que els drets 
socials. Per nosaltres, als drets socials res els supera. Res. I vull deixar-ho ben clar. I la 
vivenda, òbviament, ho és. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Nosaltres, des del grup d’ESQUERRA, 
anunciem que donarem suport a la moció, bàsicament perquè si això ha de servir de 
revulsiu per tal que puguem trobar una solució i un acord amb l’INCASOL el més 
aviat possible. Per tant, votarem a favor de la moció. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, el nostre grup no retirarà la moció perquè la 
condició per retirar-la és que el problema ja estigués encausat o, ja directament, signat. 
Entenem que, si no està signat, una mesura de pressió més i a més, amb un consens 
que sembla que hi ha al Ple, és una part positiva. Perquè jo trobo que la Generalitat 
triga un any sencer en fer un tema com aquest quan en altres municipis, com vostè ha 
dit, ja s’està fent, no l’hi trobo el sentit. M’agradaria que m’expliquessin el problema 
tècnic perquè ara m’he quedat sorprès perquè no tinc coneixement d’aquest problema 
tècnic. No sé si es per un tema per fer la unificació entre dos pisos que s’havia de fer, 
no sé quin problema és, però estaria bé conèixer-lo perquè és un tema que s’està 
allargant d’una forma que no tenim, ja sabeu, les Franqueses del Vallès no té una 
quantitat d’habitatge propi o que pugui fer ús per casos d’emergència. Té un pis, si no 
recordo malament. Si, la situació és molt ajustada. No podem deixar passar ocasions 
com aquesta, o deixar que s’allarguin en el temps. També, aprofitant que és un tema 
que sembla que hi ha sensibilitats en aquest Ajuntament, faig una proposta perquè la 
penseu cap al futur: hi ha ajuntaments d’aquesta comarca que estan comprant 
habitatges a preus reduïts dels que han quedat buits a particulars, o sigui, d’aquests que 
estan en la bombolla i han quedat abandonats o sense ús, per fer-los pisos protegits 
municipals, gestionats pels ajuntaments. O hi ha un ajuntament de Catalunya que ha 
fet, vol fer, una empresa pública per construir pisos propis, que es podrien 
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mancomunar entre diferents ajuntaments. Però el que no podem deixar és que aquests 
problemes, que són importants, es vagin allargant, que la burocràcia vagi passant, que. 
A mi el tema de la Consellera em va cremar una mica, que vingués la pròpia 
Consellera i no es parlés del tema (l’agrairia que aquest sistema (...)),  no va ser un 
dels temes centrals de la reunió. A més, no em vau deixar participar per preguntar 
aquest tema. En fi, que agraeixo que recolzeu la moció i esperem que la Generalitat es 
posi les piles perquè no és un tema que pugui esperar més.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: No sé, no és per polemitzar. Ja l’hem 
anunciat i a més, vostè ha donat l’opció de retirar la moció. No, jo no l’he fet aquesta 
sol·licitud, l’ha anunciat vostè si li donàvem una explicació de la gestió que estàvem 
fent. Per tant, jo l’estic explicant la gestió. No obstant, l’he dit que li votaríem a favor. 
Ara, escolti’m, no polemitzem més. També, com comenta el grup d’ESQUERRA, això 
pot servir per tornar a reactivar. Si jo li dic que la retiri és per una qüestió que 
l’entendrà. Si tenim aquesta entrevista per la setmana que ve, i jo no l’estic dient res 
que no sigui veritat, i el grup dels SOCIALISTES tot que ha fet el seu aclariment amb 
la qüestió és també coneixedor d’aquesta trobada i d’aquesta reunió, doncs per tant el 
que jo no volia és tornar a fer escrits amb una cosa que ja generarem acords. D’acord? 
Ara, no ens creuen (perquè sembla que no ens creuen), perquè a més a més qüestionen 
si vam parlar amb la Consellera o no. Escolti, no hi ha cap problema. Continuï amb la 
moció i ja està, no cal donar-li més voltes.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Molt bé, 
passaríem (El senyor Vega indica fora de micròfon que no l’han contestat alguna 
pregunta) Si no l’ha contestat, no l’ha contestat. Passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA A FAVOR DEL TREBALL 
DIGNE DOCENT I LA QUALITAT DE L'ESCOLA PÚBLICA 
CATALANA  

 
L’aposta decidida per l’Educació pública catalana ha de ser un dels objectius prioritaris 
de la nostra societat. Només amb un bon sistema educatiu públic el nostre país tindrà 
possibilitat de sortir de l’actual crisi econòmica amb un reforçament social, econòmic i 
ciutadà. L’escola pública catalana ha de ser una peça clau per al vertebrament social i 
territorial del nostre país; així, un dels principals objectius de l’escola pública ha de ser 
el de contribuir a la reducció de les desigualtats socials d’origen i garantir la igualtat 
d’oportunitats i el progrés. 
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Atès que en els anteriors cursos i de nou també en el nou curs escolar que comença, la 
consellera d’Ensenyament ha portat a terme una acció de govern que: 

 Implica una política educativa i econòmica clarament continuista que no serveix 
per afrontar els problemes reals de l’educació. 

 Ha empitjorat les condicions de treball dels professionals del Departament 
d’Ensenyament: l’horari lectiu, l’horari fix als centres de secundària, les hores 
de coordinació i desdoblaments, el cobrament del juliol del personal substituït, 
l’estabilitat del personal substituït i les pagues extres en són exemples clars. 

 Impulsa el tancament de línies públiques de P3, rebutjat pel propi Parlament de 
Catalunya. La solució no pot ser cap altra que reduir les ràtios, cosa que a més 
milloraria la qualitat de l’educació de l’alumnat. Tampoc dóna solució a la 
massificació dels centres de Secundària. 

 Imposa l’extensió del pla pilot dels nomenaments de substitucions o la definició 
dels perfils de llocs de treball específics, que suposen la pitjor fórmula de 
concreció del desplegament de la LEC als centres educatius. 

 Promou una avaluació externa opaca i injusta de l’alumnat, centres i 
professionals que hi treballen que va en detriment de la qualitat educativa. 

 Front l’aparent oposició a les polítiques educatives impulsades pel Govern 
central, existeix una clara manca de voluntat política real per evitar l’aplicació 
de la LOMCE a Catalunya, així com per revertir les retallades imposades tant 
pel govern de l’Estat com pel govern de Catalunya. 

 
Atès que l’Estatut de Catalunya reconeix en el seu article 21 (Drets i deures en l’àmbit 
de l’Educació) que totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi 
en condicions d’igualtat. 
 
Atès que en el mateix article 21 també es reconeix que totes les persones amb 
necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari que els permeti 
accedir al sistema educatiu. 
 
Atès que l’Estatut de Catalunya obliga a la Generalitat de Catalunya a establir un model 
educatiu d’interès públic i que garanteixi aquests drets. 
 
Atès que les retallades, realitzades aquest curs i també els cursos anteriors atempten 
directament contra la qualitat educativa i, especialment, contra les hores lectives de 
dedicació a l’atenció a la diversitat i a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 
 
Atès que les condicions laborals i de dedicació horària afecten molt directament a la 
qualitat del sistema educatiu públic. 
 
Atès que el sistema educatiu públic s’ha de basar en els eixos de la qualitat, l’equitat, la 
coresponsabilitat i la coeducació. 
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Atès que l’educació ha de ser una eina cabdal per a l’emancipació personal i col·lectiva 
i un instrument indispensable per a la cohesió social. 
 
Atès que tots els professionals docents (funcionariat i cos d’interins i substituts) 
necessiten unes condicions laborals dignes per a dur a terme la seva tasca i de temps per 
a la reflexió pedagògica i la formació continuada. 
 
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès, l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Reivindicar com a nostres les demandes dels professionals de l’educació: 

 Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i reducció de ràtios. 
 Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre. 
 Anul·lació dels punts de l’acord de govern on s’elimina la reducció de dues 

hores lectives al professorat major de 55 anys i el cobrament del juliol dels 
substituts amb sis mesos o més mesos treballats. 

 El retorn a l’horari lectiu: 18 h a secundària i 23 h a primària. 
 Retirada l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la definició de perfils de 

llocs de treball específics. 
 Increment del professorat als centres educatius: retorn de les hores als centres 

educatius per desdoblaments i coordinacions. 
 Oferta pública suficient que garanteixi l’estabilitat del personal interí per reduir 

l’actual inacceptable taxa d’interinitat. 
 
Segon.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en la 
defensa de l’escola pública catalana amb la corresponsabilitat de tota la comunitat 
educativa del municipi. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords als Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès 
Oriental, i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Fer públics aquests acords als mitjans de comunicació municipals i traslladar-
los al Consell Escolar Municipal i a tots els Consells Escolars dels centres educatius de 
la nostra ciutat. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bona nit a tots i totes. Bé, és una altra 
moció que presentem al Ple que no s’ha acceptaria pel nou ROM que s’està plantejant. 
No és un tema de l’Àlex, és un tema del nostre grup municipal que mirem amb molta 
preocupació el debat que s’està tenint dins d’aquesta comissió. Llavors, per què 
aquesta moció? A aquesta moció us explicaré una mica el dia el dia que ens trobem els 
docents (perquè en aquest cas jo sóc mestra i estic a peu de canó) en aquest país. 
Arribes a l’escola al matí i trobes que un company o companya està mig arrossegant-
se, malalt, perquè si se’n va i agafa la baixa (que en casos greus, bé s’ha d’agafar) no 
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ens posen substitut. Llavors, què passa? Que trobem personal que està deixant-hi la 
vida, com si diguéssim, apart que a vegades també et trobes que tu ets de música i has 
d’anar a fer una classe d’educació física (visca!), o ets de filologia catalana i has 
d’anar a fer una classe de matemàtiques, o etc., a ensenyament secundari. Tots aquests 
processos i tots aquests problemes els tenim per les polítiques que s’han hagut d’anar 
aplicant, bueno, que s’han hagut... que han anat aplicant dins del Departament 
d’Ensenyament. Ens preocupa sincerament, i per això fem nostres les reivindicacions 
tant de docents com també del MUCE, dels pares i mares que també formen part molt 
important de la comunitat educativa perquè creiem realment que el futur d’un país 
passa per una bona educació de qualitat. Tot i que, com bé he dit abans, fa set cursos 
que estem patint retallades una darrera l’altra. I sembla que encara no en tenim prou 
que seguim donant 30 milions a les escoles de l’Opus quan a la pública falten recursos, 
tant materials com personals, a nivell de personal. Per això demanem una mica tot el 
que ha comentat l’Àlex quan ha llegit la moció. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor AGUILERA i diu: Bona nit. Des del grup municipal del PSC 
votarem a favor d’aquesta moció. Considerem que l’educació és una garantia per la 
igualtat d’oportunitats i el futur del nostre país. Invertir en educació és invertir en 
qualitat, per tenir un país millor, preparat i amb capacitat per afrontar les dificultats. El 
PSC entenem l’educació com una garantia per la igualtat i el futur dels nostres joves. 
Un servei bàsic que s’ha de potenciar per enfortir-nos com a persones, com a societat i 
com a país. Defensem una escola pública catalana, inclusiva, laica, de qualitat, 
integradora i de proximitat. Estarem d’acord que la política de retallades que 
comentaves  en matèria d’educació és un atac que ens condueix al deteriorament de la 
qualitat de l’ensenyament, a la precarització laboral del personal docent. La nostra 
joventut està patint les conseqüències de la reducció de despesa i la inversió en un 
moment en que tenim més necessitats. Amb les retallades en educació, no només 
s’està hipotecant el seu futur, sinó també el futur del nostre país. Creiem que cal 
recuperar el nivell de qualitat que l’educació necessita per a Catalunya. Considerem 
que l’escola pública és un pilar bàsic de la nostra democràcia. Qualsevol decisió que 
afecti a l’escola pública s’ha de prendre per criteris estrictament educatius. La baixa 
natalitat mai pot ser una excusa per empobrir l’educació pública, suprimint línies, 
tancant centres i retallant les plantilles de professorat. Ben al contrari, ha de convertir-
se en una oportunitat per garantir i millorar la seva qualitat, adoptant mesures com la 
baixada de ràtio d’alumnes per classe. Malauradament, el tancament de línies i la 
massificació a les aules és una pràctica duta a terme per la Generalitat al conjunt del 
país. En definitiva, el PSC defensarem el manteniment de totes les línies. Gràcies.  
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Nosaltres, des del grup d’ESQUERRA, 
votarem a favor de la moció perquè no tenim dubte que cal potenciar l’escola pública i 
afavorir la participació de la comunitat educativa. Cal tenir present que el sistema 
educatiu és l’instrument principal per permetre tant el desenvolupament personal dels 
individus, dels infants, com el progrés col·lectiu a la nostra societat. A més, és l’eina 
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per superar les desigualtats, com comentava el regidor Aguilera i fer emergir els 
talents. Llavors, sens dubte és la millor inversió que podem fer com a país. En general, 
em sembla bé la moció. Només hi ha un punt que en principi no acabem de veure clar, 
que és el tema dels perfils de llocs de treball, ja que enfronta els drets funcionarials 
amb l’eficàcia una mica de la gestió del centre. Nosaltres entenem que un bonus 
d’aquests perfils permet mantenir diversos projectes més innovadors a determinades 
escoles i, a més, oferir certa flexibilitat als centres. Per tant, en general em sembla 
molt bé, tenim aquest petit dubte, però no hi ha cap problema perquè votarem de tota 
manera a favor, tenint en compte que és un tema complex.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Jo el que vull és anunciar el sentit del 
nostre vot i motivar-lo en forma general. Tothom sap, tradicionalment, quin és el 
model educatiu que nosaltres, el nostre grup ha defensat històricament. Per tant, hi ha 
moltes coses que compartim en el que esteu dient en aquesta moció però hi ha altres 
que tenim fets diferenciats i, per tant, igual que respectem les opinions dels diferents 
grups, nosaltres en aquest tema, a més a més perquè voleu fer una comunicació als 
Serveis territorials d’Ensenyament del Vallès Oriental i, com sabem que això serà 
aprovat per vosaltres, ens abstindrem.  
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Si, Rosa, el tema dels perfils de llocs de 
treball, sí que el Departament crec que anava amb la idea de fer una mica el que tu 
trobaves, però és que han permès o s’ha donat el cas d’un mal funcionament, que han 
permès que es pogués perfilar tant aquests llocs, que ara no troben substituts. O sigui, 
hi ha centre que no poden cobrir substitucions perquè no troben la persona que no 
sigui aquella persona, perquè s’ha anat a buscar molt que jo vull aquella persona en 
concret. No un professional en concret, sinó la persona amb noms i cognoms. I és això 
una mica en el que estem en contra. Pel tema que heu dit, regidor Jiménez, està 
claríssim que el nostre model educatiu és totalment contraposat amb el de 
CONVERGÈNCIA o el partit que sigui en aquest moment. Per tant, agraïm 
l’abstenció però no esperàvem menys, en aquest sentit. Bé, ja està, em sembla que. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Jo en faré una per 
finalitzar, també. Aviam, ens agrada molt l’excel·lència, crec que la Generalitat fa tot 
el que pot amb el que ara te. Que no te pressupostos. I tot el que hi ha en aquí es basa 
en temes pressupostaris. I no tenim pressupostos, a la Generalitat. Jo crec que quan la 
Generalitat tingui pressupostos, i pel que em comenten i pel que sé són els més socials 
de la història que ha tingut Catalunya, jo suposo que aquestes coses les contemplarà i 
algunes podrem solucionar. Per això l’abstenció nostra, perquè si haguéssim d’estar al 
costat del Govern de Catalunya hauríem de votar que no, en aquest aspecte. I llavors, 
l’última. És una opinió molt personal, però també la dic. A la nostra època les classes 
eren de trenta-cinc, i crec que hem sortit tots molt bé. Crec. Val? I aquí ho deixo. Molt 
bé, passaríem a votació. (La senyora Pericas demana la paraula fora de micròfon) Si, 
si, si. 
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Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Només era perquè el dia 12 hi ha una 
manifestació a Barcelona que convoca l’Assemblea groga, que és una assemblea de 
mestres, docents, famílies, que formen part de l’AFAPAC i això, i us convidem a 
participar-hi. Ho posaré aquí davant, que es vegi una mica. Ja està. Si, ja ho portava 
preparat.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Mol bé, passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM i CPF, sis abstencions dels regidors del 
grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA DEMANANT A 
L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS QUE INSTI A 
LES EMPRESES SUBMINISTRADORES D'ENERGIA I AIGUA DEL 
MUNICIPI QUE COMPLEIXIN AMB L'ESTABLERT A LES LLEIS 
24/2015 DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR 
L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA POBRESA 
ENERGÈTICA I 20/2014, DE 29 DE DESEMBRE  

 
Atès que a causa de la crisi econòmica hi ha al nostre municipi més de 1.200 persones 
en situació d’atur, i a més moltes de les persones treballen ho fan en condicions 
precàries i amb sous baixos. 
 
Atès que, per les dades de què disposem (sol·licituds de beques, famílies ateses pels 
Serveis Socials o per Càritas, famílies que reben aliments del Xiprer o del Banc 
d’Aliments, persones amb ingressos ínfims, etc.) és evident que al nostre municipi hi ha 
bancs de pobresa. 
 
Atès que en conseqüència, moltes famílies estan en perill que se’ls talli el 
subministrament d’aigua, llum i gas, i altres ja s’hi ha trobat. 
 
Atès que els registres d’entrada de l’ajuntament mostren per una banda nombroses 
sol·licituds d’ajuts per subministraments per part de la ciutadania afectada per la crisi, i 
també nombroses concessions d’ajuts per part de l’ajuntament. 
 
Atès que els registres d’entrada de l’ajuntament mostren cartes d’empreses 
subministradores informant d’impagaments per part de ciutadania. 
 
Atès que algunes d’aquestes cartes d’empreses subministradores no semblen adaptar-se 
la normativa vigent. 



Ple 27/10/2016 – pàg. 47 

 
Atès que la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 
de juliol del Codi de Consum de Catalunya, estableix que les empreses distribuïdores 
d’aigua, gas i electricitat no podran interrompre els subministraments per motiu 
d’impagament d’aquelles persones o famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. 
 
Atès que la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica reafirma aquesta situació i la defineix més 
curosament. 
 
Atès que l’ajuntament pot sancionar, segons aquestes lleis, a les empreses 
subministradores que no les respectin. 
 
Atès que l’ajuntament de Les Franqueses ha signat amb la Generalitat de Catalunya el 
conveni associat a aquest tema per cobrir les despeses dels rebuts de les famílies afectes. 
 
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Assegurar l’aplicació de les lleis 20/2014 i 24/2015 a Les Franqueses del 
Vallès. 
 
Segon.- Instar a les empreses subministradores d’aigua i energia que operen a Les 
Franqueses a què compleixin la normativa contemplada a les esmentades lleis, 
comunicar-los les normatives i mesures sancionadores que prendrà aquest ajuntament 
en cas del seu incompliment. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a totes les empreses subministradores que operen 
al municipi. 
 
Quart.- Informar d’aquests acords a tots els veïns i veïnes mitjançant tots els mitjans de 
comunicació municipals i així com als perfils municipals a les xarxes socials. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció que defensi la moció. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Defenso la moció. Tal i com diu el text de la 
moció, al nostre municipi tenim més de 1.200 persones en situació d’atur i moltes 
treballen en situacions precàries i sous baixos. Tenim dades de Serveis socials de que 
hi ha moltes sol·licituds de beques, famílies ateses per Càritas, que arriben ajudes del 
Xiprer, de bancs d’aliments. Això, tot això suposa que en conseqüència, hi ha moltes 
famílies que estan en perill de que se’ls talli el subministrament d’aigua, llum i gas 
perquè no ho podran pagar. Ara s’apropa l’hivern, clar, no es pot permetre que hi hagi 
gent que passi fred a les cases. El que volíem amb aquesta moció és pressionar i 
assegurar. Tal i com vostès saben hi ha una llei aprovada al Parlament de Catalunya 
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que assegura no se’ls talli els subministraments a la ciutadania. El que volem és que, 
des del Govern, s’insti a les empreses i assegurar-se de que coneguin la normativa i de 
que no poden tallar els subministres a aquesta gent. Volem que es notifiqui també 
l’acord a les empreses subministradores i, sobretot, assegurar que compleixin la 
normativa, totes les que hi ha. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Nosaltres votarem a favor. Votarem a 
favor, tot i saber que fa pràcticament hores, vull dir que ha sortit una sentència que 
obligarà a que les pobretes companyies subministradores rebin de les administracions 
públiques una milionada d’euros, uns quants milions d’euros, perquè el Tribunal de 
Justícia considera que no tenen ells per què fer-se càrrec d’una menor tarifa en cassos 
de pobresa energètica com els que patim cada dia per desgràcia en la majoria de 
municipis de casa nostra, i de fora de casa nostra. Votarem a favor, conscients de que 
per part de l’Ajuntament la moció, i m’agradaria que ens equivoquéssim aquesta 
vegada, no tindrà massa recorregut perquè aquesta moció el que fa és una mica reblar 
el clau d’altres mocions que ja s’han aprovat mesos endarrere en aquest sentit, en aquí 
em sembla molt significatiu una moció que nosaltres vàrem presentar, si no 
m’equivoco (no, no m’equivoco, està en el paper) el 31 de març i de la qual, en el full 
que se’ns ha passat diu que està en tràmit, referent al tema de Sorea. A veure, votarem 
a favor, tot i que no sé quin recorregut tindrà això aquí, en aquest municipi.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Profitós, té vostè raó: el recorregut 
era el que ens marca la legislació. Per tant, hi ha una qüestió també en aquí que ens diu 
que prendrem mesures sancionadores. A hores d’ara, no ho podem fer. També els hi 
vull informar de quin és el procediment que fem en aquests moments. Les 
subministradores catalanes ens passen l’avís abans del tancament i nosaltres fem la 
gestió. I normalment, ens en sortim amb un 99,9%, d’acord? Ara, quan les 
subministradores són de fora de Catalunya, és que ni ens entenen. D’acord? I per tant, 
no estimen en absolut les nostres casuístiques. Per tant, tenim una dificultat. No 
obstant, nosaltres fem el seguiment en tots els cassos. Això ens ho envien 
mensualment. Amb Sorea també vam arribar a un acord de que també s’havien de fer, 
havien d’agafar el compromís d’agafar una part d’aquestes situacions i, per tant, 
votarem que si, tot i que sabem que hi ha aquestes situacions. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA  EN RELACIÓ A L'APLICACIÓ 
DE LES LLEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 18/2007, DE 
DRET A L'HABITATGE, EL DECRET 74/2014 DEL PLA PER AL 
DRET DE L'HABITATGE I LA LLEI 24/2015 DE MESURES 
URGENTS PER A AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT DE 
L'HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA I LA SEVA 
PUBLICITAT I INFORMACIÓ A TOTA LA POBLACIÓ DEL 
MUNICIPI 

 
Atès que, com tots sabem, hi ha moltes famílies i persones al nostre municipi que, a 
causa de la crisi econòmica, no poden pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge, 
amb el perill conseqüent de quedar-se al carrer. 
 
Atès que moltes famílies estan en perill que se’ls talli el subministrament d’aigua, llum i 
gas. 
 
Atès que hi ha unes lleis vigents que protegeixen a les persones que estan en aquestes 
situacions. 
 
Atès que molta gent, pels motius que siguin, desconeix l’existència d’aquestes lleis, 
esmentades a l’enunciat d’aquesta moció, i quan es troben en situació d’emergència 
habitacional o energètica, desconeixen els seus drets. 
 
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Únic.- Informar de manera clara i entenedora a la població de les franqueses, a través 
del butlletí municipal, del web, i altres mitjans i xarxes socials, així com fulls 
informatius, o cartells exposats als espais públics, sobre l’existència i l’aplicació 
d’aquestes lleis en el nostre municipi i sobre les condicions i els tràmits necessaris per 
acollir-s’hi. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Nosaltres, des del nostre grup 
municipal (perdó?) seguim lluitant políticament presentant mocions contra la pobresa 
energètica i la urgència en l’habitatge, com les que hem votat i aprovat anteriorment, 
però què ens trobem? Ens trobem que, a vegades, els ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi no saben que poden fer valdre els seus drets, o quins drets tenen amb 
aquestes noves lleis. Llavors, el que demanem en aquesta moció, únicament, com a 
únic punt, és això: que tota aquesta informació figuri sempre en el Butlletí municipal 
que reben mes a mes a totes les cases, a totes les llars del nostre municipi, així com 
també tant a la web municipal com per xarxes socials, perquè tots els nostres ciutadans 
i ciutadanes es trobin amb les mateixes opcions de fer valdre els seus drets davant de 
la pobresa energètica i de la urgència de l’habitatge.  
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El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, nosaltres aquí, al grup de LES 
FRANQUESES IMAGINA els hi demanaríem si poden fer una modificació que és 
simplement, en comptes d’informar d’una manera clara i entenedora (perquè entenem 
que pot pensar algú que quan algú s’adreça, no l’informen de forma clara i entenedora) 
que en comptes d’això, digués: ampliar la informació a la població de les Franqueses. 
O sigui, en comptes de dir “informar de manera clara i entenedora”, digui: “ampliar la 
informació”. I la resta està perfecte. Ho dic perquè, per què ho dic? Perquè no doni la 
sensació de que algú, quan va a adreçar-se a algun servei, no té una resposta o no se 
l’informa d’una manera clara. M’enteneu el que vull dir? Que no tingui aquesta 
sensació, perquè considerem que, quan algú s’adreça a informar-se, ja se l’informa de 
forma clara.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: El que volem dir, i si es vol modificar el 
redactat em sembla bé, que no s’informi amb vocabulari jurídic, o sigui, que no sigui 
amb la llei pura i dura sinó una mica explicant d’una forma clara, que no sigui amb el 
text pur i dur, que això a vegades complica a la gent que no té coneixements de tema 
de legislació, li costa una mica si no tens una mica de ma sobre lleis. Amb pedagogia. 
Acceptem la modificació, si és en aquest sentit. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si, en tot cas jo crec que dient la paraula 
informar a la població, ja és suficient, perquè si estem donant per bo que el que sí que 
han d’informar sobre la llei. I, a més a més, el que sí que jo voldria afegir, i això ho 
hauran d’entendre, és que informarem en cada moment també de les situacions 
legislatives que afectin a aquestes disposicions. En cada moment, perquè no podem 
crear una expectativa que a lo millor ens vinguin a demanar una acció, i a lo millor 
estigui suspesa o estigui en situacions que no podem complimentar. Per tant, com això 
és possible, que hi hagi variacions, no tenim cap inconvenient en votar a favor 
d’aquesta moció, però ja que també hem proposat, jo crec que en fi, amb informar 
només ja està, no? Ampliar informació és tota, perquè això, en aquest moment, no està 
posat. Per tant, diem informar, eh? D’acord?  
 
La senyora PERICAS comenta fora de micròfon que seria “informar a la població de 
les Franqueses”. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: De totes maneres, vostès manen. Que 
vostès manen. Votarem a favor d’una manera o d’una altra. (El senyor Jiménez 
comenta fora de micròfon que així queda més clar). No, val, gràcies. El que ha volgut 
dir el senyor Corchado és que amb “clara i entenedora” es posa en dubte una mica que 
el personal de la casa no ho expliqui clar i entenedor. Llavors, dóna aquesta sensació. 
Si busquem un altre redactat, és millor. Perfecte. Molt bé, passaríem a votació. (Un 
regidor pregunta fora de micròfon com queda la proposta i la senyora Pericas li respon 
que queda com “informar a la població de les Franqueses”.) Si, si. Molt bé.  
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El redactat definitiu de la moció queda de la manera següent:  
 
Atès que, com tots sabem, hi ha moltes famílies i persones al nostre municipi que, a 
causa de la crisi econòmica, no poden pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge, 
amb el perill conseqüent de quedar-se al carrer. 
 
Atès que moltes famílies estan en perill que se’ls talli el subministrament d’aigua, llum i 
gas. 
 
Atès que hi ha unes lleis vigents que protegeixen a les persones que estan en aquestes 
situacions. 
 
Atès que molta gent, pels motius que siguin, desconeix l’existència d’aquestes lleis, 
esmentades a l’enunciat d’aquesta moció, i quan es troben en situació d’emergència 
habitacional o energètica, desconeixen els seus drets. 
 
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Únic.- Informar a la població de les Franqueses, a través del butlletí municipal, del 
web, i altres mitjans i xarxes socials, així com fulls informatius, o cartells exposats als 
espais públics, sobre l’existència i l’aplicació d’aquestes lleis en el nostre municipi i 
sobre les condicions i els tràmits necessaris per acollir-s’hi. 
 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA  PER A LA CREACIÓ D'UNA 
TAXA PER VERIFICACIÓ D'ÚS ANÒMAL DE L'HABITATGE EN 
CAS D'HABITATGE BUIT 

 
Atès que a causa de la crisi econòmica hi ha al nostre municipi més de 1.200 persones 
en situació d’atur, i a més moltes de les persones que treballen ho fan en condicions 
precàries i amb sous baixos, moltes famílies o ciutadans que viuen sols es troben que no 
poden pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge essent desnonats. 
 



Ple 27/10/2016 – pàg. 52 

Atès que, a causa de la crisi econòmica que estem passant, moltes famílies estan 
necessitades d’un habitatge digne a l’abast del seu poder adquisitiu. 
 
Atès que a Les Franqueses hi ha comptabilitzats entre uns 95 o 117 habitatges buits 
propietat dels bancs (Segons diferents fonts). 
 
Atès que, hi ha constància de pisos buits propietat de la banca, habitatges sobreocupats, 
infrahabitatge i persones amb manca d’habitatge, s’està donant una situació 
d’incompliment de la funció social de l’habitatge tal com es defineix a l’article 5 de la 
Llei 18/2007 de la Generalitat de dret a l’habitatge. 
 
Atès que, malgrat la suspensió provisional d’alguns articles de la llei 25/2015 per part 
del Tribunal Constitucional, a Catalunya comptem amb la Llei 18/2007, esmentada 
abans, el Decret 75/2014 del Pla per al dret d’habitatge. 
 
Atès que ja tenim finalitzat un cens d’habitatges buits del municipi en mans de grans 
propietaris, segons les diferents normatives. 
 
Atès que ja s’han iniciat els tràmits de sanció a causa d’us indegut de l’habitatge, tal 
com marca la llei catalana de l’habitatge amb l’obertura d’expedients i que aquesta 
activitat provoca un volum gran de feina i una dedicació de recursos econòmics 
d’aquest ajuntament. 
 
Atès que cal garantir l’accés a l’habitatge i donar resposta a una de les principals 
preocupacions dels ciutadans i ciutadanes, aquest ajuntament cal que aposti fermament 
pel reforçament dels instruments que permeten incidir en matèria d’habitatge i detectar 
habitatges buits, després de la suspensió pel Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 
(ILP). 
 
Atès que cal seguir defensant la Llei 24/2015 que volia imposar sancions als pisos buits, 
denunciant la seva anul·lació per part del Tribunal Constitucional. 
 
Atès que la taxa s’emmarca en l’aplicació de la Llei de l’Habitatge de Catalunya (LHC), 
que recull que la desocupació permanent d’un habitatge, sense causa justificada, per un 
període superior a 2 anys, determina la seva declaració com a situació anòmala 
correspon als Ajuntaments i pot comportar l’emissió de requeriments per a l’ocupació 
efectiva dels habitatges i la imposició de sancions, en el cas d’incompliment dels 
requeriments. 
 
Atès que, per executar amb l’establert a la llei 8/2007 de 28 de desembre del dret a 
l’habitatge, aquest ajuntament ha de fer diverses gestions i inspeccions, per verificació 
d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit, la qual cosa comporta unes despeses 
per l’ajuntament. 
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Atès que la taxa respon als costos que té per l’administració la incoació i tramitació 
d’expedients administratius, així com de les actuacions d’inspecció i control. 
 
Per tot això, ILFC-E proposa a Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Crear una taxa per verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge 
buit, emparant-se en el previst en els articles 57 i 20.2 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i elaborar l’ordenança on es desenvolupin els procediments a 
seguir per la seva aplicació. 
 
S’adjunta model d’exemple com a model a aplicar: 
 
TAXA PER A VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE L’HABITATGE EN CAS 
D’HABITATGE BUIT 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per a la verificació de l’ús anòmal de l’habitatge, en cas 
d’habitatge buit, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
Article 2n.- Fet imposable 
L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, d’inspecció d’habitatges, 
efectuada a instància de particular o d’ofici, en aquelles en que es detecti la 
desocupació permanent d’acord amb la definició de l’article 3.d) de la Llei d’habitatge 
o norma que la desenvolupi o modifiqui. 
Article 3r.- Subjectes passius 
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribucions, les persones 
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei general 
tributària, en relació amb l’article 23.1.b) i 2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, que siguin propietàries d’habitatges buits sense causa justificada 
durant més de dos anys, excepte quan es doni una de les causes justificades de 
desocupació permanent, d’acord amb l’article 3d de la Llei 18/2007, del 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge. 
Article 4.- Responsable 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general 
en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
Article 5è.- Quota tributària 
a) La quota íntegra aplicable per cada expedient que s’incoï i trameti per la utilització 
anòmala d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges consistent en la seva desocupació 
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permanent i injustificada és de 279,28 €. La taxa serà la corresponent a l’any d’inici de 
l’expedient de verificació de la situació de l’habitatge buit. 
b) La quota íntegra aplicable per les actuacions administratives que comportin un 
requeriment per incompliment d’un requeriment anterior de cessament de la utilització 
anòmala d’un habitatge consistent en la seva desocupació permanent i injustificada és 
de 149,15 €. La taxa serà la corresponent a l’any d’inici de les actuacions 
administratives que comportin el requeriment. 
Article 6è.- Normes de Gestió 
Es vincularan les liquidacions de les dues quotes tributàries que s’estableixen, tal com 
disposa l’article 26.1 a) del TRLRHL, a l’inici de l’activitat administrativa objecte del 
tribut: 
a) a la resolució d’incoació per a la utilització anòmala d’un habitatge o d’un edifici 
d’habitatges consistent en la seva desocupació permanent i injustificada. 
b) a la resolució on s’estableixi cada requeriment. 
Article 7è.- Inspecció i recaptació 
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei 
general tributària i les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 
Disposició Final 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia.....................2016, i, definitivament el dia.................2016, començarà a 
regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent mentre no s’acordi de modificar-
la o derogar-la. 
 
Segon.- Incloure aquesta taxa a les Ordenances Fiscals del 2017. Sigui per modificació 
o acceptació de l’al·legació de Imaginem Les Franqueses En Comú en aquest sentit. 
 
Tercer.- Comunicar als bancs, entitats de crèdit i grans propietaris del municipi, i als 
estaments que convingui, el contingut d’aquesta ordenança en quant estigui aprovada 
definitivament. 
 
Quart.- Informar d’aquests acords a tots els veïns i veïnes mitjançant tots els mitjans de 
comunicació municipals i així com als perfils municipals a les xarxes socials. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bé. Com veureu, la majoria de 
mocions van centrades en aquest tema. Què vol dir el que proposem aquí? Ve una 
mica del Ple que vam tenir la setmana passada, extraordinari, sobre el tema ordenances 
fiscals. Que si haguéssim tingut (i amb aquest tema sóc insistent i reiteratiu) un temps 
previ per a poder fer propostes, l’hauríem fet en aquest temps i ara mateix no hauríem 
d’estar debatin aquest punt perquè possiblement, jo crec que tothom hauria estat 
d’acord en incorporar-lo a les ordenances fiscals. Bé, què demanem? El que es tracta 
aquí és de crear una taxa per gravar el procés d’obrir l’expedient per investigar si la 
banca te realment aquests pisos buits o no. Què vol dir això? Que quan nosaltres, com 
a ajuntament, i això ho dic, que generarà una feina afegida, comprovar aquests pisos 
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buits i fer tot el procés i expedient de sanció, amb aquesta taxa cobrem aquests costos 
que te l’Ajuntament a les entitats bancàries. O sigui, aquest procés, aquest ús indegut 
de l’habitatge, apart de ser sancionat al final si es demostra, la pròpia entitat serà qui 
haurà de finançar el procés administratiu de comprovació i de sanció. Aquest procés, 
ja ens hem guardat les esquenes de buscar municipis que el tinguin implantat i, a més, 
hi hagi sentències judicials que demostrin que és legal i es pot aplicar, si està dintre de 
la llei. Per què serveix? Doncs bàsicament perquè no sigui un cost per l’Ajuntament. A 
més, portem mesos treballant aquest tema. I què ens trobem? Que aquestes entitats 
bancàries intenten marejar la perdiu, intenten donar excuses, intenten sortir-se per les 
cantonades. I això allarga el procés i augmenta els costos per l’Ajuntament. Amb 
aquesta proposta de taxa, el que fem és augmentar, fer que aquest cost el carreguin 
ells. Vull precisar una cosa, que la idea aquesta de fer aquesta taxa, al igual que el 
tema de les sancions per l’ús indegut d’habitatge, no és arribar a cobrar la taxa o 
arribar a fer la sanció. Tant de bo no s’arribés. La idea és forçar a la banca a seure amb 
el govern, amb l’Ajuntament i negociar. Negociar la cessió d’aquests habitatges. Que 
ells valorin que tenir aquest habitatge buit, especulant, els hi comportarà un cost que 
no els convé assumir i que els convé més seure a negociar amb l’administració pública 
i cedir aquest habitatge que no s’està fent servir, que estan especulant amb ell, perquè 
tingui un ús social. Que a més, tindrà un ingrés amb un lloguer social. O sigui, el que 
no pot ser és que aquesta gent acumuli habitatge i el tingui buit i no faci res. A més, 
moltes vegades aquestes entitats bancàries rescatades amb diners públics. Intentem 
que aquestes mesures de pressió serveixin perquè, en comptes de donar-nos llargues, 
acceptin venir a una taula i negociar amb l’Ajuntament. Per això demanem que 
recolzeu aquesta mesura, que és estalviar un cost per l’Ajuntament i una mesura de 
pressió cap a la banca. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Nosaltres, evidentment, estem d’acord 
amb aquesta moció, però sí que ens agradaria saber si és possible que fiquessin, al 
primer punt on diu: “Crear una taxa per verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas 
d’habitatge buit”, si és possible posar també: “en un període de dos anys sense ús”, 
perquè a vegades s’entén que hi ha situacions que no permeten que estigui donant un ús 
perquè potser s’ha de rehabilitar, o qualsevol cosa, i es necessita un període. A no ser 
que la llei, que jo ara mateix no sé si la llei ho especifica, en el 57 i 20.2,  que el mínim 
han de ser dos anys. No ho sé. Si, ho especifica? Igualment, si ho posem no està de més, 
si us sembla bé, com un recordatori. (El senyor Bernabé comenta fora de micròfon que 
no passa res).  
 
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Nosaltres hi votarem a favor. De fet, la fórmula 
que proposa avui el grup d’IMAGINA ja es fa servir en d’altres municipis de Catalunya 
com Barcelona, Terrassa, Badalona o Santa Coloma de Gramenet i, a més, està avalada 
jurídicament. Per tant, no veiem cap problema. De fet, com deia el senyor Vega, és 
important la recerca d’habitatges buits per tal d’incorporar-los al mercat de lloguer i, en 
el cas que sigui possible (com també apuntava), arribar a un acord amb la propietat per 
posar-lo a disposició de lloguer social. Una altra mesura que no és objecte d’aquesta 
moció i que potser ens en anem una miqueta del que pretén aquesta iniciativa, és que 
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hem observat que d’altres ajuntaments apliquen en aquesta línia un recàrrec a l’IBI a 
propietaris d’habitatges buits de llarga durada. Això ho hem vist a Rubí i a Sant Feliu de 
Guíxols. (Un regidor fa un comentari fora de micròfon). També, oi? Doncs sembla una 
bona mesura que també aniria orientada amb això que apunta aquesta moció. Per tant, 
repeteixo, el grup d’ESQUERRA REPUBLICANA donarà suport a la moció.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Nosaltres tenim un dubte en aquí, perquè 
estem mirant la part d’acords i no veiem que s’adreci només a la banca. I això ens pot 
fer decantar el vot d’una manera o d’una altra. Nosaltres, si és la banca sí. Però si és 
propietaris normals i corrents, és que no. (Els regidors fan comentaris fora de micròfon). 
Llavors, si, senyor Jiménez. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Tal com està, tenim una impossibilitat de fer 
l’operativa al u de gener, perquè les ordenances estan aprovades provisionalment i per 
tant, no podríem encabir-les ara. Per tant, el que sí que els hi demano és que ho 
presentin com una al·legació, llavors ho estudiarem, mirarem tot el tema de la legalitat, 
el tema dels bancs i tot això i ho tractarem. Llavors ho podrem fer d’una forma més 
coherent i que l’aplicació en tot cas, la podem fer a partir del u de gener. Però en quant 
hagin tramitat tot el procés.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I entenem que ha d’haver-hi un reglament 
que ho desenvolupi, que digui això, qui són els grans tenidors. Perquè és que si no, aquí 
ens podem trobar. Avui, per exemple, estàvem discutint un cas d’una persona que tenia 
dos habitatges i que els inquilinos l’han destrossat l’habitatge. Llavors, aquesta persona 
no te diners ara per arreglar-lo, llavors necessita un període de temps per generar-los. I 
és clar, no li fotem a aquest una inspecció. Per tant, mirem de buscar on és el llindar.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. Un aclariment. Al primer punt, quan jo incloc 
una taxa que, a més la vaig treballar amb els meus companys de Diputació, vam buscar 
un municipi que fos d’unes dimensions i complexitats semblants a les Franqueses, un 
del Baix Llobregat dels mitjanets. Quan jo poso aquest exemple, no dic que hagi de ser 
aquest, poso un exemple perquè tinguem un model d’on partir. S’entén aquesta taxa que 
està lligada a les lleis que tenim vigents, la 2007 bàsicament, que defineix què és un 
habitatge de gran tenedor i què és un habitatge buit, quins habitatges són, quines 
condicions, quant temps. Que si es vol aclarir, ho incloem com a esmena a la moció. I 
com a al·legació (Els regidors fan comentaris fora de micròfon), i la part de l’al·legació 
en les ordenances fiscals ja està previst, això és una eina més de reforçar que si aquí 
l’aprovem, així podem tenir aprovada l’al·legació perquè a vegades ens consta que ens 
aproveu les al·legacions. Si aquí està aprovada, tenim la seguretat de que la presentem 
no en buit, sinó que anirà a aprovar-se. I els serveis jurídics de l’Ajuntament faran el 
redactat que s’ajusti a la llei. Però aquests dubtes, de que és per habitatge de més de dos 
anys i és per grans tenidors, ho marca la llei. I això entenem que es marqui a 
l’ordenança final que es redacti. Així que agrairíem que intentés aplicar-se el 2007, 
perquè així la feina que està fent aquest Ajuntament amb el tema d’habitatge buit de la 
banca, tindrem una eina més per treballar. Gràcies. 
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Pren la paraula el senyor TORNÉ i diu: Jo em penso que en aquí necessitem un informe 
jurídic, o almenys un informe jurídic al Ple. Una moció només és una declaració de 
principis d’un grup polític o d’un regidor. Això, el que estem portant aquí és una 
proposta que és una ordenança fiscal. A partir d’aquí, el que és bo que es digui si això 
és una moció i, per tant, l’ordenança no existeix, o és una proposta que és una 
ordenança fiscal que, per lo tant, no es pot tramitar com a moció. Jo ho dic perquè si 
l’expedient és una moció, és una cosa. Si l’expedient és una proposta que vol dir una 
ordenança, és un altre, i ha d’anar amb uns informes i un tràmit diferent. Per lo tant, que 
per favor, jo em penso que algú ens ha de dir en els que estem en el Ple què és aquest 
expedient, perquè no lliga, no és correcte.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Torné, això és una moció, per tant 
són intencions. Per què? Perquè per crear una taxa ha d’haver-hi un informe econòmic 
financer, ha d’haver-hi un informe jurídic, i per això l’estem dient que es presenti també 
com a al·legació a les ordenances fiscals. Per què? Perquè haurà d’haver-hi això. I això 
està en el límit, això de la taxa. Està en el límit perquè la taxa, el que paga la taxa, 
normalment en té un benefici. I en aquí no. La taxa no en té un benefici, al contrari. El 
que paga la taxa és com una infracció o com una multa. Però bueno, ho estudiarem, si. 
Molt bé, com quedaria?  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bueno, queda que li demanem que ho faci 
com a una al·legació perquè si no nosaltres, amb aquestes situacions i no poder-lo 
incloure el dia 1, doncs votaríem que no. Ara, si és així, de fet, són vostès els que 
presenten l’al·legació. Nosaltres ja hem agafat el compromís d’estudiar i comentar-lo, 
per tant. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Simplement un aclariment, clar. Aquí al 
segon punt ja diu que es farà la modificació però a la vegada diu que s’ha d’incloure 
aquesta taxa a les ordenances. Vull dir, si s’ha de revisar jurídicament encara que altres 
municipis ja ho estan aplicant, però si a sobre s’ha de revisar jurídicament, que entenc 
que sí perquè ha de portar un informe jurídic, jo no se si caldria que el segon punt fos 
modificat i no digués que s’incloïa a les ordenances fiscals 2017, si no fos possible. La 
nostra intenció serà que si, eh, ja ho diem públicament i ens comprometem a treballar el 
tema perquè sigui d’aquesta forma però clar, si és cert que hem de veure aquest informe, 
hem de veure si estem a temps de fer-ho i hem de fer el reglament, jo no sé si aquesta 
part, incloure aquesta taxa a les ordenances fiscals, ha d’estar o no. Però que la nostra 
voluntat, i ho diem públicament, és que això tiri endavant.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Interventor, vol fer algun incís? 
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR i diu: Si. Encara que es presenti com una 
al·legació a les ordenances no es podrà aprovar definitivament quan s’incloguin les 
al·legacions, perquè és una ordenança nova i s’haurà d’exposar al públic. Ho enteneu? 
Si? Val. O sigui que difícilment, impossible que es pugui aplicar al u de gener. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, senyor Vega i acabem.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Canviem el punt segon per manifestar la intenció 
d’incloure aquesta taxa. Intenció, i així no ho fem executiu perquè es pugui adaptar als 
tràmits que s’hagin de fer. Intenció. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Sempre i quan els informes, evidentment, 
siguin favorables a la creació de la taxa. Si.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Punt dos, manifestar la intenció d’incloure 
aquesta taxa. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: A veure, nosaltres ho diem d’aquesta manera 
però si no, ho deixem tal qual. Per què? Jo crec que el que diu el senyor Torné s’ha 
acceptat. O sigui, si hi ha alguna moció, algun punt, que contradiu la normativa, o des 
de Secretaria o des d’Intervenció ha d’haver-hi un informe que digui si o no. Informe. 
Com no hi és, deixem la moció tal qual. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Si la canvieu amb el que m’heu dit, votarem 
que si. Amb això. Canviem? Val. Si, canviant en l’aspecte que heu dit (El senyor 
Jiménez fa un comentari fora de micròfon). No, no. Si, si, però la intenció era, l’aspecte 
legal si veritablement, jo ho he dit, que els informes són negatius, no podrà haver-hi, 
això està clar. Val? Molt bé, passaríem a votació. Vots a favor de la proposta? (El 
senyor Jiménez fa un comentari fora de micròfon). El punt número, el 2, el 1, és el 1. 
(Els regidors fan diferents comentaris fora de micròfon). Molt bé, passaríem. Si. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Un incís perquè quedi clarificat. Entenc 
que al primer punt sortirà, ficarem la part que diu “en un període de dos anys sense ús”. 
Entenc que ho ficarem com a nota aclaratòria. I al segon punt, en comptes de posar 
“incloure una taxa a les ordenances”, parlem d’intencionalitat de fer-ho. Val, perfecte. 
Ja està. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI i diu: Si, però a on concretament. És que el 
redactat no l’he de posar jo, me l’heu de dir vosaltres.  
 
 
El redactat definitiu de la moció queda de la manera següent:  
 
Atès que a causa de la crisi econòmica hi ha al nostre municipi més de 1.200 persones 
en situació d’atur, i a més moltes de les persones que treballen ho fan en condicions 
precàries i amb sous baixos, moltes famílies o ciutadans que viuen sols es troben que no 
poden pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge essent desnonats. 
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Atès que, a causa de la crisi econòmica que estem passant, moltes famílies estan 
necessitades d’un habitatge digne a l’abast del seu poder adquisitiu. 
 
Atès que a Les Franqueses hi ha comptabilitzats entre uns 95 o 117 habitatges buits 
propietat dels bancs (Segons diferents fonts). 
 
Atès que, hi ha constància de pisos buits propietat de la banca, habitatges sobreocupats, 
infrahabitatge i persones amb manca d’habitatge, s’està donant una situació 
d’incompliment de la funció social de l’habitatge tal com es defineix a l’article 5 de la 
Llei 18/2007 de la Generalitat de dret a l’habitatge. 
 
Atès que, malgrat la suspensió provisional d’alguns articles de la llei 25/2015 per part 
del Tribunal Constitucional, a Catalunya comptem amb la Llei 18/2007, esmentada 
abans, el Decret 75/2014 del Pla per al dret d’habitatge. 
 
Atès que ja tenim finalitzat un cens d’habitatges buits del municipi en mans de grans 
propietaris, segons les diferents normatives. 
 
Atès que ja s’han iniciat els tràmits de sanció a causa d’us indegut de l’habitatge, tal 
com marca la llei catalana de l’habitatge amb l’obertura d’expedients i que aquesta 
activitat provoca un volum gran de feina i una dedicació de recursos econòmics 
d’aquest ajuntament. 
 
Atès que cal garantir l’accés a l’habitatge i donar resposta a una de les principals 
preocupacions dels ciutadans i ciutadanes, aquest ajuntament cal que aposti fermament 
pel reforçament dels instruments que permeten incidir en matèria d’habitatge i detectar 
habitatges buits, després de la suspensió pel Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 
(ILP). 
 
Atès que cal seguir defensant la Llei 24/2015 que volia imposar sancions als pisos buits, 
denunciant la seva anul·lació per part del Tribunal Constitucional. 
 
Atès que la taxa s’emmarca en l’aplicació de la Llei de l’Habitatge de Catalunya (LHC), 
que recull que la desocupació permanent d’un habitatge, sense causa justificada, per un 
període superior a 2 anys, determina la seva declaració com a situació anòmala 
correspon als Ajuntaments i pot comportar l’emissió de requeriments per a l’ocupació 
efectiva dels habitatges i la imposició de sancions, en el cas d’incompliment dels 
requeriments. 
 
Atès que, per executar amb l’establert a la llei 8/2007 de 28 de desembre del dret a 
l’habitatge, aquest ajuntament ha de fer diverses gestions i inspeccions, per verificació 
d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit, la qual cosa comporta unes despeses 
per l’ajuntament. 
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Atès que la taxa respon als costos que té per l’administració la incoació i tramitació 
d’expedients administratius, així com de les actuacions d’inspecció i control. 
 
Per tot això, ILFC-E proposa a Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Crear una taxa per verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge 
buit, que siguin de grans tenidors o propietaris d’habitatges buits sense causa 
justificada durant més de dos anys, emparant-se en el previst en els articles 57 i 20.2 
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i elaborar l’ordenança on es 
desenvolupin els procediments a seguir per la seva aplicació. 
 
S’adjunta model d’exemple com a model a aplicar: 
 
TAXA PER A VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE L’HABITATGE EN CAS 
D’HABITATGE BUIT 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per a la verificació de l’ús anòmal de l’habitatge, en cas 
d’habitatge buit, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
Article 2n.- Fet imposable 
L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, d’inspecció d’habitatges, 
efectuada a instància de particular o d’ofici, en aquelles en que es detecti la 
desocupació permanent d’acord amb la definició de l’article 3.d) de la Llei d’habitatge 
o norma que la desenvolupi o modifiqui. 
Article 3r.- Subjectes passius 
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribucions, les persones 
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei general 
tributària, en relació amb l’article 23.1.b) i 2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, que siguin propietàries d’habitatges buits sense causa justificada 
durant més de dos anys, excepte quan es doni una de les causes justificades de 
desocupació permanent, d’acord amb l’article 3d de la Llei 18/2007, del 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge. 
Article 4.- Responsable 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general 
en els supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
Article 5è.- Quota tributària 
a) La quota íntegra aplicable per cada expedient que s’incoï i trameti per la utilització 
anòmala d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges consistent en la seva desocupació 
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permanent i injustificada és de 279,28 €. La taxa serà la corresponent a l’any d’inici de 
l’expedient de verificació de la situació de l’habitatge buit. 
b) La quota íntegra aplicable per les actuacions administratives que comportin un 
requeriment per incompliment d’un requeriment anterior de cessament de la utilització 
anòmala d’un habitatge consistent en la seva desocupació permanent i injustificada és 
de 149,15 €. La taxa serà la corresponent a l’any d’inici de les actuacions 
administratives que comportin el requeriment. 
Article 6è.- Normes de Gestió 
Es vincularan les liquidacions de les dues quotes tributàries que s’estableixen, tal com 
disposa l’article 26.1 a) del TRLRHL, a l’inici de l’activitat administrativa objecte del 
tribut: 
a) a la resolució d’incoació per a la utilització anòmala d’un habitatge o d’un edifici 
d’habitatges consistent en la seva desocupació permanent i injustificada. 
b) a la resolució on s’estableixi cada requeriment. 
Article 7è.- Inspecció i recaptació 
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei 
general tributària i les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 
Disposició Final 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia.....................2016, i, definitivament el dia.................2016, començarà a 
regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent mentre no s’acordi de modificar-
la o derogar-la. 
 
Segon.- Manifestar la intenció d’incloure aquesta taxa a les Ordenances Fiscals del 
2017. Sigui per modificació o acceptació de l’al·legació de Imaginem Les Franqueses 
En Comú en aquest sentit. 
 
Tercer.- Comunicar als bancs, entitats de crèdit i grans propietaris del municipi, i als 
estaments que convingui, el contingut d’aquesta ordenança en quant estigui aprovada 
definitivament. 
 
Quart.- Informar d’aquests acords a tots els veïns i veïnes mitjançant tots els mitjans de 
comunicació municipals i així com als perfils municipals a les xarxes socials. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votació. Vots a favor 
de la proposta? (Els regidors fan comentaris fora de micròfon). Val, després. Bueno, 
no, fem-ho ara, va. 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI i diu: L’acord primer diu “Crear una taxa per 
verificació d’ús anormal de l’habitatge en cas d’habitatge buit, emparant-se en el 
previst als articles 57 i 20.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i elaborar 
l’ordenança on es desenvolupin els procediments a seguir per la seva aplicació”. (El 
senyor Alcalde comenta fora de micròfon que no és així, que és “en cas d’habitatge 
buit, amb una antiguitat de més de dos anys”. El senyor Interventor pregunta com ha de 



Ple 27/10/2016 – pàg. 62 

quedar. Diferents regidors i el senyor Alcalde fan alguns aclariments i comentaris sobre 
el tema, fora de micròfon). 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I el punt segon és “manifestar la intenció 
d’incloure aquesta taxa”. Val? Passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM i CPF, sis abstencions dels regidors del 
grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

13. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Si. Al regidor Marín. Al passat Ple li vaig 
preguntar pel cost de rescindir el contracte dels semàfors i em va dir que no tenia clar si 
el tema era d’Obres i serveis, però que m’ho farien arribar. Totes les preguntes del Ple 
que vaig fer m’han sigut respostes, menys aquesta. Aquesta no m’ha sigut resposta. 
Espero que me la responguin i, si ha de ser Obres i serveis, doncs em dirigeixo a Obres i 
serveis que ens informi del cost de rescindir el contracte amb l’empresa de semàfors. 
Segon, al regidor Jiménez. A la web (ja que hem parlat abans del tema de pobresa 
energètica, de fer-ho més entenedor, de publicar-ho) de la Generalitat hi ha una guia que 
està molt ben explicada perquè la gent ho entengui bé. D’acord? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Al senyor Torres. El manteniment dels 
parcs infantils, en una conversa que vam tenir vostè i jo ja fa molt temps, va declarar la 
intenció de fer alguna mena de contracte amb l’empresa que fa aquest manteniment. Li 
dic perquè ens trobem amb més d’una queixa de que no es fa, de que falta un cargol en 
una d’això, no sé què. Pensen fer aquest contracte de manteniment? El tenen fet? O això 
ho està assumint la Brigada? Li dic perquè no ens val amb un Pla de Barris que vindrà, 
és que el problema el tenim ara, i això és una qüestió de petit manteniment. Bé, a la 
regidora Pruna, Rosa Pruna. Hem vist l’article on es diu que tenim un aire sa a Llerona 
(entenem que, quan diem Llerona, estem dient el municipi perquè el Congost d’alguna 
manera ens unifica) però clar, després quan entres a llegir el detall veiem que és de 
l’any 2009, 2010. Nosaltres veiem que l’informe a que es remet d’article és de l’any 
2009, 2010. Li dic perquè nosaltres hem presentat una instància fa molt de temps 
demanant sobre aquests informes que al Consell de Poble de Llerona vostè deia que 
eren correctes, perquè telefònicament li havien dit que sí. Bueno, vam presentar una 
instància. No s’ha contestat. Vam presentar una segona instància demanant quins 
informes eren aquests i on estaven. Per tant, li tornem a demanar: tenim aquests 
informes actualitzats, no any 2009, 2010? I per què no se’ns ha contestat, llavors, a la 
instància? Bé. Senyor Corchado, ens te preocupats la falta d’informació sobre SEAE, 
ens agradaria que fes alguna informativa perquè ens expliqués exactament què s’està 
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fent. Però més enllà de què s’està fent, quins són els plans A, B o possiblement C que té 
l’Ajuntament per fer front al que pugui venir. Ho desconeixem completament. Quan 
s’ha consultat s’ha dit que això està seguint el seu tràmit però, independentment del 
tràmit que pugui fer, nosaltres hem de tenir línies d’actuació ja marcades. Li recordo 
que, en teoria, hi ha un informe de l’època de l’antic regidor de la legislatura passada, 
no vostè, sinó l’altre, el senyor Ramírez, que no s’ha presentat mai al Patronat i que de 
boca del regidor en una reunió, tenien capacitat de sobres per gestionar el Patronat. Per 
tant, existeix aquest informe? Ens ho podria presentar? Després, l’hauria de fer al 
senyor Álvarez però no hi és. Li trasllado a vostè. Fa molts plens que o no acaba els 
plens o no ve. Nosaltres tenim alguna pregunta que fer. No, no, però escolti, és que te 
responsabilitat de govern. Per tant, o trasllada a aquesta persona amb responsabilitat de 
govern a algun de vostès perquè puguin contestar-les, o han de fer una sentada i parlar-
ne perquè escolti, representa una part de la ciutadania i a més, te responsabilitats de 
govern. No sé què passa, però alguna cosa s’ha d’aclarir. O no ve, o se’n va a mig Ple. 
No, no. I per últim, per acabar, ens ha deixat, ha fet un txan txan txan txan. Tenim 
problemes tècnics, senyor Jiménez, amb el tema d’habitatge i clar, ens ha deixat amb 
quins problemes tenim, ens agradaria que si pot concretar algun o si no pot, tingués una 
charla  en el futur, ens digués quins problemes tenim per no tenir signat aquest conveni 
amb la Generalitat. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a 
respostes. (El senyor Profitós demana la paraula, fora de micròfon). 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Gràcies. A veure, avui em sobrarà temps. 
Donin per fet tot el que ha comentat el regidor Bernabé sobre el tema de SEAE. Més 
coses. Ens han passat, ja era hora, ens han passat el senyor Jiménez l’estat de les 
mocions, com s’ha fet. N’hi ha una que no acabo d’entendre la resposta, és la que es va 
aprovar el 31 de març en la qual hi havia coses que les havia de fer el nostre ajuntament, 
la nostra gent, els nostres tècnics, sobre el tema de la concessió d’aigua a Sorea i el 
contracte, com el tenim. En aquí dèiem impulsar els tràmits per resoldre el contracte, 
sol·licitar als tècnics un informe amb els costos econòmics que suposaria la recuperació 
de la concessió del servei i convocar una Junta de portaveus, un mes després d’això. 
Clar, el termini per fer l’informe en principi era tres mesos, hagués tocat fer-lo el mes de 
juny. És que a veure, la resposta (perquè vostès ho vegin, totes les mocions tenen 
resposta), la resposta d’aquí diu: “en tràmit”. Clar, vull dir, en tràmit des del mes de 
març fins ara, no diu gran cosa. Expliqui’m, si us plau, de quins tràmits estem parlant, 
quina és la intenció. Cosa següent: la moció que es va presentar el 26 de maig, ara fa ja 
cinc mesos, per posar els cartells de benvinguda indicant que som un municipi 
pertanyent a l’Associació de municipis per la independència. Aquí, em contesten que el 
mes de març van posar-los a Corró d’Amunt, Llerona i Marata. Perdó, el mes de 
setembre, es van posar a Corró d’Amunt, Llerona i Marata, el mateix dia del Ple o un 
dia abans, i que queda pendent col·locar el de Corró d’Avall, a veure, d’aquesta tarda, a 
no ser que l’estiguin posant ara mentre nosaltres estem en aquí, queda de posar. Quan 
diuen Corró d’Avall, suposo que a Corró d’Avall n’hi va més d’un, perquè s’hi entra 
des de més d’un lloc. Jo els hi puc dir que, ara mateix, falta com a mínim el de la plaça 
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Can Mònic, el de la rotonda de Can Mònic venint de Granollers, i no parlen de 
Bellavista. Bellavista forma part de les Franqueses, a tots els efectes. No hi és tampoc 
en el pont de pujada a Bellavista venint del carrer Girona de Granollers. Li dic perquè 
aquests dos els he vist fa dues hores, quan passava per allà venint cap aquí. O més de 
dues hores. I última cosa: lloc de reunió dels grups polítics i no tant de reunió dels 
propis grups polítics, entre nosaltres, sinó de possibilitat de portar de quan tens alguna 
reunió amb algú. A veure, faré una història petita. Nosaltres teníem adjudicada la casa 
del Bon repòs d’aquí davant, amb unes condicions molt precàries, però la teníem i la 
fèiem servir. Se’ns va dir que se’ns desplaçava al Viver d’empreses temporalment, 
perquè es feia una reforma en aquí. Quan la reforma va estar acabada, se’ns va dir que 
ens quedàvem al Viver d’empreses perquè això anava molt bé perquè anessin els de 
Serveis socials. Nosaltres, en el cas nostre, vam acceptar. Se’ns va dir: “Escolta, això a 
Serveis socials”. Després, ens hem assabentat de que fa poques setmanes, no sé si el 
govern (suposo que sí) a les Franqueses, ha ofert aquest solar, vull dir amb la caseta, 
amb el això, tot a terra, per si el Consell comarcal volgués instal·lar-se en aquí. Clar, 
això ens fa pensar que la prioritat ja no és tanta prioritat. Vull dir, si en un moment 
determinat pot anar-hi qualsevol cosa que no siguem  nosaltres, llavors a veure, el que 
demanem concretament és, més que un espai per trobar-nos nosaltres (que no estaria 
malament) l’ús d’una sala, o sigui, la possibilitat de fer servir una sala en aquí o allà on 
sigui, però bé, cèntric, que no hagi d’anar la gent a trobar-ho, el dia que nosaltres com a 
grup polític tinguem una entrevista amb una associació, amb algú que ve de fora. Aquell 
lloc és desavinent. És desavinent a les tantes de la nit, per nosaltres mateixos que hi 
anem i, a més a més, sempre anem de nit perquè no tenim un altre horari. I és 
desavinent per algú que ve de fora a trobar-se. Jo els hi estic demanant que, com a 
mínim, a efectes de dir: “Perdoni, però demà tenim una reunió amb una gent” (que 
tampoc no cal que tampoc els hi diem qui sigui) que puguem fer ús, no ho sé. Si d’això, 
quan ve la Policia (El senyor Alcalde l’indica que li queden quinze segons) a obrir-ho 
quan hi ha un casament. Ui, sort que el senyor Bernabé ha preguntat lo de SEAE. Em 
sembla que la pregunta és bastant clara i la resposta espero que també ho sigui. I a curt 
termini, si pot ser. No a la propera legislatura.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Ens ha enganyat. No, no ens ha enganyat: 4 
minuts, 58 segons, 40. Ha estat dins del termini. Alguna pregunta més? Passaríem a 
respostes. Comencem pel senyor Moisés Torres. 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Buenas noches. Señor López, el tema de los 
semáforos no le voy a contestar porque no le puedo contestar. El señor regidor Marín y 
yo ya hablaremos y le daremos una respuesta. Mantenimiento de los parques, estamos 
en ello. Es una palabra muy fácil de decir, pero es complicado. Tenemos muchos 
parques en Les Franqueses y ahora estamos estudiando, y seguramente lo hagamos, de 
en el próximo concurso de mantenimiento de jardinería de Les Franqueses, incluir el 
mantenimiento de los parques. En el pliego. Si, si, en los parques infantiles, que todos 
los componentes del parque entre en el mantenimiento de jardinería. Porque estuvimos 
mirando, tenemos números, eh. Y los números son bastante serios. El problema de Les 
Franqueses es que tiene muchos parques, muchas plazas. Parques infantiles, 46, si no 
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me equivoco. Lógicamente, a veces, una cosa tan sencilla como cambiar un tornillo, no 
es tan sencillo porque igual hay muchos tornillos. Entonces, siempre tiene que haber 
una empresa especializada y bueno. Pero sí que es verdad que estamos mirando muy 
seriamente, en el próximo concurso de jardinería, que lo estamos preparando para que 
salga ya, porque estamos con una prórroga. Estamos con tiempo cumplido, de que en el 
pliego, el mantenimiento de todas las zonas infantiles, entre el mantenimiento. 
Entonces, bueno, ya les tendré informados. Y sobre el señor Profitós, sobre los letreros 
del municipio por la independencia, lo paré yo porque me pidió mi técnico que teníamos 
otras faenas muy importantes y que todo el mundo me va pidiendo, y la Brigada somos 
los que somos y no tenemos más. Pero los tenemos, los letreros, para colocar. Y se irán 
colocando. Pero hay cosas que nos urgen más que los letreros. Pero que los pondremos, 
eh, porque los tengo. Gracias. 
 
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si, bona nit. Senyor Bernabé, escolti, no l’hem 
contestat perquè això ho havíem parlat moltes vegades al Consell del poble, que quan 
em van portar l’estació medidora al Consell del poble ens van dir de paraula, després de 
tenir-lo tres mesos, al cap d’un mes ens van dir de paraula, ens van trucar i ens van dir 
que estava tot correctament. Però nosaltres esperàvem tenir-ho escrit per poder-ho donar 
però, a més a més, penjar-ho a la pàgina web. Curiosament, aquesta setmana ha arribat 
no només aquest, de estació medidora, sinó també de les lapes (dosímetres) que es van 
posar a Can Calet. Aquesta setmana ho tenim tot. I que, per cert, segueix amb la mateixa 
tendència del que vam rebre aquest estiu, el mes d’agost, que ara va a sortir a la premsa, 
que es va posar i no es va entendre massa per, després ho hem parlat, doncs que bé, ho 
explicarem i s’explicarà més bé. Sí que és un començament de 2010, però és fins els 
2014. El que passa que hi ha tants gràfics, hi ha tanta cosa, és molt dens, ens l’han 
entregat el 2016. Però bé, a l’agost de 2016, que érem en època de vacances però és 
igual, nosaltres vam recollir, va ser el primer que em vaig mirar. Sempre tinc la costum 
de començar pel darrera i anar seguint. És a dir, el control de l’aire el tenim, tant el que 
diu el que tenim aquest de 2010 fins el 14, però el que ara hem rebut últim, que és les 
mesures de diòxid de nitrògen i ozò, del Vallès Oriental (sempre parlem del Vallès 
Oriental), de les nou poblacions, sempre són les mateixes, tant com ha sigut aquí en el 
Centre superior d’investigació com amb la Conselleria de Medi ambient, que això és un 
treball conjunt que han fet, eh, que ja això, ens ho van dir l’any passat, al desembre, en 
una reunió a Granollers, perquè l’Ajuntament de Granollers és el que porta les reunions, 
que ara el 7 de novembre mateix ens tornem a reunir, doncs l’any passat ens van dir: 
“exposant aquestes lapes (ells no tenen diners per posar-ho), ho haureu de fer vosaltres 
des d’Obres i serveis, els vostres tècnics”, però ells ens feien totes les medicions. Ha 
estat aquí, des del maig i juny a la zona de Can Calet, i surt exactament com ens venen 
dient: que som el poble que tenim millor la qualitat de l’aire. Per exemple, a la Llagosta 
li surt un 32,50. I nosaltres, 8,31, seguit de Lliçà d’Amunt. És a dir, ells diuen que pot 
ser molt bé tot el que és l’autopista, perquè tot és degut als cotxes, és a dir, al tràfic, 
també del gasoil (que per això ara volen fer mesures de posar els cotxes elèctrics i donar 
incentius per comprar cotxes elèctrics i també per passar per les autopistes, i tots aquests 
temes) però nosaltres, ens surt millor. Per què? Doncs perquè diu que fa un carener de 
serra que, per exemple, la Llagosta és el que queda més enclotat, Granollers exactament 



Ple 27/10/2016 – pàg. 66 

igual, la Roca. Ens escapem més nosaltres per aquesta raó, perquè tot està degut de la 
contaminació dels cotxes. Ens surt bé. Llerona, doncs també, ens ho han entregat 
exactament al mateix temps, tant Llerona com aquest d’aquí, de Can Calet. El penjarem 
a la pàgina web, que tothom ho pugui veure. I si voleu que jo ara us el passi del correu, 
en el vostre, jo no tinc cap inconvenient de passar-vos-ho. A la medidora de Llerona 
surt tot bé, sempre ja alguna de les coses (perquè és molt extens, el de Llerona, més que 
aquest, bueno, ho són tots dos molt, eh, però ho és molt) hi posa que hi ha alguna cosa, 
que hi ha un punt més del que (però no res d’importància) havia tingut abans. Però 
també ha sortit bé. Jo és el que us puc dir. Però és tot d’aquesta setmana. I el lloc ja ho 
sé que quedava confús, teniu raó. (El senyor Bernabé fa un comentari fora de  
micròfon). No, no. Ara al web municipal hi posarem aquests altres informes, ja us dic. I 
si el necessiteu, que el vulgueu ara, jo no tinc cap inconvenient en passar-vos-el, perquè 
ara el porto aquí.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: El web el rectifiquem perquè la notícia, jo 
vaig rebre queixes de dir: “En sis anys, ja estem tots morts, si la cosa hagués estat tan 
malament”. Però llavors, s’havia d’entrar dins de la notícia i s’havia d’entrar dins 
l’informe. I l’informe són 163 pàgines. I sí que, com diu la regidora, hi ha dades de 
2014. Ara, la regidora ho ha dit molt clarament, ens arriba l’estudi de la Diputació de 
l’estació que es va posar a Can Calet, i ha arribat l’estudi de Llerona. Han arribat ara, i 
tan bon punt, demà o la setmana que ve, ho penjarem al web municipal. Senyor 
Jiménez. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Al senyor López l’agraeixo aquesta 
informació, mirarem i en podrem incorporar. També em demaneu el tema de que jo ja 
he anunciat aquestes qüestions tècniques. El dia 2 esteu convocats a una reunió, tot i que 
Habitatge el portem conjuntament tant el regidor d’Urbanisme com jo mateix, però a la 
reunió del dia 2 us podem donar la informació perquè, a més, esteu convocats tots els 
grups, no només vosaltres. Per tant, la informació serà per tots. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Perdona, Ferran. La reunió és el dia 3, però 
la tenim a la Secretaria, a Barcelona.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: No, no. Aquesta és informativa de les 
actuacions de Polítiques socials a tots els grups (El senyor Alcalde li demana perdó, fora 
de micròfon). Senyor Profitós, vam arribar a un acord, que totes les propostes aprovades 
pel Ple, el seu seguiment el faríem a través de la Junta de Portaveus. Jo ja he adjuntat 
aquest llistat, tot i que l’últim dia cap dels grups ens vam adonar i no vam tractar en la 
última sessió. No, vam marxar i no ho vam tractar. D’acord. No, no, però ho dic pel que 
diu, perquè ell m’està recriminant que la informació és molt genèrica, quan no vam tenir 
l’oportunitat de fer-ho. Per tant, escolti. Apart d’això, jo li dic, en qualsevol moment sap 
vostè, i qualsevol altre, que si passa una situació d’aquestes pot venir i l’explico, si vol 
un aclariment puntual. Però vam quedar amb aquest acord. I no només amb vostè, sinó 
amb tots. Ara, vostè vol fer la menció al Ple? Escolti, si vol faci vostè el repàs, però a la 
gent, la cancel·lem perquè no sap de què va, no sap l’inici, no sap tal. Si vostè ha de 



Ple 27/10/2016 – pàg. 67 

llegir l’històric de cada cosa perquè la gent l’escolti, doncs perfecte. Escolti, tindrà un 
temps i podrà fer-ho. En quant als espais municipals, jo vull fer a priori un aclariment 
sobre el tema de la situació de que ha sortit el comentari, o va sortir el comentari, de que 
nosaltres havíem cedit un espai per la possible ubicació del Consell comarcal aquí, a les 
Franqueses. El Consell comarcal va fer una proposta als diferents grups, entre ells el 
President és del seu grup, podia estar vostè més informat, eh, però bueno, jo li explico. 
Tot i això, li explico, perquè són qüestions que val la pena que les tingui clares, perquè 
a vegades, la informació la demanen quan vostè vol i li convé, però jo li explico. Si, no, 
no, jo li explico. Quan es va fer aquesta proposta, es va fer a petició del President del 
Consell i d’una forma informal. No només a nosaltres, sinó a tots els ajuntaments, 
després d’un Consell d’alcaldes que es va celebrar. Llavors, volien sospesar les diferents 
opcions amb que es podia comptar. Per tant, en cap moment es va fer cap de les ofertes i 
propostes que es va fer, es va fer d’una forma formal. S’han anat tractant amb el Consell 
comarcal les possibles opcions que podien ser viables. Aquest regidor que està en allà 
pel fet de ser regidor, no pel fet de ser representant de l’Ajuntament de les Franqueses, 
sí que va tenir un interès de defensar la ubicació del Consell per les Franqueses. Sabíem 
que havia una predisposició i una defensa molt forta per part de l’Ajuntament de 
Granollers, de que això quedés a la capitalitat. D’acord? Amb les pressions que aquest 
regidor va fer, com conseller comarcal, el que sí és que ara s’han aclarit les situacions. 
És molt probable que aquesta ubicació quedi en el Consell comarcal, però hem 
aconseguit que l’Ajuntament de Granollers faci un esforç addicional al que volia fer i, 
per tant, tindrem un millor cost en aquesta ubicació. I això  ha sigut fruit de les dues 
situacions: de defensar això i tal. El que li vull dir amb tot això, un cop explicat, és dir 
que aquest espai no està hipotecat per res. Aquest espai, quan algun dia es decideixi fer 
alguna cosa, doncs ja la contemplarem. Vostè el que demana és un espai per poder-se 
trobar quan ha de rebre alguna persona. Vostè diu que no està dignificat el lloc on, 
d’una forma que li hem demanat a tots els grups provisionals, ho està fent. Escolti, si és 
digne per a empresaris que facturen moltíssim i fan negocis i, a més a més, tenen la 
possibilitat de tenir una secretària a la seva disposició per rebre trucades, rebre a les 
persones i atendre’ls. Escolti, no, però és que a les nou del vespre vostè no pot venir 
aquí a demanar una reunió per parlar amb un senyor que sigui, jo que sé, un arquitecte. 
Vostè podrà fer-ho, això, ningú li negarà. Però quan sigui, amb un horari d’atenció al 
públic. Per tant, jo crec que allà les instal·lacions, tot i que són a termini, estan en 
condicions. I em consta que vostè les utilitza sempre que vol, que per això son. No 
només les utilitza a les nou del vespre. Jo també les utilitzo a les nou del vespre, de 
moment no he tingut cap inconvenient. Ni jo, ni els empresaris que les utilitzen. Per 
tant, la dignitat del lloc, està. Estem d’acord, i això també en alguna Junta de portaveus 
l’Alcalde ha manifestat el seu desig i la seva voluntat, juntament amb l’equip de govern, 
de que la ubicació dels despatxos dels grups municipals, quan es pugui executar el 
Centre cultural de Corró vinguin vostès aquí, a la seu de l’Ajuntament. Però tot això 
necessita un termini, llavors ho farem. No obstant, li torno a dir: l’oferiment és si vostè 
té una visita puntual i no vol, i està justificat perquè, no sé, perquè per protocol la 
persona que vingui l’hagi d’atendre en aquí, no hi haurà cap problema. Però crec que la 
situació, el lloc, és digne.  
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Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, en primer lloc, el que hem fet de 
moment ha sigut garantir i verificar el manteniment de les instal·lacions i els serveis als 
nostres usuaris. I també, evidentment, que els treballadors cobrin el seu sou. Sobre el 
tema de l’informe vinculat, l’informe que em comentaven, jo no el tinc. Si està, jo el 
demanaré, però no el tinc en aquests moments. El tema que estem esperant, perquè no 
han informat encara. Jo vaig tenir un compromís amb tots els portaveus, estem esperant 
que des de l’administrador concursal, tal i com vaig dir, crec si no vaig errat, tres plens 
enrere, o quatre, ara no sé si tres o quatre, però bueno, aproximadament, vaig comentar 
que estàvem esperant que es donés el sistema de pagament que farien, i ho farien a 
l’Ajuntament. Llavors, encara no ho hem rebut. En un principi l’hem de rebre aquest 
mes que entra. Llavors, un cop que tinguem aquesta informació ens reunirem, tal i com 
vaig dir, perquè reunir-nos per no informar perquè no tinc cap mena d’informació, no ho 
faré. Llavors, quan tinguem aquesta informació, el primer que faré serà reunir-nos. I el 
que em comenta, vinculat també a l’informe, en cas que fos necessari que el patronat 
assumís, encara que fos temporalment, el tema de les instal·lacions i els serveis, estem 
preparats per fer-ho. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Algun regidor més interpel· lat? El senyor 
Álvarez, no es preocupi, que hi parlaré. Punt final. Molt bé, passaríem a les preguntes 
del públic. Alguna intervenció al respecte?  
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                 
 
 


