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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 22 de desembre de 2016 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20.00 a 22:10 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, primer tinent d’alcalde 
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, segon tinent d’alcalde 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, tercera tinenta d’alcalde 
JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA, quart tinent d’alcalde 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, cinquè tinent d’alcalde 
MOISÉS TORRES ENRIQUE, regidor 
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 
 
 
 

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 24 de novembre de 2016. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

2. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA PER A L'EXERCICI 
2017 
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El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquin les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
La Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona en data 10 d’octubre de 
2016, RE 8439/2016, va comunicar a l’ajuntament que l’actualització dels valors 
cadastrals es produiria si s’aprovaven els coeficients en la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2017 i en la data d’aprovació provisional de les Ordenances fiscals (20 
d’octubre de 2016) no s’havien aprovat. Motiu pel qual es va informar que  en cas 
d’aprovació dels coeficients, el termini per aprovar el tipus de gravamen de l’IBI pel 
2017 s’ampliava fins l’1 de març de 2017.  
 
Tenint en compte que en data 2 de desembre de 2016 el Reial Decret Legislatiu 3/2016, 
pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari adreçades a la consolidació de les 
finances públiques i altres mesures urgents en matèria social, ha aprovat els coeficients 
d’actualització dels valors cadastrals per al 2017. Per la qual cosa, amb la finalitat que la 
quota tributària de l’impost pel 2017 no s’incrementi respecte a la quota de l’exercici 
2016, es modifica el tipus de gravamen de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana. 
 
Vista la Memòria de la regidoria d’Hisenda, els informes de la Secretaria i la 
Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de 
l’article 7.2, únicament el tipus de gravamen dels béns immobles urbans, de 
l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles (ordenança 1). La redacció 
de l’apartat esmentat de l’Ordenança fiscal núm. 1, que haurà de regir per a l’exercici 
2017, queda com segueix: 
 



Ple 22/12/2016 

Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
..../... 
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,651 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,76 
per cent quan es tracti de béns rústics. 
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
 
Quart.- Publicar l’acord provisional en un diari dels de major difusió per a 
coneixement general. 
 

El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bona nit a tots i totes. Bueno, en principi 
dir que, tot i que d’entrada podem estar d’acord amb com queda, hauríem de fer una 
reflexió una mica més seriosa sobre com paguem i financem el sistema, els serveis 
públics perquè la tarifació social que volem aplicar i tal és el que ens permet reajustar 
aquelles economies que no poden pagar un impost o una taxa, en aquest cas el de 
l’IBI. Què vull dir amb això? Doncs que si com a Ajuntament congelem impostos i, a 
més a més, bonifiquem, és complicat que els números acabin sortint de la manera en 
que haurien de sortir. Per tant, jo no sé fins a quin punt podem continuar congelant 
impostos, encara que siguin mesures populars en aquest sentit, si al mateix temps 
volem finançar a famílies que no arriben a finals de mes. Ho poso sobre la taula com a 
un element de debat. Jo entenc que si un primer any vam tenir una pujada molt bèstia 
per diferents motius (van pujar un 14%) i llavors aquests anys han sigut una mica 
intentar mantenir per no perjudicar més a les economies. Però ara ja portem cinc anys 
congelant i a lo millor seria interessant tenir aquest debat. La gent que realment pot, 
que pagui, perquè després podrem bonificar a la gent que no pot. Perquè és que si 
l’Ajuntament decideix anar decreixent, arribarà un moment que no serà viable, aquest 
sistema. Gràcies. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Doncs passaríem 
a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM i PP, una abstenció del regidor del 
grup municipal CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I 
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A 
L'EXERCICI 2017, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 20 
D'OCTUBRE DE 2016 

 
Vistos els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 20 
d’octubre de 2016, d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 
per al proper exercici econòmic. 
 
Tenint en compte que els mencionats acords han estat exposats al públic, segons anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 d’octubre de 2016, al 
tauler d’anuncis, a la pàgina web municipal i a l’edició del diari “ARA” del dia 26 
d’octubre de 2016, a l’objecte que es poguessin presentar al·legacions, de conformitat 
amb allò previst als apartats 1 i 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Tenint en compte que, dins del termini d’exposició pública esmentat anteriorment, s’han 
presentat dos escrits d’al·legacions per part dels interessats que es mencionen a 
continuació:  
 

1) MIQUEL CUTRINA MARTÍ,  PROHABIT SA, CUTRINA 2002 SL, ROMÀ I 
AITOR SL i OFICINA TÈCNICA CUTRINA, RE 9394/2016 de data 22 de 
novembre de 2016 (13:08h) i RE-E-186/2016 de data 22 de novembre de 2016 
(17:12h), el registre d’entrada electrònic (RE-E-186/2016) amb contingut idèntic 
al registre d’entrada presencial, presenta l’al·legació següent: 
 
- Al·legació única: es proposa modificar l’article 9 de l’Ordenança reguladora 

de la Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i 
tractament dels residus comercials, mitjançant la supressió de l’apartat 4 de 
l’article que estableix la figura del substitut del contribuent al propietari dels 
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, atenent al fet que els 
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residus comercials es determinen en funció de l’activitat i que els subjectes 
passius són els beneficiaris i titulars d’aquesta activitat. 

 
2) Grup municipal IMAGINEM LES FRRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  

(ILFC-E), RE-E- 246/2016 de data 13 de desembre de 2015 (2:43h), presenta les 
al·legacions següents:  
 
-  Al·legació primera: es proposa modificar els impostos, les taxes i els preus 
públics municipals amb criteris d’equitat i progressivitat segons la renda dels 
ciutadans/es. Es demana que un cop establert el sistema de tarifació social, aquest 
s’ampliï a més serveis 

 -   Al·legació segona: es proposa una reducció del 90% al preu del transport públic 
municipal per a la ciutadania en situació d’atur, sense ingressos superiors al salari 
mínim interprofessional.   

 
- Al·legació tercera: es proposa aplicar el recàrrec del 50% en la quota de l’Impost 

sobre béns immobles per als habitatges buits, segons la definició que fa la Llei 
18/2007 d’habitatges de Catalunya a aquests immobles.  

 
- Al·legació quarta: es proposa la bonificació en la quota íntegra de l’Impost sobre 

béns immobles per a les famílies monoparentals.  
 

- Al·legació cinquena: es proposa la creació d’una Taxa per verificació de l’ús 
anòmal de l'habitatge, en cas d'habitatge buit, i la redacció de l’ordenança 
corresponent, que s’adjunta com model. 
     

- Al·legació sisena: es proposa l’ordenació d’una Taxa per obertura d'expedient 
d'habitatge buit que penalitzi l’especulació amb els habitatges, o alternativament 
l’aplicació de procediment sancionar en aquesta matèria, segons determina la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
     

- Al·legació setena: es proposa la modificació de la redacció de l’article relatiu a 
l’exempció en la taxa per ocupació de la via pública per la instal·lació de parades 
informatives i les activitats sense ànim de lucre de les entitats ciutadanes tipus 
partits polítics, sindicats, associacions, en el sentit que també s’incloguin les que no 
estan inscrites  en el Registre d’entitats d’interès municipal.  
 

- Al·legació vuitena: es proposa la supressió de l’increment del preus públic de les 
activitats esportives infantils del Patronat Municipal d’Esports, en l’ordenança 
general reguladora dels preus públics.  
 

- Al·legació novena: es proposa la fixació de tarifes definides als serveis de 
restauració bars/cafeteries en els establiments en règim de concessió 
administrativa. Es manifesta que aquesta al·legació resta pendent des del 2016. 
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- Al·legació desena: es proposa suprimir totalment o reduir al mínim el percentatge 
de bonificació en la quota de l’Impost sobre béns immobles per a les empreses 
d'urbanització, construcció i promoció immobiliària  
 

- Al·legació onzena: es proposa la modificació del quadre tarifa de l’ordenança 
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, mitjançant la 
modificació dels coeficients legals aplicats en el  càlcul de les tarifes de l'impost, 
amb disminució dels coeficients pels vehicles de menor potència i amb augment 
dels coeficients pels de major potència (coef. 2). 
 

- Al·legació dotzena: es proposa reduir l'impacte de l'increment del valor cadastral 
dels béns immobles per l’aplicació dels coeficients d'actualització cadastral (1,04 
pel 2017), mitjançant l’ús del mecanisme de progressivitat. 
 

- Al·legació tretzena: es proposa establir una bonificació del 50% en la quota de 
l’Impost sobre béns immobles pels béns immobles amb instal·lació de sistemes 
d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar.  
 

- Al·legació catorzena: es proposa fixar una bonificació en la quota de l’Impost 
sobre béns immobles per als immobles amb activitats primàries o residencials que 
disposin d'un nivell de serveis i/o equipaments de competència municipal inferior 
al de les zones consolidades del municipi.  
 

- Al·legació quinzena: es proposa l’establiment de bonificacions del 50% de la quota 
als subjectes passius en l’Impost sobre activitats econòmiques per generació 
d'ocupació, per instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric i per 
actuacions ambientals com plans de transport col·lectiu o reducció en la generació 
de determinats tipus de residus. 
 

- Al·legació setzena: es proposa l’establiment de beneficis fiscals potestatius per als 
subjectes passius en la quota de l’Impost  sobre construccions, instal·lacions i obres 
per  instal·lar sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar per 
autoconsum (fins el 95% de la quota),  per millorar l'habitabilitat i accessibilitat 
dels edificis per a les persones amb discapacitat (fins el 50% de la quota), per la 
construcció d’habitatges de protecció oficial o en els que es  desenvolupi una 
activitat econòmica d'interès municipal (fins el 50% de la quota), per obrir una 
activitat econòmica o per desplaçament de l'activitat, sempre que es mantinguin 
els contractes laborals i no es modifiquin les retribucions dels treballadors. 
 

- Al·legació dissetena: es proposa l’exempció o una reducció important en la Taxa 
d’activitats per als comerços per canvi de local d'activitat o ampliació de l'existent, 
sempre que es garanteixi l'ocupació existent. I una exempció per a les noves 
activitats que generin 1 o més llocs de treball. També es proposa una reducció del 
50% o 25% de la tarifa de les parades de mercat de productes ecològics o de 
proximitat. 
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- Al·legació divuitena: es proposa la creació de nou de la Taxa per utilització 

privativa del sòl, subsòl i volada per empreses de telefonia mòbil. 
 

- Al·legació dinovena: es proposa suprimir l’ordenança d’activitat de circ amb 
animals. 
 

- Al·legació vintena: es proposa l’aprovació de reglaments de concessió de 
subvencions amb fins socials que  permetin afrontar el pagament de l'Impost sobre 
béns immobles i la Taxa de residus. Igualment elaboració de reglaments de 
subvencions amb fins socials per generar ocupació. 
 

Vista la Memòria de la regidoria d’Hisenda en referència a les al·legacions presentades.  
 
Vist l’informe de la Intervenció.  
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regidor 
d’Hisenda proposa que el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la comissió informativa 
d’assumptes del Ple, adopti  els següents  

ACORDS:  

Primer.- DESESTIMAR l’al·legació única, presentada per MIQUEL CUTRINA MARTÍ,  
PROHABIT SA, CUTRINA 2002 SL, ROMÀ I AITOR SL i OFICINA TÈCNICA 
CUTRINA, RE 9394/2016 de data 22 de novembre de 2016 (13:08h) i RE-E-186/2016 
de data 22 de novembre de 2016 (17:12h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i 
la Memòria de la regidoria d’Hisenda.  
 
Segon.- DESESTIMAR les al·legacions primera, segona, tercera i quarta, presentades 
pel Grup municipal IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  (ILFC-E), 
RE-E- 246/2016 de data 13 de desembre de 2015 (2:43h), de conformitat amb l’informe 
d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.  
 
Tercer.- DESESTIMAR l’al·legació cinquena, presentada pel Grup municipal 
IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  (ILFC-E), RE-E- 246/2016, 
pel fet que no es pot establir una ordenança fiscal nova mitjançant el procediment 
d’al·legacions a l’acord de modificació de les ordenances fiscals, però atès que es 
considera convenient l’establiment de la Taxa per verificació d’ús anòmal de l'habitatge, 
en cas d'habitatge buit, el Govern Municipal procedirà a elaborar el text normatiu i 
sotmetre a aprovació del Ple l’ordenança reguladora d’aquesta taxa.  
 
Quart.- DESESTIMAR les al·legació sisena, setena, vuitena, novena, desena i onzena, 
presentades pel Grup municipal IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – 
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ENTESA  (ILFC-E), RE-E- 246/2016, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la 
Memòria de la regidoria d’Hisenda.  
 
Cinquè.- DESESTIMAR l’al·legació dotzena, presentada pel Grup municipal 
IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  (ILFC-E), RE-E- 246/2016, 
perquè essent una modificació tributària substancial, en compliment de l’article 17 de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament ha presentat en el Ple de 
desembre un procediment d’elaboració, publicació i publicitat de la modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles, amb la finalitat que no 
augmenti la quota tributària de l’Impost per a l’exercici 2017 respecte a l’exercici 
2016. 
 
Sisè.- DESESTIMAR l’al·legació tretzena, presentada pel Grup municipal IMAGINEM 
LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  (ILFC-E), RE-E- 246/2016, de conformitat 
amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda, i indicar que tot i 
que es considera una mesura a tenir en compte, essent l’establiment del percentatge i el 
termini d’aplicació d’aquesta bonificació complexa, s’elaborarà un estudi per part del 
Govern per a seva possible aplicació en les ordenances fiscals per a l’exercici 2018.  
 
Setè.- DESESTIMAR les al·legacions catorzena, quinzena, setzena, dissetena, divuitena, 
dinovena i vintena, presentades pel Grup municipal IMAGINEM LES FRANQUESES 
EN COMÚ – ENTESA  (ILFC-E), RE-E- 246/2016, de conformitat amb la Memòria de la 
regidoria d’Hisenda i l’informe d’Intervenció. 
 
Vuitè.- APROVAR definitivament l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici 
2017 i següents, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària del 
dia 20 d’octubre de 2016. 
 
Novè.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en què 
va ser aprovada en sessió plenària del dia 20 d’octubre de 2016: 
 

1. Impost sobre béns immobles (IBI) 
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 
6. Taxa per expedició de documents administratius 

 11. Taxa per la prestació de serveis de cementiri 
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics 
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres  
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22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues  
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat  
lucrativa 
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació 
d’anuncis que ocupen el domini públic local  
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària 
  

Desè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Onzè.- Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant  el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Dotzè.- NOTIFICAR-HO a MIQUEL CUTRINA MARTÍ,  PROHABIT SA, CUTRINA 
2002 SL, ROMÀ I AITOR SL i OFICINA TÈCNICA CUTRINA, representats per Miquel 
Cutrina Martí, al Grup Municipal IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – 
ENTESA  (ILFC-E) i a les àrees de l’ajuntament que hagin d’aplicar els anteriors acords. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bona nit a tots. Un petit incís que és, 
us podíeu estalviar la part que és entrar a l’expedient i trobar-te l’anunci que penseu 
publicar demà, imagino, al Butlletí Oficial de la Província, ja redactat conforme heu 
guanyat aquesta votació, perquè enllaça una mica amb el que volia explicar ara, 
perquè és com una mica dir-nos: “Per què perdeu el temps? Ja hem previst que 
guanyarem, ja fem l’anunci, el deixem aquí a l’expedient perquè el veieu ben 
clarament, i us ho mengeu”. Val. En primer lloc, vull començar a mostrar el nostre 
malestar: se’ns ha acabat la paciència, estem tips. Tips d’aquest govern que es pensa 
que no ens adonem de la realitat. Abans de fer aquesta explicació de perquè ens 
denegueu les vint al·legacions que fem, era més simple que, en comptes de fer servir 
arguments enrevessats, contradictoris, ens diguéssiu que no l’accepteu perquè són 
propostes nostres. Però hi ha encara dues coses pitjors. A vegades, agafeu idees que 
dieu que us semblen interessants. I a mi m’agrada que hagueu agafat la tarifació social, 
les subvencions a l’IBI. El que passa és que agafeu aquestes idees que portem uns 
quatre anys demanant (no, tres anys demanant, el primer cop que ho vam demanar va 
ser fa tres anys), agafeu aquesta idea que no era important, fins ara, l’accepteu (per fi, 
ja està bé), però és que agafeu una idea bona i l’acabeu pervertint. Sortiu davant de la 
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premsa i dieu que pagareu una bona proposta social amb els diners que teniu bruts del 
foto vermell, que us han creat un conflicte i ho voleu pagar amb això. O sigui, agafeu 
una idea que era positiva i la voleu pagar amb el marró que heu generat, per netejar 
aquests diners. Una vergonya. Però bueno, vull entrar en concreció. Potser aquestes 
al·legacions no són les més perfectes i tècniques del món. Dediquem les poques hores 
que tenim, que ens deixen les nostres vides laborals, els estudis i la família, no tenim 
grans recursos ni tampoc suports tècnics ni gent treballant per nosaltres, però algunes 
sembla que són bones, perquè les acabeu agafant. Si no les agafeu directament ja dieu 
que les fareu servir pel proper any, o al final algunes fins i tot les incloeu acceptant 
al·legacions i mocions que fem. Per tant, crec que moltes de les idees que fem no són 
tan boges ni tan trasnochadas, no?. Vam presentar vint al·legacions. Les vint 
al·legacions han estat desestimades totes. I vull analitzar algunes amb una mica de 
concreció. La primera. Nosaltres parlem, en aquesta primera al·legació, i reconeixem, 
que es farà tarificació social i els ajuts a l’IBI, les subvencions. Ho reconeixem, que és 
un avanç. El que demanem en l’al·legació és que no ens conformem amb això. Si hem 
fet això pel 2017, comencem a treballar des del dia d’avui per estudiar l’efecte que 
causen i si es pot millorar i ampliar en més serveis. No cal que em contestin que ja ens 
han fet cas l’any passat, el que estem demanant és que doneu la voluntat de voler 
treballar a millor en el futur. Per cert, companys del PSC, no entenc, o entenc que el 
preu d’estar en el govern, és proposar-vos algunes al·legacions que fa un any vau 
presentar conjuntament amb nosaltres. Imagino que entrar en un govern significa 
renunciar a la ideologia, al vostre entendre. Jo no ho veig així. El que era vàlid el 2016 
sembla que ara no és vàlid. Imagino que les respostes tindran una justificació tècnica. 
L’única diferència que jo veig és que ara esteu a l’altre cantó. La setena. Aquesta 
al·legació era una trampa, aquesta al·legació va ser estimada el 2016, vau dir que 
l’acceptàveu. Però vaig sospitar, quan vaig mirar el text i resulta que, quan demanàveu 
que no cobréssiu a les entitats sense ànim de lucre per fer parades informatives, com 
sindicats, associacions o organitzacions polítiques, no havíeu modificat el text. Per 
això el vaig tornar a presentar. I em trobo que, anda!, només podrà fer taules 
informatives al carrer qui vostè vulgui. Les entitats municipals, per suposat, però 
després les que siguin d’interès municipal o, jo crec que és més concretament, les que 
siguin d’interès d’aquest alcalde i aquest govern. Això és limitar econòmicament la 
llibertat d’expressió. La novena. Diuen que si, que no. Però si, però no. Que faran 
alguna cosa, en fi, desestimada. De què parlem? De regular els preus públics dels bars, 
dels equipaments públics. Però resulta que el Patronat de Cultura si ho fa, però el 
Patronat d’Esports no ho fa. I tenim disparitat de sistemes. A mi em sembla una mica 
un sense sentit, per un Ajuntament. La dotzena. Desestimada. Resulta que aquesta 
desestimada és el punt que acabem de votar, que és compensar l’IBI per la pujada que 
fa el Govern Central. Fem una al·legació que hem aprovat en el Ple anterior, no us 
costava res posar: “No, si estem d’acord”. I a més, ho poseu, però perquè desestimeu 
una al·legació que estem aplicant? (El senyor Alcalde indica que li resten vint segons). 
La tretzena. Desestimada. Es guarda la idea pel 2018. Són subvencions a diferents 
tipus d’impostos, com l’IBI, per crear sistemes. Per exemple, si tu poses plaques solars 
a la teva casa, afegint descomptes i subvencions per aquest sistema d’eficiència 
energètica i estalvi energètic. Resulta que es desestima, però es guarda la idea pel 
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2018. (El senyor Alcalde indica que ha d’anar acabant i que té un segon torn). Val, em 
guardo les següents intervencions pel segon torn.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bona nit a tothom. Interpreto, no sé si 
equivocadament, de les paraules del regidor Vega que aquest cop hi haurà més vots en 
contra dels que va haver quan es va fer la inicial. Nosaltres mantindrem el nostre vot 
en contra, tal i com vam fer a l’anterior Ple, pels mateixos motius. A banda de que 
entre les al·legacions que tampoc li han acceptat, hi havia alguna que feia referència 
també al tema de la rebaixa de coses d’esports que nosaltres havíem demanat aquí, etc. 
És el mateix, jo això ho definiria, no sé si, suposo que no ho tenies en el segon torn, 
però aquí, tradicionalment, teníem Corró d’Amunt, Corró d’Avall, ara ja tenim Corró 
d’Amunt, Corró d’Avall, Corró de l’Ajuntament. En tenim tres en el poble, de Corró. 
Votarem en contra, tal i com vam fer inicialment. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bona nit. Senyor Vega, és evident que vostè 
s’ho pren, totes les decisions que pren aquest equip de govern, com una situació 
personal envers el seu grup. I ja li dic, d’entrada, que les estimacions parcials, tal i 
com vostè comenta, o les denegacions, es fan en base a criteris tècnics o de possible 
execució. És independent que les presenti vostè o les presenti un altre, la decisió seria 
la mateixa. No obstant, nosaltres sí que respectem el seu pensament i el seu criteri. I 
amb això no diem ni posem qüestions de valor en les qüestions. Però ja com ha 
ressaltat algunes, doncs jo també li voldria donar resposta. En el tema, a la setena (això 
perquè ho puguin interpretar), és la cessió dels espais públics, especialment a les 
formacions polítiques, bàsicament està dirigit en aquest sentit, també com ho ha 
manifestat vostè. No existeix un registre especial de formacions polítiques. Sí que és 
veritat que, com a formació política, tenim dret a utilitzar uns espais quan estem en 
campanyes electorals, i això ve atorgat per les Juntes electorals i, per tant, continuem 
fent amb el mateix criteri. En quan a una altre que diu, la dotzena, que diu, que no 
l’aprovem i la portem al Ple? És que és una conseqüència, si no li aprovem, 
evidentment és un procés de forma. Per això la portem al Ple i l’hem d’aprovar. Però 
vostès ja sabien quin era el resultat de tota aquesta gestió, perquè ja ho havien anunciat 
anteriorment, de que la voluntat d’aquest equip de govern era, tal i com s’ha comentat 
també al senyor Bernabé, de que no augmentaríem la pressió fiscal i, per tant, s’havia 
de compensar aquesta situació. La tretzena. És que ja li diem, que farem un estudi el 
2018, però ara el que no podem fer és un canvi en aquest moment. Estudiarem en 
quant a aquest 50% i llavors veurem la possibilitat. Per no allargar-me més, en tot cas 
crec que estan ben argumentades. Hi ha una qüestió també, quan ha dit vostè em penso 
que és la novena, els preus públics, el que sí que tindrem en compte, això sí que li puc 
dir que mirarem de tenir en compte que tots els contra actes de cessió que fem, o de 
condicions per la concessió de serveis públics, demanarem que ens notifiquin, en el 
cas  que hi hagi algú que no, quins dels preus a aplicar. Però és lògic que nosaltres no 
podem entrar a demanar quin és el preu que cobraran per una Coca Cola. Evidentment, 
això és una qüestió que s’ha de ser comprensible. I per tant, el que sí que demanarem o 
hem de demanar és aquesta informació i que sigui d’una forma homogènia, per tant sí 
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que en tot cas, el que s’ha de demanar és aquesta informació. I en principi, amb això ja 
donaria per respost.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Segon torn. Alguna intervenció? Senyor 
Vega, tres minuts.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. Catorzena. Desestimada. Baixar l’IBI a les 
zones que no tenen serveis bàsics. Resulta que a Corró d’Amunt hi ha zones sense 
aigua potable. Es desestima. Val. M’ensumo que aquest problema es resoldrà aviat, 
perquè m’ensumo que potser arriben a un acord amb una empresa privada per alguna 
cosa. M’arriba així com una mica el rumor. Val. Us recordo que també us vau 
comprometre a estudiar totes les possibilitats de gestió del servei d’aigua potable. 
Quinzena, setzena i dissetena, centrades en àmbits de promoció econòmica i activitats. 
Desestimades per possible impacte negatiu en el pressupost. Estic d’acord, però aquí 
una resposta simple com dir que us seuríeu a estudiar el tema i veure què és possible i 
quin grau, hauria sigut una mostra de bona voluntat, i no desestimar directament. Una 
estimació parcial i anar treballant el tema. Divuitena. Taxa a les companyies 
telefòniques. Desestimada. Ens diuen que tenen el compromís d’aplicar la proposta 
que faci la Federació de Municipis. O sigui, respostes bipolars: no, però si. Diguin que 
sí i que ho faran quan arribi aquesta proposta. Dinovena. No entenen el que volem dir. 
No volem dir que li treguin la taxa als circs amb animals. Que aquest Ajuntament va 
votar que no es permetria fer circ amb animals salvatges per tant, s’ha de prohibir que 
no ha d’haver cap possibilitat a les ordenances que puguin pagar una taxa per fer-lo. 
Val. Vintena. Si hem fet un reglament pel tema de subvencions en alguns tipus 
d’impostos, el que volem dir: “per què no podem fer reglaments en d’altres temes?”. 
Diuen que ja han fet aquest reglament i aquesta feina està feta. Val, estem d’acord. 
Treballem en el futur a arribar a altres temes, per exemple, generació d’ocupació. Val. 
Sisena. Em disculparan els tècnics per la crítica, però crec que és bastant fàcil no 
confondre una taxa per inspecció (que la potestat sancionadora que ens dóna la llei 
18/2007, estem parlant de l’habitatge buit en mans de grans propietaris), resulta que hi 
ha Ajuntament, mira per on, la nostra capital Barcelona, que està fent les dues coses: té 
la taxa per inspecció i també sanciona amb potestat de la llei. I aquí passa un 
problema, en aquest poble, que ni han començat a fer la taxa ni estem sancionant, i 
això ho portem arrossegant des de 2015, ja ho preguntarem després. Però que són dos 
conceptes diferents i, fent servir un per l’altre, ens deneguen els dos. I a partir d’aquí, 
vull arribar a la cinquena al·legació, que és la que hem deixat pel final i, lligada amb 
l’anterior, és la que marca la nostra postura del nostre grup, que està en contra, perquè 
vam presentar una moció en aquest Ple, que es va guanyar, per crear una taxa 
d’inspecció per habitatge buit en mans de la banca, que es va aprovar i que el govern 
ens va dir que la presentéssim com al·legacions a les ordenances fiscals. I l’hem 
presentat i ens dieu que, per procediment, un tema tècnic, que no es pot fer així. Que 
s’ha de fer una proposta que es portarà al Ple perquè sigui votada. On està, aquesta 
proposta? Val? Si a mi em dieu que porteu avui la proposta a votar-la, tindria una 
lògica però què la voleu portar, el 2018? El 2019? El 2020? Us vam fer una proposta 
directament. On està, aquesta proposta? Jo crec que és una mica urgent i ho anem 
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prenent amb calma, des del començament de 2015  anem amb molta calma, en aquest 
tema. Val. Espero que (El senyor Alcalde indica que ha d’anar acabant) com no va 
passar amb les de 2016, no facin repetir respostes com: “Va, ja ho farem”. I no arribin, 
com no van arribar el 2016 alguna de les propostes que demanàvem. Val. És la gota 
final. Votarem en contra. Demanaria que s’estalviï la demagògia de dir que votar en 
contra és votar en contra de la tarifació social i del reglament de subvencions socials, 
perquè són propostes que són filles nostres i que vostès han pervertit. I que durant tres 
anys no eren tan importants, no juguin a aquest joc. (El senyor Alcalde indica que ha 
d’anar acabant). Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé, bona nit. Senyor Vega, no es pot estimar 
el que ja s’està fent. Es a dir, jo el que veig i em sorprèn bastant és el desconeixement 
que te de les bonificacions que s’estan portant a terme. Perquè clar, agafem si li 
sembla el punt número 16. Estem parlant, vostès demanen amb persones amb 
discapacitat arribar fins el 50% de la quota. Escolti, hi ha una bonificació de 
l’accessibilitat, que ja l’hi posem, i que està en un 90%. És a dir, vostès demanen un 
50 i estem donant un 90. Sorprèn. En el tema de l’activitat econòmica, més del mateix. 
Vostè m’està demanant un 50 i en aquests moments, estem a un 95%. Sorprèn. A la 
dissetena (i poso aquests dos exemples només) vostè està dient de que es proposa 
l’exempció a una reducció important de la taxa d’activitats pels comerços que generin 
un o més llocs de treball. Aviam, es desestima l’al·legació, òbviament. Quan s’obri un 
nou negoci, evidentment que a la majoria hi haurà una persona. Per tant sorprèn una 
miqueta el desconeixement que te. També li voldria dir una cosa: lliçons de 
coherència, les justetes. Perquè el PSC, si més d’una cosa te és coherència. I això li 
vull dir, si senyor. (Hi ha aplaudiments. El senyor Alcalde demana silenci.) Perquè 
l’he de dir una cosa, miri, també vull aprofitar per dir que nosaltres el tenim en més 
respecte del que es veu en aquests moments, però també és molt cert que estem davant 
d’un nou escenari. I el nou escenari no és un altre que, per cert, tots els grups vam 
estar treballant per una tarificació social, tots, no només IMAGINA: els senyors 
d’ESQUERRA, els senyors d’IMAGINA, els senyors de CONVERGÈNCIA, i els 
senyors del PSC, és a dir, tots, i això vaja, perdó, i el senyor Torné també, perdó, i el 
PP. És a dir, tots. Per tant, aviam, no vulguem agafar el dir: “Som nosaltres els que ho 
hem fet”. No. Ha sigut una suma de tots, i això va generar un nou escenari. I aquest 
nou escenari, per sort, ens ha permès gaudir d’unes bonificacions que fins ara no 
teníem. I ho deixem aquí. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Quinze segons, encara li queden. Per 
finalitzar el tema. Intervenció, si? Senyor Profitós? 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si. La veritat és que no pensava fer-la però 
vaja, gastaré uns quants minuts al fil de la intervenció que acaba de fer ara el regidor 
del PSC. Suposo que els arguments que ha donat i les coses que ha dit les hagués 
pogut dir en el seu primer torn, de manera que l’altre grup tingués dret a rèplica i, en 
concret, vostè ha parlat de quatre de les al·legacions que ells presentaven. Jo n’afegiré 
una altra, que trobo que és la de l’IBI que està, entre cometes, ben denegada perquè no 
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es podia tractar en aquell moment ja que a Madrid no hi havia govern i no havien fixat 
quin era el barem que ells feien. I el correcte és que acabem de fer ara. Però és que en 
van presentar vint. I d’aquestes vint n’hi ha unes quantes que te les tomben purament 
per criteris polítics. Llavors, el que li deia, que n’han presentat vint i vostè ha parlat de 
quatre i la que jo l’he afegit, cinc. En quedaven quinze.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL 
DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2017 

 
Vist el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 
2017, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports i el Patronat 
Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut, als quals s’hi uneix l’annex de 
personal comprensiu de la plantilla i la relació de llocs de treball, juntament amb tota la 
documentació preceptiva, de conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Vist que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat 
informat favorablement per la Intervenció. 
 
Vist allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats 
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports i el Patronat Municipal Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, juntament amb la plantilla de personal i la relació de 
llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2017. 
 
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el 
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qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si 
s’escau, al·legacions o reclamacions. 
 
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el 
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions. 
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé. Els hi faig una introducció. Espero que 
després demanin algun aclariment vostès, tot i que aquesta vegada els hi hem presentat 
tota la informació en quinze dies. No hem rebut cap sol·licitud de forma concreta previ 
al Ple. També ho entenem. Entenem que tenen el dret i la possibilitat de demanar-les 
en aquest moment. Però que també hem complert en el que ens havíem compromès de 
facilitat la informació prèviament. El pressupost, com vostès saben, puja 22.792.345€. 
Evidentment, compleix el principi d’equilibri pressupostari i aquests pressupostos cal 
manifestar que pel nostre Ajuntament són els més socials de tots els anys que es fa 
polítiques socials en aquest Ajuntament. Tenint en compte que, a més a més, nosaltres 
no tenim l’obligació per normativa de tenir els serveis que estem atenent i que sí que 
fem un esforç. Amb aquest sentit, alguns de vosaltres i de vostès ja tenen constància 
però voldria fer una interpretació més clara de l’esforç social que farem. Destinarem 
1.012.000€ en mesures per fer front a la crisi, que inclou en aquesta quantitat aquests 
800.000€ que també vostès feien al·lusió en anteriors comentaris. El deute financer, a 
data 1 de gener de 2017 serà de 10.473.013€, el que suposa que el rati de deure 
ingressos ordinaris serà del 58,85%. Cal destacar que les dades dels exercicis anterior 
2014, 81,5, 2015, 71,7, 2016, 59,51. Què vol dir tot això? Això demostra que la gestió 
de les finances municipals ha estat satisfactòria, tenint en compte sobretot també com 
comentava vostè, senyor Bernabé, la congelació de la pressió fiscal que s’ha fet. S’han 
fet canvis respecte a la imputació de despeses per establir un millor control analític de 
les diferents àrees, per tal d’impulsar bones pràctiques per aconseguir la reducció de 
consums con la llum, manteniments, etc. Després, si volen algun aclariment en aquest 
punt els hi puc fer. Les inversions previstes pel 2017 estan xifrades en 5.090.495€, que 
en les conclusions finals l’Alcalde ja farà les explicacions oportunes. Cal destacar, tal i 
com es diu en la memòria, una sèrie d’actuacions com és el Centre Cultural de Corró 
d’Avall, el Centre de dia de Bellavista i la remodelació de les zones esportives de 
Llerona i Bellavista. En tot cas, i per finalitzar aquesta primera intervenció, reitero la 
voluntat de l’equip de govern per potenciar les accions socials i voldria afegir que, en 
aquest moment, el nostre Ajuntament està considerat com un referent, tant a les seves 
aportacions econòmiques en temes socials com en la qualitat dels serveis que es presta 
als nostres veïns. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Buenas noches. Viendo el presupuesto, en el 
capítulo 1, en el apartado de Alcaldía, vemos ese incremento de 155.000€ en la 
retribución de cargos electos. Ya sabemos lo que le cuesta al gobierno, perdón, al 
pueblo de Les Franqueses, la estabilidad del gobierno, que son los sueldos del GRUPO 
SOCIALISTA. Nosotros preferiríamos que estos 155.000€, porque ustedes sacan 
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pecho ahora de que van a destinar 50.000€ a ayudar con becas al Patronato Municipal 
de Deportes. Imaginen si cogemos esos 155.000 que ustedes cobran y se los sumamos 
a esos 50.000. Tendríamos 200.000 y tendríamos más ayudas. Porque el gobierno 
estaba en minoría y podíamos haber presionado para conseguirlo. Pero ahora ya no. 
Socios de gobierno. En el Pleno anterior, recuerdo cómo acabó el pleno: que su socio 
nuevo indicó que no iba a dejar hablar al público. Esperemos que cuando en el 
gobierno ustedes se hablen más y no nos encontremos estas  sorpresas. Esperemos eso. 
En cuanto a las multas. 800.000€ de recaudación. Pero claro, llevamos diciendo que en 
algunos artículos que se va diciendo que lo vamos a destinar a fines sociales. Pero 
claro, ¿por qué no decimos que de esos 800.000€, 193.000 se les va a pagar a la 
empresa de los semáforos? Entonces, ya no son 800.000, ¿eh? No son netos, esos 
800.000. Pero este año, sí que lo vamos a destinar a fines sociales. ¿Y el millón 
recaudado de hace dos años, y los 800.000 de este año? ¿Por qué no se destinaron a 
fines sociales? Este año sí, porque hay que apagar toda la polémica generada, todos los 
juicios que han salido, todo esto. Un millón ochocientos mil, que es la cifra mágica. La 
cifra mágica de 1.800.000 porque empieza a cuadrar todo, de ese 1.800.000. Porque 
1.800.000 es el préstamo que le vamos a pedir a la Diputación para acabar el Centro 
Cultural, que está claro que es la prioridad de esta legislatura, acabar el Centro 
Cultural. Pero creo recordar que el argumento de inicio era que con la venta del Sector 
N, los terrenos, haríamos el Centro Cultural. Pero ahora ya no. Ahora es con un 
préstamo de 1.800.000, nos endeudamos más, y acabemos el Centro Cultural. O sea, 
más inversión en ladrillo. Luego, tenemos la partida de 1.065.000 del Sector N, que 
1.065.000 es la suma de 315.000 más 750.000, de la parte que toca del Centro de la 
tercera edad y del carrer Rosselló. 1.065.000. Entonces, es lo que prevemos, que 
venderemos esos terrenos, o lo ponemos para hacer cuadrar lo que nos hace falta para 
lo otro. Realmente, ¿qué esperamos obtener de esos terrenos? Y encima, estas dos 
inversiones van ligadas a un Pla de Barris, que eso ¿lo va a pagar la Generalitat, o no? 
Porque si no lo paga, ¿qué haremos? ¿Pediremos un préstamo? ¿Nos endeudaremos 
más? Nosotros votaremos en contra porque es el modelo de siempre, de más inversión 
en ladrillo. Nosotros preferiríamos con el beneficio del superávit, pagar deuda. Pagar 
deudas para no estar tan sometidos al control del Estado. Gracias. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, bona nit. Només dir que ens fa molta 
pena que LFI, en aquest cas, no s’alegri de que destinem 800.000€ a temes socials i a 
temes de persones que segurament que ho necessiten. En cap cas, comentar-li al 
senyor López, que no vam parlar en cap moment de destinar 50.000€ a beques. És un 
error que suposo que el tornarem a informar perquè ho tingui clar. I ja està. Res més. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Nosaltres també votarem que no. Hem 
tingut, efectivament, un esborrany que després s’ha assemblat molt als pressupostos 
des de fa aproximadament quinze dies, però no és aquesta la idea, senyor Jiménez. 
Afortunadament, no necessitem massa aclariments per saber llegir uns pressupostos a 
aquestes alçades. El que necessitem, o el que volem, o el que ens agradaria, és poder 
participar en l’elaboració i poder-los modificar, cosa que vostè no ha dit en cap 
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moment. Vostè ens ha dit: “Si necessiteu algun aclariment sobre la cosa que està feta, 
no patiu que us el donarem”. No, no seria aquesta la filosofia. No vull entrar-hi en 
partides. Globalment no difereixen massa dels d’anys anteriors, als quals nosaltres 
havíem donat suport. Vull fer bàsicament un aclariment a aquesta idea màgica 
d’incrementar les partides socials amb els diners de la recaptació de les sancions de 
trànsit. Els hi vull recordar que, malgrat que ara vostès se l’atribueixin com si 
haguessin descobert Amèrica, en el pressupost de l’any passat va ser un dels temes que 
nosaltres vam imposar perquè poguessin tirar endavant. Hi ha una cosa que no ens 
agrada gens, que és el tema del Centre Cultural (o mal dit Centre Cultural, potser) que 
és la nineta dels seus ulls per aquesta legislatura. Jo voldria demanar-los, abans de 
continuar fent coses en aquest sentit, si us plau, que demanin allà on ho hagin de 
demanar un aclariment per verificar que amb la nova finalitat que es pretén donar en 
aquest espai, les subvencions que en el seu dia va cobrar aquest Ajuntament estan ben 
cobrades. Perquè si no és així, hauran d’afegir en el préstec que es demana (és una 
bestreta més que un préstec), en aquesta bestreta que es demana a la Diputació, etc., 
hauran d’afegir una devolució d’una subvenció que es va cobrar fa molts anys per un 
espai específic amb una finalitat específica.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si, molt breu. Senyor Profitós, vostè diu que 
el que l’hauria agradat és que participessin. Escolti, ha estat invitat i no ha vingut. A 
mi no m’ha demanat cap aclariment ni m’ha fet cap aportació. Per tant, no digui que jo 
m’he oposat. En tot cas, no m’he oposat, ni jo ni cap membre de l’equip de govern. En 
fi, només per aclariment, la voluntat no ha estat aquesta. És veritat que l’any passat 
vostè va aprovar els pressupostos i li vam agrair en el seu moment, i l’agraïm, en 
l’aportació de que havien de destinar unes partides socials d’aquesta recaptació, és 
evident. Però, què volia? Que no les féssim aquest any, quan tal i com ha dit algun 
company d’un altre grup, quan hi ha una cosa positiva i es posa en pràctica, hem de 
seguir? A més a més, la situació és en benefici de les persones més necessitades. Jo 
abans he volgut donar explicació de totes les partides, però no crec que ara hagi 
d’especificar tot a què va destinat. També, perquè vostè ha dit que no volia entrar en el 
ball de partides i imports. Però, evidentment, hi ha un esforç sobretot en la tarificació 
social, i que l’hem fet, això sí que ho hem fet entre tots, i ho hem compartit entre tots, i 
ha estat una valoració unànime. Per tant quan hi ha aquesta voluntat, que no ha estat 
amb els pressupostos en aquesta vegada, perquè no estaven predisposats a poder 
parlar, doncs arribem a acords. Senzillament, volia fer aquests aclariments.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. No ens ha aclarit com finançaran 
aquella part de Pla de Barris que el Govern de la Generalitat aquest any tampoc 
pagarà, perquè no va en els pressupostos. Això no ens ho ha aclarit i ha sigut una 
pregunta directa. Estem parlant de 1.000.000€ que no ens expliquen com ho faran. Sí 
que ens expliquen els pressupostos, perquè com a equip de govern no ens han explicat 
vostès els pressupostos, en cap moment. Podien haver fet una reunió per explicar 
pressupostos i les futures inversions. Tampoc ho han fet. Sí que ens expliquen, en els 
pressupostos que, per acabar el Centre Cultura de Corró d’Avall, demanaran 
1.800.000€ a la Diputació, amb un crèdit que marqui en el seu moment l’entitat que 
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toqui. I val. Això vol dir endeutar-se més. Per què hem de demanar diners per fer 
aquest Centre Cultural? Vostès, en el seu Pla, van remarcar la tercera opció, que era la 
nostra, com: “Haurem d’endeutar-nos per fer aquesta opció”. En la seva no ho posava, 
que ens havíem d’endeutar per fer aquesta opció. Però ens haurem d’endeutar. 
Després, ens trobem també que la normativa (i li vaig dir l’any passat i vostè em va 
dir: “És que això no puc fer res”) amb el Pla Rajoy ens van obligar primer, a pagar a 
proveïdors, després, a pagar deute i, per últim, pagar inversions. I jo li vaig dir: “Tot el 
que sigui social, aquest grup no ho denunciarà. Tot el que sigui inversió en totxo, 
aquest grup anirà on hagi d’anar a denunciar que vostè està incomplint aquest Pla 
Rajoy”. Ja l’hi dic ara. I ho sap perfectament, perquè vam signar un compromís a 
l’acceptar aquests set milions i mig que marcava aquests tres passos. I encara tenim 
deute pendent i viu. Per tant, com a Ajuntament, el que ha de fer és pagar aquest deute 
per poder tenir més diners per poder fer inversions, i no al revés. No endeutar-se per 
fer inversions per continuar devent diners a no sé qui. Per últim, gràcies, senyor 
Corchado, per haver contestat a la primera intervenció, perquè contestar a la segona és 
de covardia. Vostè sap perfectament que no podem contestar-li a la segona, i abans ho 
han fet, i tal. I no ens han contestat per què canviaven el vot en unes al·legacions que 
vam presentar conjuntament, que l’any passat van votar en contra i aquest any han 
votar a favor. Això no ens ho ha aclarit, no els interessa parlar del passat. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: La diferència és que hi ha una cosa que 
es diu tarificació social que l’any passat no hi era, senyor Bernabé. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITOS i diu: La tarificació social representa una 
quantitat misèrrima en comparació amb el que a aquest Ajuntament li costarà tirar 
endavant el projecte del, diguem-ne, Centre Cultural, i així ens entenem tots. Les 
quantitats no són comparables de cap manera. Per altra banda, senyor Jiménez, vostè 
sap tan bé com jo (espero, vaja) que no hauran tancat el pressupost i no hauran 
començat a treballar el pressupost fa quinze dies, quan ens van donar la informació. 
No estem parlant, d’això. Repeteixo, no necessitem aclariments sobre els números que 
vostès han fet. Necessitem que, des de mitjans de setembre, puguem començar-ne a 
parlar, com vam estar parlant en d’altres ocasions. O sigui, no fem passar bou per 
bèstia grossa. I, referent al tema de destinar diners a finalitats socials, per descomptat 
que estem d’acord en aquest punt. I per descomptat, vostè ha reconegut que la 
iniciativa principal d’aquest tema va ser nostra l’any passat. No trobo com a mínim, 
elegant, que vostès convoquin una roda de premsa sense comunicar-ho a la resta de 
grups i que, a més a més, s’atribueixin la idea com a seva, com si haguessin descobert 
la sopa d’all. Res més.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, per finalitzar. 
A mi m’agradaria llegir la memòria dels pressupostos de 2017. Aquesta vegada la 
llegiré. De fet, la firmo jo. I de fet, també esta a l’editorial del Butlletí per qui la vulgui 
consultar, perquè crec que defineix molt clarament (espera, em posaré el temps) el que 
són aquests pressupostos. I aquest projecte general de pressupostos que avui portem a 
aprovació han estat elaborats com en els darrers anys, amb l’objectiu de mantenir els 
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serveis oferts al ciutadà, sense retallades. Això és molt important, quan els serveis 
sempre han anat pujant d’import. Cada vegada paguem més pels serveis que oferim 
però, en canvi, no retallem ni un servei, potenciant de manera especial els esforços en 
polítiques socials. És en aquesta Àrea, com en els darrers anys, que és la que més creix 
i on el govern (ja l’any passat ho va fer, si, senyor Profitós) aquest any ho seguim fent 
i encara més, i esmercem encara més esforços en polítiques socials, i és l’Àrea que 
més creix. Aconseguim un any més el màxim pressupost que s’ha aprovat mai en 
polítiques socials amb el pla de xoc que també ha elaborat l’equip de govern. Tot això, 
en un context de que fa quatre anys congelació de la pressió fiscal del ciutadà. Per tant, 
el ciutadà de les Franqueses no ha tingut pujada d’impostos en els darrers quatre anys. 
És més, n’ha tingut un 1% de negatiu, que vam fer-ho, crec, l’any 2015. També s’ha 
de destacar una línia per subvencionar l’Impost de Béns Immobles a aquelles famílies 
que tenen dificultats. I també, evidentment, tot el tema de la tarifació social que hem 
treballat junts. A nivell de majors ingressos, hi ha dues coses importants. Els 
pressupostos sempre s’han calculat amb prudència però hi ha dos temes importants. 
Un és accions de regularització: que almenys cadascú pagui el que li toqui, per tant, 
inspecció. I per l’altre, revisió en matèria tributària, que ha comportat en majors 
ingressos. I amb això hem pogut anar equilibrant. I aquest pressupost, a nivell 
d’inversions, jo crec que és un pressupost. La inversió, al cap i a la fi és servei al 
ciutadà. Construir un centre d’atenció primària és pels ciutadans. Construir un nou 
pavelló, és pels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. Construir una biblioteca, és 
pels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. Construir una residència d’avis i centre 
de dia a Bellavista, és pels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses i aquí, et puc dir 
que fins i tot comarcal. Per tant, jo crec que fem un gran esforç. I en una altra part, 
també és destacable l’aportació que fem en el barri Bellavista, al programa d’ajuts a la 
rehabilitació (que també funciona) i el programa d’ajuts a la reordenació d’antenes, 
que aquest any el tirem endavant també al barri Bellavista. I augmentem també el 
programa per tal de promocionar l’ocupació d’aturats a les empreses del municipi 
mitjançant l’atorgament de subvencions, perquè la millor política social que puguis fer 
és l’ocupació. Per tant, creiem que aquests (i el govern ho creu) són els pressupostos 
més socials que s’hagi aprovat mai. D’acord que podríem fer moltes més subvencions 
però, el senyor Bernabé ho ha dit abans, senyor Bernabé, vostè ho ha dit i ho ha dit 
molt encertadament, tot això en un moment de pressió fiscal. Hi haurà un moment que 
ens haurem de plantejar altres coses. I estem d’acord amb vostè: l’any que ve 
plantejarem altres coses i a lo millor podrem fer més bonificacions. Però ens hem 
d’alegrar, aquest any, i ens hem d’alegrar tots plegats, que aquests pressupostos 
recullen la tarifació social i que l’hem treballat tots junts. Molt bé, suficientment 
debatut, quatre minuts. Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Si. Amb caràcter previ, 
comentar que hi ha una guerra de transcripció que, enlloc de ser “proposta de 
convalidació”, és “proposta de conservació”. 
 

5. PROPOSTA DE CONSERVACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PEL 
PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 28 DE 
JULIOL DE 2016 RELATIUS A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS  

 
ATÈS que en sessió celebrada en data 28 d'abril de 2016, el Ple de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès va aprovar l'expedient de contractació, Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques del procediment de 
contractació relatiu a la gestió del servei públic de recollida de residus i neteja viària del 
municipi de les Franqueses del Vallès. Es va donar publicitat al referit procediment de 
contractació, el qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 
dia 5 de maig de 2016. El procediment de contractació va ser objecte de tramitació 
ordinària i es va articular a través d'un procediment obert amb l'aplicació de més d'un 
criteri d'adjudicació. 
 
ATÈS que en data 20 de maig de 2016, es va constatar la formulació d'ofertes per part 
de les següents empreses: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, 
SERVITRANSFER, SL, SERVEIS REUNITS, SA, URBASER, SA, CORPORACIÓN 
CLD S.U.T.R, SL. 
 
ATÈS que en data 26 de maig de 2016, es va constituir la Mesa de contractació amb 
l'objecte de procedir a l'acte d'obertura dels sobres núm. 1 (documentació 
administrativa) presentats a la licitació. En data 2 de juny de 2016, es va reunir la Mesa 
de contractació en acte públic amb l'objecte de procedir a l'acte d'obertura dels sobres 
núm. 2 A (documentació acreditativa de les referències tècniques) presentat a la 
licitació. 
 
TENINT EN COMPTE QUE els serveis tècnics, en data 15 de juliol de 2016, van 
emetre “Informe de la valoració de les propostes presentades per les empreses 
licitadores del procediment de contractació relatiu a la gestió del servei públic de la 
recollida de residus i de neteja viària de Les Franqueses del Vallès”.  
 
ATÈS que, de conformitat amb l'Informe de valoració de les ofertes tècniques, la Mesa 
de contractació, mitjançant Resolució de data 18 de juliol de 2016, va procedir a 
l'exclusió dels licitadors FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, 
(d'ara endavant FCC) i CORPORACIÓN CLD S.U.T.R, SL.  
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ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2016, va 
adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 

“Primer.- ADJUDICAR a l’empresa SERVEIS REUNITS, SA, el contracte de gestió 
del servei públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les 
Franqueses del Vallès, per un període vuit anys prorrogable per períodes anuals 
fins a un màxim de 10 anys, de conformitat amb la clàusula 3a del Plec de 
Clàusules Administratives Particular, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques, a les millores proposades en el sobre núm. 2A amb 
Registre d’Entrada núm. 2016/3895, de data 20 de maig de 2016, i amb les 
següents millores i condicions econòmiques: 

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

 
Segon.- APROVAR els drets i taxes per un import de 89,50 €, d’acord amb el què 
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a tots els licitadors. 
 
Quart.- TRASLLADAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, de conformitat 
amb l’establert per la Llei 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.  
 
Cinquè.- DIPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al Registre 
Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i si s’escau, trametre la documentació que 
resulti necessària a la Sindicatura de Comptes, Tribunal de Cuentas i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Sisè.- FACULTAR l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a 
realitzar les gestions precises i signar els documents que es requereixi en 
compliment d’aquests acords. 
 
Setè- DELEGAR, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.j) de la Llei 
7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les bases de Règim local i l’ article 52.2.k) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en la Junta de Govern Local l’ adopció de 
les resolucions que siguin necessàries en relació a l’eventual recurs extraordinari 
de revisió, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, la suspensió de la 
formalització del contracte, aixecament de la suspensió, interposició de recursos o 
la personació en els mateixos davant la jurisdicció contenciosa administrativa, si 
s’escau.” 
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ATÈS que l’empresa FCC va interposar recurs especial en matèria de contractació 
contra la Resolució d’exclusió de 18 de juliol de 2016, amb data de presentació en el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic el 4 d'agost de 2016, 
sol·licitant la nul·litat de l'exclusió de FCC, l'anul·lació de tot el procediment de 
licitació per infracció dels principis rectors de la contractació i la suspensió de la 
tramitació de l'expedient de contractació i adjudicació fins a la resolució del recurs. 
Posteriorment, l’empresa FCC va interposar un altre recurs contra l’acord d’adjudicació 
adoptat pel Ple i que s’ha transcrit anteriorment. 
 
VISTA la Resolució 157/2016, de 21 d'octubre de 2016, del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, la qual estima parcialment el recurs especial en matèria de 
contractació interposat per l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA, en el sentit d'anul·lar la resolució d'exclusió de l'esmentada 
empresa per falta de motivació, quedant per tant sense efecte l'acord adoptat per la Mesa 
de Contractació, en la part referent a l'exclusió de FOMENT DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, SA, retrotraient-se l'expedient administratiu al moment 
immediatament anterior a l'acord d'exclusió de dita empresa, i a més inadmet el recurs 
interposat per la recurrent contra l’acord d’adjudicació. 
 
VIST el Fonament novè de la citada Resolució, el Tribunal ha indicat que: 
 

“En conclusió, de tot l’exposat, quedant acreditat que manca la suficient i 
necessària motivació en la resolució de la Mesa de contractació de 18 de juliol de 
2016, cal estimar el recurs parcialment en el sentit d’anul·lar la resolució 
d’exclusió de FCC per manca de motivació i l’òrgan de contractació haurà de 
motivar de nou l’informe tècnic en el sentit que analitzi totes les dades aportades per 
FCC en la documentació del sobre 2A en estricta observança d’allò que estipulen els 
plecs, de manera que valori, si és el cas, l’oferta d’FCC o, en el supòsit que concorri 
algun incompliment actuï en conseqüència, adoptant de manera raonada i motivada 
la decisió corresponent ajustada a dret de conformitat amb la doctrina i 
jurisprudència estudiada en aquesta Resolució.” 

 
VIST l’informe jurídic emès per la Secretaria de la Corporació, de data 13 de desembre 
de 2016, relatiu a la conservació dels actes de la Mesa de contractació i de l’òrgan de 
contractació de l’ajuntament no afectats per la Resolució 157/2016 del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic. 
 
VISTOS els informes tècnic i jurídic emesos en data 13 de desembre de 2016, relatius a 
la exclusió de l’oferta presentada per l’empresa FCC, i que es donen per reproduïts en la 
seva integritat en la present proposta, i que es troben a disposició dels interessats en el 
perfil del contractant de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
ATÈS que, de forma resumida, les causes d’exclusió de l’oferta presentada per FCC 
són:  
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- Incompliment del requisit establert al punt 3.15 del PPT i annex 3 del mateix, 
relatiu al nombre mínim de contenidors i ubicacions que s’han de instal·lar al 
municipi de Les Franqueses del Vallès. 

 
- Incompliment del requisit mínim establert al punt 3.12.1.2  i annex 3 (pàg. 86) 

del PPT, relatiu a la neteja exterior dels contenidors i de les seves ubicacions. En 
concret, s’incompleix el nombre de rentats de les ubicacions. 

 
- Incompliment del requisit mínim establert al punt 3.12.1.1 i punt 12.4.2 de 

l’annex 3 (pàg. 86) del PPT, relatiu a la metodologia de la neteja interior dels 
contenidors. El PPT exigeix la neteja mitjançant camió renta-contenidors i FCC 
ofereix la neteja mitjançant peó especialista i un vehicle hidronetejador. 

 
- Incompliment del requisit mínim establert a l’apartat 9.1 del PPT i l’apartat 3.3 

de la clàusula 9 del PCAP, relatiu a la robustesa del servei. En concret, l’oferta 
presentada per FCC incompleix l’exigència de disponibilitat de mitjans de 
reserva que han  d’estar físicament disponibles a les instal·lacions del municipi. 

 
- Incompliment del requisit mínim establert a l’apartat 1.6 i annex 5 del PPT, 

relatiu a la posada en marxa del servei. En concret, l’oferta presentada per FCC 
disposa la utilització de dos vehicles dels que no en podia disposar. 

 
VISTA l’acta de la Mesa de Contractació reunida el dia 13 de desembre de 2016, que 
també es troba a disposició dels interessats en el perfil del contractant, que acorda: 
 

“1.- EXCLOURE el licitador FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA d’acord amb els motius exposats als informes tècnic i jurídic 
d’exclusió de data 13 de desembre de 2016 que aquesta mesa accepta i fa seus. 
 
2.- CONSERVAR els actes de la Mesa de contractació i, en concret, els següents: 

 
- Acta de la reunió de la Mesa de contractació per conèixer la puntuació 

obtinguda en el sobre 2A de documentació de les referències tècniques per a 
la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, 
corresponent al procediment de contractació de la concessió administrativa de 
la gestió del servei de recollida d’escombraries i de neteja viària del municipi 
de les Franqueses del Vallès, de data 15 de juliol de 2016. 

 
- Resolució de la Mesa de Contractació de data 18 de juliol de 2016, només pel 

que es refereix a l’acord d’exclusió de l’empresa CORPORACIÓ CLD, 
SUTR, SL i la seva notificació. 
 

- Acta d’obertura del sobre 2 B, de data 19 de juliol de 2016. 
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- Acta de proposta d’adjudicació, de data 20 de juliol de 2016, per la qual es 
proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa SERVEIS REUNITS, SA. 

 
3.- NOTIFICAR l'Acord a tots els licitadors i PUBLICAR el mateix al Perfil de 
Contractant de l’ajuntament.” 

 
VISTA la resolució adoptada per la Mesa de Contractació en data 13 de desembre de 
2016, la qual es troba a disposició dels licitadors a través del perfil del contractant i que, 
a més, ha estat notificada individualment a cadascun dels licitadors.  
 
ATÈS que a la vista de l’informe jurídic de 13 de desembre de 2016, no hi ha dubte que 
la finalitat perseguida per la Resolució 157/2016 del Tribunal Català de Contractes és 
que l’òrgan de contractació procedís a motivar correctament les causes que van originar 
l’exclusió de la recurrent, és ajustat a Dret que l’ajuntament – tornant a confirmar 
l’exclusió de FCC – decideixi la conservació de tots aquells tràmits i actes el contingut 
dels quals segueix sent el mateix, una vegada confirmada i motivada tal exclusió. 
 
ATÈS que l’article 51 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques estableix que “l’òrgan que declari la nul·litat o 
anul·li les actuacions disposarà sempre la conservació d’aquells actes i tràmits el 
contingut dels quals s’hagués mantingut igual de no haver-se comés la infracció”, abans 
article 66 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb idèntic 
contingut. Per tant, no serà necessari reiterar aquells tràmits que haguessin romàs iguals 
de no haver-se produït el defecte de falta de motivació de l’exclusió de FCC.  
 
AQUESTA Àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- CONSERVAR els acords adoptats pel Ple de la Corporació, en sessió 
celebrada el dia 28 de juliol de 2016, i que es transcriuen a continuació:  
 

“Primer.- ADJUDICAR a l’empresa SERVEIS REUNITS, SA, el contracte de gestió 
del servei públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les 
Franqueses del Vallès, per un període vuit anys prorrogable per períodes anuals 
fins a un màxim de 10 anys, de conformitat amb la clàusula 3a del Plec de 
Clàusules Administratives Particular, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques, a les millores proposades en el sobre núm. 2A amb 
Registre d’Entrada núm. 2016/3895, de data 20 de maig de 2016, i amb les 
següents millores i condicions econòmiques: 

 
- Oferta econòmica 1.420.745,17 €, més IVA 
- Preu ofertat per adquisició vehicles antics: 75.000 € 
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Segon.- APROVAR els drets i taxes per un import de 89,50 €, d’acord amb el què 
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a tots els licitadors. 
 
Quart.- TRASLLADAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, de conformitat 
amb l’establert per la Llei 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.  
 
Cinquè.- DIPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al Registre 
Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i si s’escau, trametre la documentació que 
resulti necessària a la Sindicatura de Comptes, Tribunal de Cuentas i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Sisè.- FACULTAR l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a 
realitzar les gestions precises i signar els documents que es requereixi en 
compliment d’aquests acords. 
 
Setè- DELEGAR, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.j) de la Llei 
7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les bases de Règim local i l’ article 52.2.k) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en la Junta de Govern Local l’ adopció de 
les resolucions que siguin necessàries en relació a l’eventual recurs extraordinari 
de revisió, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, la suspensió de la 
formalització del contracte, aixecament de la suspensió, interposició de recursos o 
la personació en els mateixos davant la jurisdicció contenciosa administrativa, si 
s’escau.” 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les empreses interessades  
 
Tercer.- DELEGAR, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.j) de la Llei 
7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les bases de Règim local i l’ article 52.2.k) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en la Junta de Govern Local l’adopció de les 
resolucions que siguin necessàries en relació a l’eventual recurs extraordinari de 
revisió, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, la suspensió de la 
formalització del contracte, aixecament de la suspensió, interposició de recursos o la 
personació en els mateixos davant la jurisdicció contenciosa administrativa, si s’escau. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció al respecte? Senyor 
Bernabé, una prèvia? Vull dir, senyor Torres, una prèvia. 
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Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Si, hola, buenas noches. Bueno, al fin y al 
cabo lo que ha dicho el Secretario es que nos reiteramos en la exclusión de las 
empresas y en la adjudicación de la empresa ganadora. Y lo que hemos hecho aquí (el 
tribunal de contratación no estaba de acuerdo con las exclusiones, con la explicación) 
ha sido hacer una explicación bastante más especificada. Hemos quitado algún punto 
que podía crear un desacuerdo y bueno, ahora esperemos que nos la acepten.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bueno, esto empieza a parecerse ya al día 
de la marmota, señor Torres. Llevamos tres años intentando aprobar esto, primero con 
la señora Vanessa y ahora con usted, y no hay manera. Canvio al català, eh, que em 
resulta més fàcil. En aquest sentit, a mi m’agradaria saber aquests dos anys de 
pròrrogues què ens ha costat de sobre cost a l’Ajuntament, entre vehicles que s’han 
hagut d’arreglar, els dos bufets d’advocats que eren 10 i 12.000€. Clar, si suméssim, 
en aquests dos o tres anys a lo millor hem tingut una pèrdua de prop d’entre 100 i 
150.000€ per no fer les coses com toquen. Jo ja li vaig recordar aquí que no estava ben 
justificat l’exclusió de Fomento y Contratas, des del nostre punt de vista, pel tema dels 
contenidors bàsicament. I ens van assegurar que sí. Ara, resulta que el Tribunal de 
contractació ens diu que no estava prou justificat i ho han hagut de fer. Sembla una 
xorrada, però és que quan un ciutadà no presenta un paper, se li diu: “Torni al dia 
següent i presenti-ho”. I quan una empresa no presenta un paper, en unes situacions se 
la descarta. Per tant, un paper a vegades és tan important fer-lo com no fer-lo. Dit això, 
entenem que, tot i que es consolidi la proposta de conservació, s’ha de votar. Per tant, 
sí que te una transcendència. Si fos una nadería no estaríem aquí un altre cop votant, 
això és evident. I jo crec que algú ha de fer una reflexió dintre del seu departament, o 
qui sigui, sobre com han anat aquests processos perquè no és vostè l’únic, hem tingut 
altres processos. I per últim, li faig una pregunta. Hem vist l’entrada que ha fet 
Fomento y Contratas demanant que no s’adjudiqui a l’empresa que ha guanyat el 
concurs perquè volen fer no sé si un contenciós o un recurs de reposició, ara ben bé no 
me’n recordo. Què pensa fer com a Ajuntament? Li farem cas o simplement, faran ja 
l’adjudicació i ja ens ho trobarem? Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Els hi anuncio que ens hi abstindrem, igual 
com ens vam abstenir en el mes de juliol, tot i que el tema és diferent. I a veure, 
voldria que entenguessin que no és fàcil abstenir-se, perquè és una situació tan 
reiterativa que a veure, en el Ple d’avui, si descomptem l’aprovació de l’acta i 
descomptem les dues mocions que van al final i els precs i preguntes, tenim set punts. 
D’aquests set punts, tres (aquest i dos dels que venen al darrera) van d’això, van de 
esmenar errors que ha comès el propi Ajuntament, d’aclarir coses, de repetir les feines 
dues vegades. Dit que ens abstindrem, voldria fer una petita menció al tema del bufet 
d’advocats que ens assessora en aquí. Dues coses: una bona i les altres a nivell 
d’observació només. Aquest despatx s’ha agafat (per dir-ho d’alguna manera) i es pot 
agafar, perquè està per sota dels 12.600€ que vam quedar que es podia fer. Aprofito 
això per preguntar si el pacte que es va signar ara fa un any (que el vam signar vostè i 
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jo, senyor Colomé, en el qual vostè acceptava que qualsevol cosa que estes per sobre 
dels 12.600 i no dels 18 que li donen les atribucions que té com a Alcalde) s’hagués de 
fer mitjançant un concurs públic, pensa continuar-lo mantenint durant tota la 
legislatura. Jo voldria recordar-li que allò no portava data de caducitat escrita. I em  
penso que, higiènicament, seria molt correcte que el mantingués. Dit això, dues 
observacions. Una és que aquesta gent, la carta on s’adreçaven a nosaltres la van fer en 
castellà. Tenen tot el dret de fer-ho però, ostres, jo la veritat m’ho pensaria més 
vegades. A mi em penso que, a banda de que el nivell de català dintre de la Justícia 
està absolutament per terra, seria una mica feina nostra també intentar que els nostres 
proveïdors, la gent a la qual li estem diners a la butxaca, s’adrecés a nosaltres en la 
llengua que té l’Ajuntament. I l’última cosa fa referència al preu. No sé si algú ho ha 
comptat però això ens surt a 160€ l’hora, com a mínim, perquè ells deixen molt clar 
que pensen dedicar-hi un màxim de 75 hores en el tema. I que si no, ja en parlarem 
dels diners.  
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Bueno, solamente decir si alguien tiene ganas 
en este municipio que se solucione el problema de las escombraries, soy yo ante todo 
el mundo (me pongo por delante). Lógicamente, el servicio nos está costando el dinero 
que nos costaría con Fomento o con Pepito, es igual. El servicio lo tienen que hacer 
mientras no salga la empresa nueva, nos tienen que dar servicio. ¿Que el servicio no es 
correcto? Indiscutiblemente. Vamos con una maquinaria y unos contenedores que dan 
pena. Pero también es verdad que en todos los concursos que está habiendo de 
escombraries en todos los pueblos, está pasando esto. Porque mes que pasan, mes que 
cobran. Nosotros, sobre mis técnicos yo tengo plena confianza y plena garantía en lo 
que ellos hacen. Lógicamente, sí que le doy la razón que alguna cosa se nos ha 
escapado. Pero que lo que volvemos a presentar es exactamente lo mismo explicado de 
diferente manera. Pero que no vamos a cambiar ni el número de contenedores, ni el 
número de recogidas, vamos a decir exactamente lo mismo pero con alguna palabra 
más por si alguien no lo quiere entender. Porque yo creo que aquí el problema que hay 
es que alguien no lo quiere entender. Y seguramente, si fuese otra empresa ya estaría 
esto hace tiempo solucionado. Pero bueno, yo voy a estar ahí hasta que lo saquemos, 
porque soy el primero y el que más ganas tiene. Gracias.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Segon torn. Alguna intervenció? 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé, no m’ha contestat què farem respecte a 
l’escrit que ha entrat Fomento y Contratas. D’acord, ho fa vostè. I dir-li que el servei 
no ens costa el mateix. No ens costa el mateix des del moment en que aquesta empresa 
presenta cada mes unes factures pel manteniment d’uns camions que s’estan caient a 
trossos, vol dir que estem pagant de més, senyor Moi, vol dir que estem pagant de més 
perquè això va apart del servei, aquestes factures. O no? No sé si m’explico (El senyor 
Torres diu que sí). Si els camions entressin ja, ja estarien dintre, d’acord? Però com 
que resulta que no podem renovar la flotilla perquè encara no tenim concessió, tot el 
que estem pagant ho estem pagant de més. Després també no li volia dir, però li diré. 
Dintre de les al·legacions hi ha una que m’ha sobtat molt, que vol dir que ha d’haver 
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un vehicle de reposició contínuament allà. Això, no hi ha cap empresa que ho faci, cap 
ni una, ja li dic ara. Si es tenen dos camions, es tenen dos camions, i si s’avaria un, es 
porta del poble del cantó, o de l’altre, o de l’altre. A mi m’agradarà veure si són 
capaços d’invertir tres vehicles i tenir un parat allà. Clar, perquè són dos motius de fer 
fora aquesta empresa. Llavors, clar, demanar coses que sabem que les empreses 
d’aquest estil no ho fan... bueno, per aquí no han pogut fer res perquè està tancat, però 
li recordo que qualsevol pot anar allà i si no troba el vehicle, dir-li a vostè que, com a 
regidor, apliqui les pliques de les clàusules perquè ha d’estar allà, li recordo. Per tant, 
jo els tècnics els respecto molt, però a vegades no sé com es miren les coses. I poca 
cosa més. Nosaltres vam votar a favor l’altre cop. Ara ens abstindrem perquè no 
entenem perquè tenim totes aquestes complicacions. Sé que te raó en el que diu, 
aquesta empresa mes que passa, mes que cobra, això és evident. Però com que ho 
sabem, hem d’anar amb peus de plom. I li vaig dir en el Ple en que es va aprovar: fer 
fora una empresa per una clàusula petita, per molta raó que tingui l’Ajuntament, és 
jugar-se-la, i més quan no anava guanyant. Si, si, més quan no anava guanyant. Per 
tant, bueno, bueno, en aquell cas, si ho fem hem de ser molt astuts i hem de poder 
argumentar bé perquè sabem que les tàctiques d’aquestes empreses grans és apretar, 
apretar, apretar perquè dia que passo, dia que cobro, és evident. D’acord? Per tant, 
culpabilitzar al lobo que se come las ovejas, el lobo es el lobo. M’explico? Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé. Doncs per 
finalitzar. Fomento de Construcciones y Contratas té tot un bufet d’advocats al seu 
servei per anar a defensar els seus interessos en contra dels ajuntaments. Diguem-ho  
així. Què passa? Que nosaltres també havíem de lluitar amb les mateixes condicions 
que ells. Una cosa és que tenim molts bons tècnics, tenim excel·lents juristes però en 
el tema de contractació és una cosa complicada per tant, hem hagut d’anar a fitxar un 
primer espasa. I nosaltres vam ensenyar-li la resolució que el Tribunal de contractes va 
fer. I vam dir a aquest bufet d’advocats (la seva part de contractació i la part 
administrativa): “Escolteu, creieu que tenim raó?” I ens diuen: “Per suposat que teniu 
raó, però s’ha d’explicar ben explicat”. I és això, s’ha d’explicar ben explicat i ho hem 
d’explicar en el mateix llenguatge que ells. Nosaltres ara creiem que ja serà definitiu. 
Fomento, què ha fet? Fomento ens ha avisat que tornarà a anar al Tribunal de 
contractes contra l’exclusió i que, a més a més, no adjudiquem. Escolti’m, ja ho tenim 
adjudicat, nosaltres. Perquè el Tribunal de contractes no para l’adjudicació, para 
l’exclusió. Per tant, l’únic que hem fet avui és convalidar aquell acte. Ei, convalidar és 
correcte? No, és conservar. Conservar aquell acte. Per tant, no estem res més que això, 
no parem l’adjudicació perquè estem conservant l’acte. Ara, l’hem donat una 
explicació molt més jurídica. Allò dels contenidors no era aquell punt del plec, sinó 
era aquell altre punt del plec que és bàsic. I això ho han fet uns advocats que hi 
entenen. No puc dir més. També us puc dir una altra cosa, a veure com ho dic: estem 
auditant el servei. I auditarem els tres últims anys perquè notem coses que no són 
correctes. No podem ser, als últims temps, dels que menys (quan havíem pujat i 
bastant) reciclem d’orgànica. No pot ser. La corba estava abaix el 2011, vam dir: “Ei, 
què passa en aquí? Que aboqueu tot al mateix lloc?” Vam pujar fins a dalt i ara hem 
tornat a baixar. I hem baixat abaix de tot. Vol dir que alguna cosa passa i que no 
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s’estan fent bé les coses. Per tant, crec que en quinze dies tindrem l’informe dels 
tècnics i veurem a veure cap a on tiren. Però no pot ser, d’acord que el sistema no es 
bo, per això el canviarem (el dels contenidors), però no pot ser que estàvem abaix, que 
pugem, que ens situem dintre dels deu, quinze primers de reciclatge a la comarca i ara 
passem a ser, segons els informes que ens han passat, dels últims. Alguna cosa hi ha 
malament. Alguna cosa es fa malament. Bé, esperem que aquesta vegada sigui la 
definitiva, pel bé de tots i pel bé dels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. Molt 
bé, passaríem a votació.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set 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 DEL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE 
BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, 
L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS, L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL 
VALLÈS I LA SOCIETAT EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA 
MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER 
CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS PER EL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 

 
VIST l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 20 de desembre de 2012, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Primer.- APROVAR el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de 
Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del 
Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés, SA, 
per a la millora del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, que s’adjunta com a 
annex al present acord,  amb la finalitat d' establir un marc de col·laboració que 
permeti: 

 
1. La millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els 

diversos nuclis del municipis implicats amb una oferta de serveis adaptada 
a la demanda i necessitats de transport detectades. 
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2. Una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per afavorir 
l’eficiència i racionalitat dels mitjans emprats. 

3. Fixar un règim de finançament estable que garanteixi l’equilibri econòmic 
necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici 
de les persones usuàries. 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Granollers, a l'Ajuntament de 
Canovelles, a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a l'Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona i a l'empresa Sagalés, SA.” 

 
ATÈS que en data 13 de febrer de 2013 es va formalitzar el conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de 
Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, l’Autoritat dels Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés, per a la 
millora del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb vigència fins el 31 de desembre de 
2013. 
 
VIST que el Ple en data 27 de febrer de 2014 va aprovar el primer Protocol addicional 
al conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora 
del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses 
del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el 31 
de desembre de 2014. 
 
VIST que el Ple en data 26 de febrer de 2015 va aprovar el segon Protocol addicional al 
conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora 
del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses 
del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 31 
de desembre de 2015. 
 
VIST que el Ple en data 31 de març de 2016 va aprovar el tercer Protocol addicional al 
conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora 
del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses 
del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 31 
de desembre de 2016. 
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ATÈS que un cop exhaurida la vigència del Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 
2013, la continuïtat de les actuacions que eren el seu objecte exigeix la formalització 
d’un nou conveni al respecte. 
 
ATÈS que els Ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i 
de la Roca del Vallès consideren necessari mantenir l’oferta de servei públic regular de 
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i 
la Roca del Vallès, per donar continuïtat a la coordinació dels serveis urbans i 
interurbans en aquest àmbit territorial per tal d’atendre les necessitats de mobilitat dels 
seus municipis. 
 
VIST que el Departament de Territori i Sostenibilitat, dins de les actuacions per a la 
millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de permetre a la 
ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient dels recursos, 
considera necessari el manteniment del servei de transport públic de viatgers per 
carretera entre Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. 
 
ATÈS que la comunicació entre les poblacions de Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès és atesa pel servei regular de transport de 
viatgers per carretera Sant Feliu de Codines - Barcelona amb filloles (V-6439) i 
Barcelona - Granollers, amb fillola a Llinars (V - 1878; B - 102), del qual n’és 
concessionària l’Empresa Sagalés SA. 
 
VIST l’esborrany del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat 
empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera 
a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. 
 
ATÈS que en l’esborrany anteriorment esmentat es recull tot un seguit de modificacions 
que comporten una alteració de les condicions econòmiques segons el punt tercer del 
repartiment del dèficit tarifari de les línies L-1, L-20, L-21, L-22, L-3 i L-6 dels 
transports públics de la conurbació. Atès que la L6 té problemes de fiabilitat des de fa 
un temps. Les modificacions consisteixen en una nova pàgina web corporativa de 
TransGran, una app del servei, canvis de recorregut i una millora en l’afluència del 
servei cada 20 minuts. Això suposa una aportació per part de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès per el 2017 d’un import de 96.448,58€ corresponent al Transport 
urbà de les Franqueses del Vallès L1, L2 (20, 21 i 22) i L3 que està integrat en l’àrea 
urbana de Granollers, La Roca del Vallès i Canovelles, i d’un import de 110.234,72€ 
corresponent a la línia de servei municipal d’autobús L6; resultant un import total de 
206.683,30€. 
 
VIST l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Obres i Serveis. 
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AQUESTA àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora del servei de 
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès 
i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de 
desembre de 2017. 
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa per l’anualitat 2017 per un import de 206.683,30€ 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 05 4411 22300 condicionada a la dotació 
de crèdit pressupostari suficient. 
 
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la 
signatura del conveni a què fa referència l’acord primer. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Sagalés, 
SA. 
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Miri, d’entrada no estem en contra 
d’aquest tipus de convenis perquè entenem que mancomunar serveis és una de les 
formules que tenen els ajuntaments no tan grans de poder tenir serveis d’una forma 
més equilibrada per tant, no estem en contra d’aquest contracte. Ara, el que sí que l’he 
de dir, i ja li vaig dir en el seu moment, quan estava l’antiga regidora Vanessa Garcia, 
és que quan ho van aprovar el primer cop, és que tenim una oportunitat d’or per 
marcar quines necessitats te les Franqueses per la línia que té en aquests moments. 
Se’ns va dir que s’estava fent un estudi de sube y baja que mai se’ns ha facilitat a 
l’oposició, no l’hem vist mai. Se’ns va dir que no havia possibilitats perquè estava ja 
signat i que ara variar això era molt complicat perquè les línies eren conjuntes amb 
Granollers i tal, i que no sé què. I ara ens trobem, a la Junta de Govern d’aquest matí, 
que passa un conveni amb Mercadona per una segona línia. La desdobleu, sembla ser. 
Clar, això sense parlar amb l’oposició, sense saber el model de poble que volem, sense 
saber si volem que s’arribi a les empreses o a les escoles, sense voler res, sense saber 
res, perquè clar, a lo millor estaria bé un servei que passés a primeres hores pel 
Polígon de Llerona, no sé què dir-li, a la part de les Franqueses. En el seu moment, 
quan es va proposar aquest servei de transport entre Canovelles i les Franqueses, les 
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Franqueses no va voler participar i al final va ser el bus propi de Canovelles. Jo això 
ho recordo. I vam perdre una oportunitat de tenir connectat Llerona com a polígon i 
com a poble amb una línia d’autobús que passés una sèrie d’hores al dia. Bé, ens 
trobem amb aquestes sorpreses. I el que més ens indigna és que no ho fem perquè 
tenim una visió de com ha de ser el transport públic a les Franqueses, si no que ho fem 
perquè hi ha una empresa que te una necessitat de tenir una parada de bus davant 
perquè el seu negoci perilla. Això és el que més ens indigna, per molt que posi quartos 
en un conveni per obtenir pagar una part d’aquesta segona línia. No ho entenem. 
Aquest Ajuntament funciona a toc de necessitats de tercers o funciona per conviccions 
pròpies que te dels serveis que ha de donar? I ja li dic ara que votarem en contra, a no 
ser que ens ho expliqui molt bé perquè, tot i que estem a favor (ho torno a dir) de 
mancomunar serveis, també li dic que no entenem com estan gestionant el nostre 
transport públic a les Franqueses. És que no ho entenem. Perquè tampoc no ens ho han 
explicat. Ara ens vindran: “Escolti, ha passat per Junta de Govern, poden passar a 
preguntar quan vulguin”. No, és que han de canviar vostès les dinàmiques. Durant 
temps, una part d’aquest equip de govern es va cansar de demanar informatives. Doncs 
informatives hem tingut dos, que jo sàpiga. Una a Serveis socials i una sèrie de 
reunions amb vostè per fer aquest conveni que s’ha aprovat ara fa poc. No hem tingut 
més. Estaria bé que en temes de poble, com a mínim, ens informessin per veure quines 
idees tenim entre tots, i arribar a conclusions. Però no trobar les coses fetes. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Jo seré molt breu. Demanaria només que 
s’esplaien ara en el seu segon torn i que ens indiquin quines millores te aquesta 
pròrroga de conveni que ens porten a firmar en relació al que tenim vigent d’anys 
anteriors pel municipi de les Franqueses. Digui’m, no sé, les millores, el que sortim 
guanyant aquest any en els tres o cinc minuts que tinguin. 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Bueno, lo primero pedir disculpas. A partir 
de ahora, desde mi área, yo contaré con la oposición para quien me quiera escuchar, 
explicar estas cosas antes y coger sugerencias como hicimos con las escombraries, y 
me apoyasteis. Va para todos. Lo haré. Me comprometo. Y bueno, según lo que 
pregunta el señor Profitós, la mejoría que tenemos, aparte de poner una parada más, 
sea a favor de quien sea (la va a utilizar el pueblo). Nosotros pensábamos igualmente 
(antes de ustedes quieren llamarlo tema Mercadona), nosotros pensábamos que 
teníamos un problema de que los tiempos no se estaban cumpliendo. Durante la 
mañana perdíamos una vuelta y durante la tarde perdíamos otra vuelta. Y nosotros ya 
llevamos unos meses hablando con Sagalés, que ese tema ya habría que solucionarlo. 
Porque desde 2012 a 2015, de tener 17.800 pasajeros a tener 34.748. ¿Qué pasaba? Al 
recoger tanta gente se estaba perdiendo tiempo. Entonces, cuando dábamos la vuelta 
nos teníamos que saltar alguna parada o nos teníamos que saltar alguna vuelta. 
Habíamos pedido soluciones y la única solución que nos daba Sagalés era o poner el 
tiempo de parada más largo (que tampoco podía ser porque había ratos que el autobús 
tendría que estar parado) o poner otro autocar. Y entonces hemos acabado decidiendo 
poner otro autocar a ciertas horas del día para poder tener una frecuencia. Ahora 
tenemos una frecuencia de treinta minutos. Pasará a una frecuencia de veinte minutos, 
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porque habrá momentos del día en que habrá dos autocares. Y entonces, lo hemos 
combinado de manera que a partir de ahora, la L6 tenga una frecuencia de veinte 
minutos. Aparte de que hemos ampliado que pasarán por el Hospital, pasarán por la 
estación, será un servicio bastante mejor de lo que tenemos ahora. Lo que usted dice 
de Llerona, no lo digo que no, pero ahora de momento hemos enllestido esto y creo 
que es bastante bueno. Gracias.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Miri, vostè no era regidor en aquell 
moment, però jo recordo quan vaig fer una sèrie de preguntes aquí, nosaltres vam fer 
propostes en aquest Ple i una d’elles era que arribessin fins a l’hospital, fessin allà el 
baixador, per no haver d’anar fins a la central de Sagalés a Granollers. En aquell 
moment, com que la línia era pròpia, no estava encara en TransGran. Se’ns va dir que 
és que si no baixava a Granollers, no era interurbà i per tant, perdríem 10.000€ de 
subvenció. Bé, això ja no cal. No cal, perquè tenim un conveni i les subvencions ja 
s’espavila de buscar-les qui gestiona a TransGran, en aquest cas. També li recordo que 
tenim una línia que arribava a Cànoves (que va assumir l’Ajuntament de les 
Franqueses perquè si no, Cànoves es quedava sense línia) que també aprofitava per 
tenir 10.000€ més de subvenció. Clar, aquesta part. Ara nosaltres, escolti, si funciona 
bé, funciona bé i s’ha acabat. Jo li dic perquè propostes, sí que n’hi ha. Per què no es 
pot fer un baixador, la línia pròpia, la L6, a hospital enlloc de, no, baixador i tornar? 
No, no m’entén. O sigui, ara tenim una L6 que obligava a baixar fins a Sagalés i 
perdíem miri, deu minuts d’anada i deu minuts de tornada, així de clar. I nosaltres a 
l’empresa, i en aquest Ple, li vam dir: “Escolti, no cal baixar fins abaix, perquè ja 
tenim la línia de Vic que baixa, tenim la línia de la Garriga que baixa i tenim la que 
passa per davant de l’hospital que també baixa. Fem un baixador propi a l’hospital i 
guanyem entre un quart d’hora i vint minuts. I aquesta era una proposta viable. I es va 
decidir que “no és el moment”. Li dic perquè clar, davant de: “No, no, no arribem 
perquè hi ha més usuaris”, doncs escolti, l’ha de solucionar el paperet a l’empresa. El 
que no pot ser és un segon autobús per vint minuts per la nostra pròpia, quan tindrem 
una L20 o L21 que pujarà fins a dalt a instituts i torna a baixar, i aquesta tornarà a 
replicar el mateix recorregut, pràcticament. Si no ho canvien, també. Canviaran la 
L21, que és la que puja fins a dalt? No. Per tant, tindrem dos autobusos fent la mateixa 
ruta. A Corró d’Amunt arriba tres cops al dia. És impossible fidelitzar passatgers amb 
aquesta freqüència. I jo li dic, que he sigut president, i aquí te ara el president, que 
tenim una població envellida a Corró d’Amunt, sobretot a la part de la urbanització. 
Tenim una població envellida que te problemes a vegades, de mobilitat. Per tant, amb 
tot això què li vull dir? Que idees tenim, però clar, jo li dic que si va a l’empresa, 
l’empresa el que li dirà és: “Posi una segona línia i pagui”. És evident, tot i que ens 
pagui una part l’empresa Mercadona, dóna igual, l’Ajuntament haurà de posar trenta, 
quaranta, buscar una subvenció, el que sigui. Igual que abans parlàvem: Fomento y 
Contratas, que defensa els seus interessos, és evident que l’empresa que porta el servei 
de transport, les ofertes que li faran sempre aniran per la mateixa línia, que és 
incrementar el gasto en transport públic. Això és evident. Però el que hem de fer és 
que sigui més eficient, que no ens costi diners. I si un cop és més eficient arribem a la 
conclusió que fa falta una segona línia, per què la farem servir? Per què arribin els 
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nanos a les nou del matí a les escoles, per exemple? O per què arribem a les empreses? 
Per què la farem servir? Clar. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Bueno, yo solamente decir que bueno, la 
decisión esta la hemos tomado mi área (mis técnicos y yo) con la empresa, y creíamos 
que era lo más adiente porque la L6 tiene una cantidad de viajeros bestial. Entonces, 
queríamos reforzar esa línea porque es la que más se utiliza y aparte, es la línea de les 
Franqueses. Y lo que hemos hecho ha sido reforzarla. Le vuelvo a repetir que para 
próximas cosas lo consultaré con toda la oposición, para recibir ideas, críticas o 
consejos. Gracias. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé. Hi ha el compromís del regidor. A 
partir d’aquí, aquesta decisió s’ha pres a nivell polític de govern (és evident), a nivell 
tècnic i conjuntament amb l’empresa. I creiem que millorarà el servei públic que tenen 
els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses, amb més freqüència de certes línies i 
sobretot, la nostra (la que fa aquella pujada tan gran de 17.000 a 30 y pico mil 
passatgers) tindrà més freqüències. I hem de mirar (ara, aquesta és l’altra) que ens 
coincideixi també amb les entrades i sortides de les escoles, perquè això aniria molt 
bé. Ara que passarà per Bellavista, passarà per l’Institut, passarà per Colors, passarà 
per Joan Camps, doncs hauríem de mirar d’intentar coincidir el transport públic amb 
les entrades i sortides dels nens i nenes. No es fàcil, però ho hem de mirar, d’intentar 
d’aconseguir. Molt bé, passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, sis vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E i ERC-AM, una abstenció del regidor del grup municipal CPF, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL 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 

 
ATÈS que el Ple, en sessió del 27 d’octubre de 2016 va adoptar, entre d’altres, els 
següents acords: 
 

“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès pel canvi 
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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.” 
 

ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, segons 
edictes publicats al BOPB de 14 de novembre de 2016, així com al Diari ARA de la 
mateixa data i a la seu electrònica de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat 
al·legacions.  
 
ATÈS que en data 8 de novembre de 2016 s’ha sol·licitat informe al Consell Català de 
l’Esport. 
 
TENINT EN COMPTE que l’article 85 del TRLUC estableix que simultàniament al 
tràmit d’informació pública d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un pla 
urbanístic derivat, s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes. 
 
ATÈS que l’article 22.1.d de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i l’article 50 bis de la llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, estableixen que en cas de no rebre l’informe en el termini establert s’ha de 
continuar la tramitació del procediment. 
 
ATÈS que l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) estableix que la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la seva formació.  
 
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient. 
 
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal. 
 
VIST el que disposen els articles 59, 85 i 98 del TRLUC i els articles 22.2.c) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 
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2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
  
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT 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.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió de Política 
Territorial i d’Urbanisme de Catalunya per tal que procedeixi a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé. Es va fer l’aprovació inicial, no hi ha 
hagut reclamacions, aquesta és l’aprovació provisional. Val per aquest i pel següent 
punt.  
 
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Nosaltres seguim amb la mateixa línia 
que vam ja mostrar el mes d’octubre. Seguim en una línia crítica oberta als controls 
inexistents que trobem dins de l’Ajuntament, que fan que es cometin errades greus de 
gestió del nostre territori i que després s’hagin d’arreglar de pressa i corrents, fent 
nyaps i provocant problemes. Que quedi clar que no critiquem a les persones tècniques 
que els han efectuat sinó que estem demanant que hi hagi un control. Caldria analitzar 
què va fallar i, sobretot, explicar-ho. No ens val de dir: “Bueno, és que va passar això i 
ja està”. No. Per què? Perquè si no sabem què realment va passar i com va passar, no 
ho podrem arreglar. I es tornarà a repetir. Com tants altres punts que hem anant dient 
als últims plens, amb problemes d’aquest tipus. I una mica, el tema de com podem 
veure una zona verda a l’entrada del Centre Cultural de Bellavista, si està tot 
encimentat. Hi ha quatre arbres, pobrets, que no tenen ni fulles. Llavors, això no 
entenem aquest tipus de canvis, d’àrees, d’un cantó a l’altre, no entenem quin sentit 
tenen. Certament, també sabem que hi ha entitats a les quals se’ls han promès coses 
durant la campanya i després tenim una mica hipotecada la gestió real. En definitiva, 
tornarem a votar en contra. A IMAGINEM sí que tenim un compromís amb el territori 
i, sobretot, amb la seva gestió perquè tenim molt clar el nostre model de poble.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Nosaltres canviarem el vot. Ens vam 
abstenir a la primera, votarem en contra i l’explicaré el perquè. Hem pogut fer a nivell 
de secció local d’ESQUERRA una reflexió més enllà d’una setmana, que és el que 
teníem a l’anterior votació. Votarem en contra per deixar palesa la disconformitat. 
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Vagi per davant, senyor regidor, que no és amb vostè. Vostè no hi era, vostè no te cap 
culpa del que va passar en aquí. Vagi per davant això. Però repeteixo, ens trobem amb 
que tres de set dels punts, diguem-ne, de l’ordre del dia d’aquest Ple són per aquestes 
coses i especialment, s’acaba de comentar, perquè en el cas del canvi de cromos per 
poder aconseguir l’expansió del camp de futbol 7 de Bellavista, estarem catalogant 
com a zones verdes coses que ja no ho són, coses que no sé, hauran de fer vostès un 
gesto si és el cas, però de moment estan emportlanades, i que de verdes no tenen res. 
Són uns espais que, tant el que hi ha a la part de baix de la biblioteca com el que hi ha 
al costat de la cívica, que de fet, els hi canviarem l’etiqueta però continuaran sent 
espais d’equipaments, tot i que els hi diem de zona verda.  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Si, bé, bona nit. Aquesta contestació que 
jo faré ara va pels dos. A veure, vostès estan dient que s’han fet les coses malament. 
És veritat. Jo puc esbrinar, puc intentar veure com es va fer. És difícil de poder-ho 
esbrinar això, eh? Però ho intentaré. Segona. Vostès es queden amb el no arreglar. O 
sigui, vostès voten en contra i ho deixarien així. Jo crec que s’ha d’arreglar, vingui 
d’on vingui. Si vostès haguessin estat governant i ho haguessin fet malament vostès, 
això els que venen ho han d’arreglar perquè és sí o sí, no pot quedar així. Com a 
regidor d’Urbanisme, això és important, s’ha de fer. I llavors hi ha una altra cosa: 
vostè està dient que les zones verdes estan emportlanades i tal. Miri, jo cada quinze 
dies, amb els tècnics, vaig a Urbanisme. I això ho hem consultat a Urbanisme. I a 
Urbanisme els hi sembla correcte, a Urbanisme de la Generalitat. Escolti, si un òrgan 
superior ens diu que és correcte, jo he d’elevar-ho al plenari, evidentment. I crec que, 
com a regidor d’Urbanisme, tinc l’obligació de solucionar aquest problema. I també 
em comprometo a que, com a regidor d’Urbanisme, això no torni a passar, 
evidentment. I faltaria més. Res més. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé, miri, ja l’avanço la votació del segon 
punt, o sigui, el segon punt li votem a favor com vam fer l’altre cop. O sigui, entenem 
que errors poden haver. L’únic que demanem és que aquests errors no es reprodueixin 
en el futur. Però en aquest punt li votarem en contra. I no li votarem en contra perquè 
vostè intenti arreglar la situació, sinó perquè fa una cosa que, des del nostre punt de 
vista és, no vull dir perillosa, no sé com dir-ho: és preocupant, diria jo. I li diré per 
què. Vostè coneix l’empresa Valentine, a Montcada i Reixach? Sap que aquesta 
empresa va haver de tancar. Sap per què? Un dels motius? Perquè van canviar zona 
verda per zona industrial. De diferents sectors. Bueno, jo li dic. Per què estem en 
contra nosaltres? Si tot això s’hagués desenvolupat a Bellavista, els canvis 
d’equipament per zona verda, jo li diria: “D’acord, vostè compensa dintre d’un mateix 
pla zona verda per equipaments. No hi ha cap problema.” Però és que vostè utilitza 
Bellavista i Corró d’Avall per fer aquesta compensació. I li recordo que l’Ajuntament 
de Montcada, quan va fer això, també tenia la Comissió d’Urbanisme a favor. I va 
haver una sentència del Suprem que ho ha anul· lat. I li podria posar algun exemple 
més, perquè vostès han de demostrar que, quan fan aquests canvis, la nova zona 
gaudirà plenament d’aquesta condició de zona verda. Ho han de poder demostrar, a 
més a més, que és el que diu la sentència. Li dic perquè jo he fet els deures, he anat a 
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consultar i m’han dit això. Per tant, no és tan que vostès ho arreglin o no (que a 
nosaltres ja ens sembla bé que ho arreglin) si no que en aquest cas no ens ha agradat la 
forma. Per què? Perquè si un equip de govern, el que sigui, comença a fer canvis o 
permutes d’un lloc a l’altre, ens podem trobar amb llocs on ens quedem sense zona 
verda, per solucionar problemes, però hem arribat a un extrem absurd, també li dic. 
Per tant, la nostra preocupació no és que canviïn un lloc per l’altre, sinó que a més a 
més, ho fan a nivell de municipi, no ho fan dintre del pla d’actuació que va ser 
Bellavista, o dintre de Corró d’Avall, o no, no, agafo això d’aquí, allò d’allà i ho 
canvio. És el que ens preocupa, perquè si entrem en aquesta dinàmica, aquesta 
dinàmica pot no tenir fi. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Ganduxé, ara sí que va directament 
per vostè. Vostè te l’obligació de fer això. Però nosaltres entenc que tenim l’obligació 
d’explicar perquè estem així. Si diu que ho mirarà, si vol una mica d’ajuda en el tema 
del Centre cultural (continuem dient-lo així), vagi a mirar qui va dibuixar plànols i qui 
va començar a fer obres i per què, quan es van començar a posar totxos des d’un bon 
començament es van posar en un lloc on no era. Que possiblement, des del punt de 
vista paisatgístic, des del punt de vista de com ha de quedar l’edifici, sigui més maco 
tal com esta construït o com està mig construït, que com estava dissenyat. Entenc que 
és més maco que la zona verda estigui abaix que no a dalt. Això que ara s’han trobat 
vostès, que és que quan han reprès aquest projecte algú els ha dit: “hòstia, què ha 
passat, aquí?”. Bueno, això mateix algú ho havia d’haver dit fa no sé quants anys, 
quan va començar. Això pel que fa referència al tema de Corró d’Avall. I el tema de 
Bellavista, vagi a buscar les explicacions amb promeses de: “Ja ho farem, ja us ho 
arreglarem”, abans de mirar si realment el territori ho permetia. I llavors, arriba un 
moment en que un, vulguis o no, és esclau d’allò que ha promès. I això és el que 
s’estan trobant ara vostès.  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé. Em reitero en el que he dit abans, o 
sigui, vostè pot tenir tota la raó del món però això s’ha d’arreglar. I vostè m’està 
renyant, i fa bé. No, no, escolti, vostè m’està renyant dient: “Escolti, aquí han fet i no 
sé què, vagi, miri, i tal”. Escolti, d’això no se’n treu res perquè, què solucionaré jo ara 
d’anar a veure els fonaments d’això? És que no ho solucionarem, jo crec. Senyor 
Bernabé, zones verdes en aquest municipi n’hi ha. I si no, pregunti-li al senyor Moisés 
Torres. Res més, bona nit.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Per finalitzar. És la nostra 
obligació arreglar-ho. Una vegada ho esbrinem, una vegada els tècnics ens ho diuen la 
nostra obligació és arreglar-ho. Nosaltres som dels que no mirem el passat, mirem el 
futur. S’ha mirat moltes vegades el passat, ha anat als tribunals i, de moment, no hi ha 
hagut res. Llavors, el que ens interessa és mirar al futur i arreglar-ho. Què fem sempre 
quan detectem una cosa d’aquestes? I potser en el proper Ple n’hi vindrà una altra. Si, 
si, ja els aviso. Potser, mous una pedreta i surten coses. Però potser en el proper Ple o 
en l’altre n’hi haurà una altra, també, val?, relacionat amb algun Pla Parcial també 
existent, que ho estem acabant de treballar. Però el que fem és anar a la Comissió 
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d’Urbanisme, que són els que ho aproven, i els hi diem: “Mira, hi ha això”. I els hi 
portem una proposta. I a vegades ens la canvien. Aquesta de la zona verda de davant 
del Centre Cultural no és nostra. No és nostra, és la Comissió d’Urbanisme que ens va 
dir: “Agafeu aquesta part d’aquí davant”, val? I nosaltres, perquè ens ho aprovin, 
agafarem aquesta part d’aquí davant. I no perdem zones verdes. Ara, li ha dit amb bon 
sentit de l’humor que no serà per zones verdes, perquè tenim 47 parcs o 48 parcs a les 
Franqueses per tant, de zones verdes en tenim. Però la nostra obligació és solucionar-
ho, i fer-ho d’una manera coherent, que crec que ho estem fent així. Molt bé, 
passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, sis vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC-E i ERC-AM, una abstenció del regidor del grup municipal CPF, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL 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 

 
ATÈS que el Ple, en sessió del 27 d’octubre de 2016 va adoptar, entre d’altres, els 
següents acords: 
 

“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès 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 
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Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 
de 2012.” 
 

ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, segons 
edictes publicats al BOPB de 14 de novembre de 2016, així com al Diari ARA de la 
mateixa data i a la seu electrònica de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat 
al·legacions.  
 
ATÈS que l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) estableix que la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la seva formació.  
 
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient. 
 
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal. 
 
VIST el que disposen els articles 59, 85 i 98 del TRLUC i els articles 22.2.c) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
  
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT 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.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió de Política 
Territorial i d’Urbanisme de Catalunya per tal que procedeixi a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Nosaltres ja hem dit que fèiem 
l’explicació en el punt anterior. Alguna aportació? Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC-E, PSC-PM i PP, dos vots en contra dels regidors del grup 
municipal ERC-AM, una abstenció del regidor del grup municipal CPF, i per tant, amb 
el quòrum legal. 
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT AL REFERÈNDUM, 
AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES 
INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA 
SOBIRANIA  

 
El Parlament de Catalunya en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una 
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li 
demana que negociï amb l’estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 
 
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu 
el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta 
declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al 
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots 
i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir 
així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat. 
 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat 
i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els 
darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra 
solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem 
defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac 
injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, 
sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per 
conèixer la postura dels catalans sobre la independència del nostre país. 
 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des 
d’on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 
 
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu 
ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint 
una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves 
decisions a partir de criteris subjectius. 
 
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament a la resolució del Parlament de Catalunya per 

a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt 
tard, el setembre de 2017. 
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2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre 

municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, 
en el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer 
una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal 
que sigui el màxim de transversal socialment i política. 
 

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per 
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la 
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions 
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica. 
 

4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment 
una separació real de poders com a garantia de la democràcia. 
 

5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 

 

El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Molt breument, per defensar la moció. En 
primer lloc, dir que no és una moció d’ESQUERRA, és una moció de l’Associació de 
municipis per la independència que nosaltres hem presentat en aquest Ajuntament 
quan faltava una hora perquè es tanqués el termini, veient que no entrava. En segon 
lloc dir que, al no ser una moció d’ESQUERRA sinó que és una moció que presentem 
nosaltres però que com deia, és de l’AMI, no modificarem absolutament res. Vull dir, 
qui voti a favor que la voti a favor tal i com està i, qui hi voti en contra, que hi voti en 
contra, però no acceptarem cap modificació sobre el redactat inicial. I per la resta, no 
crec que sigui necessari fer-ne cap defensa a brandada ni fer cap míting en aquí, tots 
sabem quina és la situació del nostre país, tots sabem més o menys què és el que 
defensa cada grup i, a partir d’aquí, l’única cosa que volem nosaltres és (esperem) 
deixar palès el suport de la majoria de l’Ajuntament de les Franqueses en aquest 
redactat.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé, bona nit. El PSC hem reiterat en 
moltes ocasions que volem que la ciutadania voti un acord i no una ruptura, que el 
nostre objectiu és que hi hagi una reforma federal de la Constitució espanyola i que la 
nostra estratègia política no implica confrontar amb els independentistes, sinó fer una 
proposta alternativa i no afavorir el xoc de trens entre Catalunya i la resta de l’Estat 
espanyol. Volem recordar també que en tots els debats ens vàrem oposar a la lògica de 
la unilateralitat com a mecanisme de negociació i que tampoc compartim la utilització 
sistemàtica de l’Administració local en els interessos polítics de l’actual govern de 
Catalunya i dels partits que li donen suport. Cal lluitar contra la instrumentalització 
dels ajuntaments per part de les forces polítiques independentistes que encapçalen el 
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Govern de la Generalitat. Sobre el tema de la judicialització d’alguns càrrecs electes, 
els socialistes hem defensat que la llibertat de la ciutadania no seria possible sense la 
garantia que les normes de les quals ens hem dotat es compleixin. Des del 
convenciment que fer de la política una judicialització no és la solució, cal que les 
normes es compleixin i que els debats polítics es facin en l’àmbit de la política. La 
judicialització només afavoreix als que veuen en conflicte una possible rèdit electoral 
d’un i d’altre extrem. Som conscients de que a Catalunya estem vivint moments de 
tensió per falta de negociació, diàleg i pacte. Per trobar una sortida, amb un carreró al 
qual ens han portat els partits que ens estan governant els darrers anys a Catalunya i a 
Espanya, uns partit que s’han mostrat incapaços d’obrir un procés de diàleg en un 
tema tan cabdal com l’encaix de Catalunya dins d’Espanya. Des del PSC estem 
disposats a parlar de l’abast de la llibertat d’expressió i defensar-la. I a no compartir la 
judicialització de les pressions polítiques, però el que no podem admetre mai és que 
algú no acompleixi la llei. S’ha de saber que no acomplir la llei té conseqüències i 
més, si és un càrrec públic. Estripar una resolució judicial o no declarar davant del 
jutge, te conseqüències. Un alcalde o un regidor que ha de garantir el funcionament 
democràtic de les institucions no pot incomplir la llei impunement perquè perd la 
força, la credibilitat i la legitimitat per fer complir les seves decisions, als seus 
conciutadans. L’estat de dret té aquestes coses. La llei és igual per a tothom. No hi ha 
objecció de consciència ni impunitats possibles. I aquells que tant parlen de drets 
democràtics haurien de saber que la llei és la garantia dels seus drets. Saltar-se la llei 
és afeblir la democràcia. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Com a resposta. El seu al·legat és 
impecable. Ara mateix tenim un petit problema, que és que aquesta votació pactada, 
aquesta cosa, depèn de dos governs, és clar. I vostès em penso que són els únics que 
ho defensen i, ara mateix, no governen ni a Catalunya ni a l’Estat espanyol. Val a dir 
que, anys endarrere, vostès havien governat tant a Catalunya com a l’Estat espanyol i 
això no se’ls havia acudit. No sé. Per altra banda, no estem parlant només d’un regidor 
que estripa una resolució judicial o d’un regidor, un alcalde o una alcaldessa que no es 
presenta a declarar. Estem parlant, com a darrer exemple de la Presidenta d’un 
parlament, del nostre Parlament. Estem parlant del govern anterior, de gent que el que 
va fer va ser posar urnes perquè el dia 9 de novembre poguéssim anar a votar. Sembla 
una mica com el cas anterior: hi havia vint sol·licituds d’al·legacions i vostès han 
parlat de quatre. I probablement, hi haurà casos en els que ens podrem posar d’acord, 
però no ens posarem d’acord amb la generalitat dels temes que vostès em plantegen ni 
en el fons ni en els exemples.  
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Deixar clar que nosaltres hem donat 
llibertat de vot aquí. Entenem que cada regidor ha de votar sota la seva consciència. 
També estem relativament tranquils amb aquesta moció perquè entenem que, si hi ha 
algun problema jurídic, ens ho haurien d’haver dit els serveis jurídics de l’Ajuntament. 
Com que no ens han dit res, entenem que es pot votar tranquil·lament a favor, en 
contra o abstenció. Gràcies. 
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Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Únicament afegir al comentari del senyor 
Profitós que el que proposa la moció, entre d’altres coses, és defensar el que es pugui 
realitzar aquest referèndum. I amb aquest referèndum el que volem és que també es 
puguin afegir tant les persones del sí com les persones del no. Entenem que això és bo 
per la democràcia i, per tant, nosaltres votarem en conseqüència en aquest sentit.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Alguna intervenció més? 
Òbviament, senyor Profitós, que ens subscrivim al 100% al que vostè ha dit. 
Subscrivim (evidentment) la moció íntegrament, que diu l’AMI, per això votarem a 
favor d’aquesta moció. 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, quatre vots en contra dels regidors 
dels grups municipals PSC-PM i PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 

 

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L'HABILITACIÓ D'UN 
ESPAI MUNICIPAL ON PUGUIN FER NIT LES PERSONES SENSE 
HABITATGE  

 
Atès: 

- Que el govern municipal va manifestar fa unes setmanes en roda de premsa la 
seva voluntat de destinar els ingressos de la partida de multes de trànsit a 
finalitats socials. 

- Que la major part de les finalitats que han aparegut a la premsa (no vàrem poder 
tenir informació de primera mà en no ser convidats a l’acte) són temes ja 
previstos que haurien de poder ser assolits sense aquesta partida de reforç. 

- Que disposar  d’un lloc on poder fer nit amb dignitat és una de les necessitats 
primordials de les persones, i molt sovint aquest fet és la frontera entre una 
situació de necessitat i una situació de marginalitat. 

- Que les Franqueses no disposa de cap espai habilitat a aquest efecte. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Habilitar tota o una part de la nau de les antigues casernes situada al costat 
del Viver d’empreses (la de la punta, propietat municipal i que ara es fa servir com a 
magatzem) per tal que les persones que ho necessitin puguin passar-hi la nit amb 
dignitat, sota sostre, amb llit i amb disponibilitat de bany i dutxes. 
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Segon.- Instar al govern municipal a crear una partida a aquest efecte al pressupost del 
2017, en el moment de la seva aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Instar al govern municipal a crear un grup de treball amb presència tant de 
tots els grups polítics d’aquest Ajuntament com de totes les entitats amb activitat d’ajut 
social del municipi que ho desitgin, per tal d’establir, en el decurs del proper mes de 
gener, les condicions detallades de les instal·lacions. 
 

El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Molt breument, per defensar-la. Som 
conscients de que és una moció poc concreta i precisament per això s’obre la porta a 
fer un grup de treball que debati això durant el mes de gener. La finalitat última és 
que, realment, els projectes socials facin un pas més en aquest sentit. Suposo (ojalà 
m’equivoqui) que el que passarà serà que algú dirà: “Osti, la idea està bé, s’han de 
donar més voltes, la moció no te la votem però ja ho treballarem”. Bé, en qualsevol 
cas es tracta de remoure consciències, de deixar palès que es pot fer més del que estem 
fent i de que, realment, tenim necessitats molt a prop de casa. Dit això, em penso que 
s’explica també tota sola.  
 
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor Profitós, a la Junta de Portaveus vam 
comentar aquest tema. Ja li vam dir i pensàvem que finalment vostè la retiraria, 
aquesta moció, en el sentit que és un tema que no només, per poder-lo abordar des del 
nostre municipi, sinó a nivell de comarcal. Per tant, clar, el que sí que vull afegir és 
que he consultat a les entitats socials que són actives dins del municipi aquesta situació 
en aquest moment i esperem de que continuï amb aquesta situació, no ens afecta. Això 
no vol dir que demà no pugui passar. Per tant, la urgència no és tal, val més que 
parlem les coses perquè la seva proposta comportaria tota una sèrie d’estudis quant a 
la gestió en quant s’hauria de fer i, a més a més, ja dic, entenem que és més un servei a 
nivell comarcal. Per tant, sí que parlem, si vol, però no li podem donar cobertura avui.  
 
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, nosaltres l’esperit de la moció el compartim 
i considerem que no és un tema que ens hagi de deixar indiferents. El que sí 
demanaríem unes modificacions en el sentit de deixar, sobretot l’últim punt, perquè els 
dos primers punts concreten un tema que avui en dia aquesta temàtica s’intenta 
treballar d’una forma una mica diferent. El concepte que es proposa aquí és el 
concepte clàssic d’alberg d’emergència. Aquí podem trobar dos tipus de situacions: la 
gent que viu al carrer per un tema de desestructuració de forma permanent, o la gent 
que ve d’una emergència avocada a trobar-se de cop al carrer. Són dos temes que es 
treballen de forma diferent, que a serveis socials ho coneixen millor, segurament. És 
un tema que considero que potser no s’ha d’enfocar (considerem, el grup) com a 
municipi sinó com a comarca, o com a conurbació urbana d’una que som gran com 
Canovelles, Granollers, les Franqueses, la Garriga, la Roca, que som una concentració 
de població que potser te cassos. I el model d’alberg com, diguem, com lloc amb llits, 
dutxes i això, és un model que s’intenta superar perquè costava molt (les últimes 
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tendències en polítiques socials) donar solució a l’emergència, a vegades, però no 
treballa sobre l’arrel del problema. Ara, a Barcelona, s’està iniciant un projecte que a 
mi em sembla molt interessant que seria extrapolable, jo crec, a la resta del territori de 
Catalunya, que és treballar concretament a cada cas, intentant reinsertar cada cas a la 
societat, perquè quan parlem d’aquests cassos concrets a vegades hi ha problemàtiques 
afegides que no és només treballem l’emergència, sinó un treball de fons molt més 
complicat perquè obrir aquest espai implicaria tenir treballadors socials treballant allà 
concretament, i és una cosa que abastaria més enllà del municipi. Jo crec que seria bo 
que creéssim aquesta taula de treball i, el que hauríem de fer com a Ajuntament, 
treballant tots junts, és interpel·lar a la resta d’Ajuntaments de la comarca, al Consell 
Comarcal i a d’altres administracions perquè el Vallès Oriental, o l’entorn de 
Granollers, les Franqueses, Canovelles, tinguem algun tipus de coordinació, o fet 
concret a ser possible, en el mínim temps possible. Jo marcaria sis mesos o un any, 
aprofitant que estan fent mesures en altres tipus d’emergències, per tractar aquest 
tema. Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Nosaltres sempre estarem a favor de 
tots els temes socials però també considerem que és una moció que no està prou 
estudiada. Creiem que és necessari conèixer la realitat i per això,  també constatem 
necessari crear aquesta comissió, però també important parlar amb els municipis veïns, 
també amb Granollers, Canovelles, la Roca, la Garriga, per veure quina realitat tenim 
tots i treballar tots plegats. Per això sí que li demanem que, si pot ser, deixi aquesta 
moció sobre la taula i que puguem treballar-la tots amb més calma.  
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: És que m’ho han demanat tan bé que estic 
per dir que sí. A veure, si el compromís realment per part del govern (que no ens 
equivoquem, és qui ha de prendre la iniciativa en aquest sentit) és treballar, tirar això 
endavant, parlar amb la Generalitat (la mateixa Generalitat també te un projecte 
d’això), no era la cosa tan ambiciosa com això, vull dir, no pretenem reinsertar a 
ningú. Pretenem, així, d’entrada, que algú no hagi de dormir en un caixer automàtic o 
al mig del carrer o sota el pont, o que la guàrdia urbana no se l’hagi d’endur. O que no 
hagi de desplaçar-se fins a Barcelona per trobar un alberg en aquestes condicions. En 
qualsevol cas, la intenció inicial era aquesta, era remoure consciències que des de 
l’Ajuntament de les Franqueses, en el qual disposem d’espais, es tiri endavant això. 
Escolti’m, si hi ha realment el compromís i és un compromís de veritat, no com 
d’altres vegades, de tirar endavant el tema, escolta, la deixem, la retirem, cap 
problema, no cal ni que ho votem, vull dir, la retirem i quan a vostès els hi sembli, 
doncs ho tirem endavant. Però si pot ser, durant el mes de gener comencem a parlar-
ne.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Queda la moció retirada? Molt bé. 
Passaríem al punt número 11. 
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

11. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Tenen cinc minuts. Un moment, si us plau. 
 
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: A veure, nosaltres comencem amb un prec 
que creiem que és prou important sobre les preguntes formulades pel públic i exigim 
que la ciutadania pugui venir lliurement a formular les preguntes que creguin 
convenients ja que això afavoreix la participació. Si no, d’altra manera, el que 
aconseguiríem és que a aquesta sala estiguéssim només els polítics, que sembla que a 
vegades és el que volem fer en aquest Ajuntament. Llavors (i en això no hi compti mai, 
els regidors i regidores d’IMAGINEM) ens agradaria que des de l’Alcalde ens contesti a 
aquesta pregunta, si no, cedirem al nostre espai als veïns ara que tenim el torn de 
paraula. (El senyor Alcalde indica que disposen de cinc minuts per fer les preguntes i 
que després ja les contestarà). A la regidora Pruna. Quan donaran resposta a les 
delegacions del catàleg de camins, que no en sabem res? Al Moisés. A partir de l’u de 
gener, segons la moció aprovada, s’havien de posar en marxa les targetes electròniques 
per la Deixalleria. Els veïns, per començar, l’u de gener ja l’haurien d’haver rebut. No 
sabem com està el tema. I al regidor Ganduxé. L’Ajuntament ha demanat una altra 
vegada un cens d’habitatge buit a la Generalitat. El tema s’està allargant, ja és una cosa 
de no acabar mai, i no entenem si el que ens falta són tècnics o no els tenim, comptant 
que ja formem part del Consell Comarcal i allà sí que tenen els seus tècnics. No 
entenem perquè es triga tant. Cedeixo el torn. (El senyor Alcalde comenta que no es pot. 
El senyor Vega pregunta si no els queden minuts. El senyor Alcalde indica que 
disposava de cinc minuts i que ha de seguir. El senyor Vega comenta que estaran en 
silenci). 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: És “Mocions, precs i preguntes”. En tenen 
alguna més? Si no, passaríem a un altre grup. Molt bé, passem algun altre grup. Senyors 
d’ESQUERRA. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure, en primer lloc jo voldria, senyor 
ALCALDE, que ens contestessin per què el mes passat es va aturar el Ple i es va aixecar 
la sessió durant la intervenció del públic. En segon lloc (més que res, per saber-ho) 
saber si aquest mes sí que el públic podrà intervenir per preguntar el que li sembli. 
Voldria preguntar, en relació a l’empresa que porta l’assessorament del tema del plec 
d’escombraries, si ja ens ho han facturat. I en cas que ens ho hagin facturat, si ens han 
dit les hores que han estat perquè a mi em penso que és important dir-les, des del 
moment en que ells van dir que si eren més de 75 hores ja en parlaríem. Suposo que 
hauran estat menys, si no han presentat cap increment. Vull dir, saber quantes hores han 
fet per allò que dèiem perquè els surt a 160€ l’hora i a lo millor ens estalviem quatre o 
cinc-cents euros. Voldria demanar-los també que fessin arribar a tots els grups de 
l’oposició les galerades, l’esborrany del Butlletí. Més que res perquè vostès el reben  
però realment no sé exactament què és el que repassen. I em remeto a la pàgina cinc del 
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Butlletí d’aquest mes, lligat al tema de l’aprovació de les ordenances fiscals d’aquest 
any i de l’any passat. Doni un cop d’ull. I jo els agrairia que ens ho passessin a tots, més 
que res, si volen el tros d’autobombo no cal, però el tros on realment hi ha una 
informació, deixi’ns veure-la perquè si vostès se’l miren i no l’arreglen, val més que ens 
ho mirem d’altres. Voldria preguntar, lligat amb el tema dels autobusos, més que res 
que em confirmin o que em desmenteixin (això sé que no m’ho poden dir ara, qualsevol 
dels dos regidors, més que res el titular, de seguretat ciutadana) a veure si ens poden fer 
arribar o si ens poden contestar en el Ple quantes multes ha tingut l’empresa Sagalés en 
el tema dels semàfors. Aquesta, jo entenc que ara no la poden dir. I l’altra, si tenen 
constància, durant el temps que vostès han estat sabedors de que algunes imatges que 
hagin arribat amb autobusos d’aquesta companyia s’hagin desestimat a l’hora de 
sancionar. Quan tinc? (El senyor Alcalde li respon que li queden tres minuts). Encara 
tinc tres minuts? Osti, què bo que sóc. Val, res, una recomanació només pel regidor 
Corchado. La propera vegada que vagi a Marata, posin l’adreça correcta. Estaven 
anunciats a la carretera de Cànoves i vaja, hi ha una cosa que és el camí i no sé, això 
explicaria algunes actuacions passades, però bueno, vull dir, tinguin en compte de 
rectificar l’adreça del Centre de Marata. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna més? Bé, començaré jo, val? Primer 
de tot, al Ple passat vam complir exactament el que diu el Reglament orgànic municipal. 
No es va fer cap il· legalitat, cap ni una. És el que diu, que les intervencions del públic 
han de ser sobre els punts de l’ordre del dia. Escolta’m, però cap problema, també és de 
savis rectificar. No vull xous. No els vull. Ara bé, també estem perdent que vingui la 
gent de les Franqueses. Ho esteu veient? La gent de les Franqueses no ve. No ve. 
(Alguna persona del públic comenta que ja no venien, d’abans). Si us plau, els hi 
demano, si us plau, ara em toca a mi. Val? Escolta’m. M’escolteu? No és l’hora del 
públic. Ho veieu? No hi ha respecte i heu de tenir respecte. Els hi demano respecte, val? 
Llavors, en aquí. Perdona, vols seure, si us plau? (La gent del públic fa diferents 
comentaris) Doncs calli, que no li toca. No, no, és que no és intervenció del públic, ara. 
Ara estem parlant els polítics. Podeu avisar a la Policia, si us plau? Val. Escolteu-me, 
val? Si us plau, us demano, val, com a Plataforma no podem intervenir un, l’altre, el que 
més, val? A l’hora de precs i preguntes, els demano que nomeneu una persona i que 
aquella persona intervingui en nom de la Plataforma. Els polítics tenim tres minuts per 
intervenir. Els hi doncs tres minuts per intervenir, encara que no sigui un punt de l’ordre 
del dia del Ple. Hi esteu d’acord? Si? Doncs ja està. D’acord? Molt bé. Passaríem a 
contestes de la gent. Si? 
 
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Eli, lo de las tarjetas lo tengo 
superencaminado, no sé si el uno de enero las tendré. Pero si no las tengo el uno de 
enero, en cuanto las tengamos y las repartamos. Me imagino que si ahora, el uno de 
enero, viniese alguien a buscar una tarjeta se le daría la tarjeta antigua, pero en cuanto 
tengamos las nuevas, que las tendremos (ya te digo, ya tenemos el modelo, todo), las 
repartiremos. Yo creo que será cuestión de que las tengamos nosotros, dos, tres 
semanas. Pero ya tenemos el modelo, cómo va, lo tenemos todo muy claro ya, eh? Yo 
creo que no tengo ningún punto más. 
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Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Bona nit. Eli, jo no he entès la pregunta que 
em feies. Em deies del catàleg de camins. De què? (La senyora Pericas comenta que 
eren unes al·legacions). Aquestes al·legacions encara no estan, no ens ho han retornat. 
No és que no vulguem, és que no ens ho han retornat. Crec que no tardarà molt perquè 
ja fa uns quants dies, eh?  
 
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Eli, la pregunta que m’has fet dels 
habitatges, vull entendre que són de les entitats financeres. Estem treballant, no és 
excusa. Hem parlat amb el Consell Comarcal i aquest gener suposo que podrem donar 
una contesta a la teva pregunta. Ho estem treballant també amb Polítiques Socials.  
 
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Ja ho hem dit, que ho rectifiquin. No 
només del que vostè ha vist, sinó també de la web. I no es preocupi, que no ens perdem. 
Gràcies.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Crec que tot està contestat. Ah, el 
senyor Marín. 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé. Sobre la pregunta de Sagalés. Si l’apartat de 
confidencialitat ho permet i gaudim d’aquesta informació, li farem arribar. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Sobre el borrador Butlletí, no ho sé. Ja en 
parlarem. No, és que no ho sé. Val? Molt bé. Finalitzat el Ple, passem a les preguntes 
del públic. Com hem quedat, i us agraeixo que digueu que sí, si la Plataforma vol fer 
alguna manifestació. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                               
 
 


