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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 30 de març de 2017
Caràcter: Ordinari
Horari: 20.00 a 22.00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, primer tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, segon tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, tercera tinenta d’alcalde
JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA, quart tinent d’alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, cinquè tinent d’alcalde
MOISÉS TORRES ENRIQUE, regidor
MARINA GINESTÍ CRUSELLS, regidora
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, regidor
ELISABET PERICAS TAULATS, regidora
GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, regidor
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
ROSA MARIA CASSÀ VILA, regidora
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental
ALEJANDRO MARTÍN VÀZQUEZ, secretari accidental
S’ha excusat:
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El President obre la sessió, comenta que el senyor Rafael Bernabé ha excusat la seva
presència per motius de salut i demana si hi ha alguna esmena en l’esborrany de l’acta
de la sessió anterior.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Molt bona nit a tothom. Una pila i serè
molt breu, més que res perquè des de Secretaria ja ho saben i ja les tenen però em van
demanar que atès que ja s’havia enviat l’acta a tothom, doncs que les llegís en aquí. A
veure. Pàgina 28, a la línia 5 de la meva intervenció diu: “era una cosa poqueta”, quan
havia de dir: “era poqueta cosa”. A la línia 9 està escrit: “Fa set meso” i ha de dir: “Fa
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set mesos” (hi manca una “s”). A la línia 21 hi ha un lloc on diu: “363.000 Euros” i ha
de dir “63.000”. A la pàgina 39, també a la meva intervenció, a la línia 12 diu: “no han
fet la defensa del Ple” quan hauria de dir: “no han fet la defensa al Ple”. I a la línia 15
diu: “en un concurs i no volem que” quan aquest “no” no existeix, és: “en un concurs i
volem que”. I per acabar, a la pàgina 53, línia 3 diu, està escrit: “primera si no us
separa” i el que jo vaig dir va ser: “primera si no ho sap ara”. I a la pàgina 82, línia 7,
està escrit: “suposo que no és conscient” quan el que havia de dir és: “suposo que n’és
conscient”. I ja està.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, queda recollit. També comentarvos (deixeu-me fer una prèvia) que estem treballant en les vídeoactes, val? Llavors,
aquest problema de transcripció ja no hi serà. Molt bé, passaríem a signatura.
A continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior del
dia 23 de febrer de 2017.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia.
2. DONAR COMPTE DE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ DE 22 DE DESEMBRE DE 2016,
D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA DE LA PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA I
MODIFICACIÓ D'ALGUNES ACTUACIONS DEL "PROJECTE
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE BELLAVISTA"
ATÈS que mitjançant la resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, es va obrir la
convocatòria per a l’any 2010 per a l’atorgament dels ajuts previstos en la Llei 2/2004,
de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega l’esmentada Llei, i
per a l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de
desembre, de mesures fiscals i financeres.
ATÈS que per Resolució de l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 22 de juny de 2010, es va acordar
atorgar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en el marc de la concessió d’ajuts
que preveu la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial, una subvenció de 4.392.002,79€, per al
desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral del barri de Bellavista de les
Franqueses del Vallès, amb un pressupost total de 8.784.005,58 €.
ATÈS que en data 18 d’octubre de 2010 es va subscriure el conveni de col·laboració
entre el Departament Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per al desenvolupament del
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Projecte d’Intervenció Integral del barri de Bellavista, dins del qual, entre altres, es va
establir el programa d’actuació i el pla econòmic financer adaptat a les prescripcions de
l’esmentada resolució, que tenia el caràcter indicatiu pel què fa a les anualitats previstes
per cada una de les actuacions del programa.
ATÈS que per Resolució del president de la Comissió de Gestió del Fons de foment del
programa de barris del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, de data 20 de novembre de 2014, es va acordar concedir una pròrroga de dos
anys per a l’execució del Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista.
TENINT EN COMPTE que la situació de crisi financera global ha donat lloc a un nou
escenari de reajustament pressupostari per part de les administracions públiques, la qual
cosa ha provocat un endarreriment en l’execució de les diverses actuacions incloses al
Projecte d’Intervenció Integral del barri de Bellavista, fent que a data octubre 2014 el
percentatge de la despesa justificada sigui un 30,40% del total d’inversió del projecte.
ATÈS que pel què s’ha assenyalat anteriorment i per tal de poder donar continuïtat a
l’execució de les actuacions del Projecte d’Intervenció Integral és necessari disposar
d’un termini de desenvolupament més ampli.
TENINT EN COMPTE l’article únic del Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es
modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4
de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial,
el qual preveu, excepcionalment, la possibilitat d’ampliar la pròrroga ordinària de dos
anys concedida en data 20 de novembre de 2014 per un termini màxim de quatre anys
més, per a la finalització de l’execució de les actuacions previstes a l’esmentat projecte
(PII Bellavista).
VIST l’Estudi d’Avaluació Intermèdia del Pla de Barris de Bellavista per a la
redefinició del Projecte d’Intervenció Integral.
VIST el nou pla econòmic-financer on es reflecteixen els canvis proposats i la pròrroga
extraordinària per un termini màxim de quatre anys per a l’execució de tot el Projecte
d’Intervenció Integral del barri de Bellavista.
VIST l’informe de l’Interventor.
VIST l’informe de la coordinadora del Pla de Barris de Bellavista.
Aquesta Àrea de Pla de Barris PROPOSA a la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el que disposa el Decret de l’alcalde núm. 617/2015, de 16 de juny publicat al
BOPB en data 30 de juny de 2015 i assabentat el Ple en data 9 de juliol de 2015 i el
Decret de l’alcalde núm. 1665/2016 de 2 de juny, publicat al BOPB el 20 de juny de
2016 i assabentat Ple el 30 de juny de 2016, l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- APROVAR la sol·licitud d’una pròrroga extraordinària per un termini màxim
de 4 anys per al desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral del barri de
Bellavista.
Segon.- APROVAR la sol·licitud de modificació d’algunes actuacions previstes al
projecte tal i com es reflecteix al nou pla econòmic-financer.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords, així com el seu reflex al nou pla econòmicfinancer, al Departament de Governació i Millora Urbana de la Generalitat de
Catalunya i a l’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé. Bona nit. Tal com diu l’enunciat del
“Donar compte”, en sessió 22 del dotze de 2016 es va aprovar per Junta de Govern
demanar a la Generalitat una pròrroga extraordinària de quatre anys. I també una sèrie
de modificacions d’algunes actuacions. Hem de dir que el programa ja ho
contemplava. El 2010, quan se’ns va concedir la Llei de Barris, també incorporava que
durant el transcurs del desenvolupament de la Llei de Barris es podria demanar
modificacions a les actuacions. S’ha de dir que la resposta de la Generalitat ha sigut
concedir dos anys, no quatre. Dos. I el compromís (també hem de dir-ho) de pagament
del que ens deu, de tot el que ens deu, a data 31 del dotze de 2016, pagar-ho tot, tot al
31 del dotze de 2017. I el que es generi a 2017 i 2018, pagar-ho durant el 2019. Pel
que representa a les modificacions en les actuacions, s’ha de dir que la més
significativa és el Centre de dia i aquest també ens l’han acceptat. També voldríem dir,
voldria manifestar el nostre desacord total amb la decisió de la Generalitat de
finiquitar el Pla de Barris. Creiem que és una determinació molt lamentable. Pensem
que la Llei de Barris està sent una peça transformadora dels nostres barris d’una
manera integral i des de tots els camps, sigui urbanístic, sigui social, sigui
d’integració. Hem de dir, per anar acabant, que evidentment a molts municipis que
se’ns va concedir la Llei de Barris hi ha un abans i un després. I per anar acabant, dir
que realment ha sigut una de les peces més transformadores del nostre territori.
Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Bona nit. A veure. Des d’IMAGINEM
volem ser molt crítics amb la gestió que s’ha fet d’aquest Pla de Barris. Entenem que
es vulguin allargar quatre anys, no ho trobem malament, però volem destacar certs
punts. El Pla de Barris hauria d’haver nascut d’una necessitat que té la població de
disminuir les desigualtats que existien a les Franqueses i que justament a Bellavista era
un dels exemples, no? Un Pla de Barris ha de tenir tres potes fonamentals: la part
social, la part comercial i la part urbanística. Des d’un bon principi, no s’ha comptat
amb tots els veïns i veïnes, només amb unes quantes entitats per tirar-lo endavant. Per
tant, no ha estat participatiu. Primera errada. Segurament, si s’hagués fet un procés
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amb cara i ulls, no tindríem el desequilibri que existeix entre la part social i les altres
parts, econòmica i urbanística, que tenim en el Pla de Barris d’aquí, a Bellavista. Les
actuacions que estan plantejades eren quatre de contingut social, una de contingut
comercial i nou de contingut urbanístic. O sigui, una altra segona errada. Fins el dia
d’avui, a nivell comercial, no s’ha fet res. I de la part social, s’han fet algunes xerrades
per la gent gran. La que s’emporta la palma segueix sent la part del totxo, o sigui, la
urbanística. I que quedi clar que el nostre grup sí que estem a favor de rehabilitar els
edificis que calgui, però sembla que no volem prioritzar actuacions de caire social
perquè no dóna rèdit electoral. I ara que tenim per endavant poder demanar una
pròrroga seguim sent conscients que els temes socials no es treballen perquè es
segueixen modificant. I enlloc de demanar una pròrroga que ningú no ens demanava
que modifiquéssim el Pla de Barris, a sobre el que fem és treure actuacions que anaven
directament a la part social. Es passa el programa d’inserció laboral per a col·lectius
vulnerables, que podríem dir que és un dels més importants de Bellavista, passem
només al 25% de finançament, es redueix de 255.000 Euros i escaig, a 60.000. Un
altre aspecte que era molt important, que era la transversalitat de gènere, després de sis
anys es redueix de 142.000 a 35.000. I el programa d’Espai familiar es redueix també
l’import assignat. No és això el que nosaltres enteníem per millorar la vida de veïns i
veïnes, retallant brutalment aquests dos aspectes que són d’extrema necessitat: el tema
de la formació i la inserció de persones vulnerables i la transversalitat de gènere. Ens
queda clar que a aquest equip de govern l’interessa penjar-se medalles que es poden
veure i tocar. Però el tema urbanístic, certament, de seguida es fa notar. I les
actuacions a nivell social, on l’impacte no és visual encara que el guany sigui molt
més gran, queden totalment aparcades. Aquest no és el nostre model, és el seu model,
que segueix sent el que ens ha portat a la crisi social viscuda en aquest país. Tots els
diners al totxo i res dedicat a les persones. Seguim tirant endavant una manera de fer
que ens ha portat a la ruïna les classes treballadores. És una vergonya.
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Bé. Realment, em sorprèn molt l’explicació
que vostès han donat. Perquè hem de dir que durant els primers tres anys de vida del
Pla de Barris el que vam estar treballant van ser tots els punts que parlaven de temes
socials. Jo no sé si realment, potser no esteu prou ben informades, a lo que jo agafo el
compromís de donar tota la informació que en aquests moments estic donant. I a més a
més, fent, concretant en totes les actuacions a nivell social que s’ha fet, i aquest
compromís, jo el prenc. Però també, avançant en aquest punt, li voldria dir que del
projecte que puja més de vuit milions d’Euros hem de dir que el 15%, que ha sigut la
part més avançada, ja s’ha fet. I s’ha fet des del punt de vista social. Podria enumerar
aquí uns programes que encara estan vius, que encara estan actius. Però també vull
aprofitar per dir-li una cosa: per exemple, ja no parlaré que vostè també està d’acord
pel que veig, sobre el Pla d’ajuts a la rehabilitació, que pel que veig que ha comentat
que li semblava bé, no? i que hem anat augmentant progressivament. De fet, el 10% de
les persones de Bellavista, el 10% dels que hi viuen, s’han pogut beneficiar dels ajuts a
la rehabilitació. Jo crec que això també és urbanisme. Però no només això, si parlem
d’urbanisme. S’han rehabilitat places que estaven arcaiques, places que estaven fetes
al calor dels anys seixanta, com era la plaça Espanya. Ara, en aquests moments, tenim
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un procés participatiu obert que es tirarà endavant i és per definir com voldrem la
plaça de l’Esbarjo. Per tant, en temes de participació també estem treballant. Però no
només això, en temes transversals que hem estant treballant amb Educació, amb
Cultura. I com a no, també vull dir una cosa, importantíssima, que també ha ajudat
molt a les persones (si parlem de persones), i són els plans d’ocupació, aquests plans
d’ocupació gràcies al SOC, però també gràcies a que tenim un Pla de Barris. Si no
haguéssim tingut un Pla de Barris, no haguéssim pogut gaudir d’aquests ajuts per
poder tirar endavant els plans d’ocupació. Gràcies.
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Quants anys fa que el Pla de Barris està en
actiu? Quants anys fa? Val. Queden dos de pròrroga, no? Si no ens en concedeixen
quatre, en queden dos. Pensen fer el 85% del Pla de Barris en dos o en quatre anys? En
portem molts més. M’acaba de dir que només han fet el 15%. Per què? El 10% s’ha
destinat a rehabilitació. Nosaltres pensem, el nostre grup pensa que totes les actuacions
de caire social no només arriben al 10%, arriben molt més enllà. Per tant, el que
m’està dient no és el que nosaltres hem pogut mirar en els informes. Les actuacions
que s’han realitzat o que s’han canviat, o que s’han tret, no tenen lloc.
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si. Miri. Potser no, em sembla que no m’ha
entès. El que l’he dit (o no m’he explicat bé) l’estava dient que vam començar el 2010.
Durant els primers anys, el que s’ha tirat endavant han sigut projectes socials,
pràcticament, l’estava dient, un 15%. Això no vol dir que s’hagin acabat, no. El que
més ha avançat han sigut els projectes socials, això és el que l’estic dient. Què és el
que ens queda, què farem? Doncs òbviament, el que farem serà una selecció del que
ens resta i, evidentment, ho ajustarem en tots els àmbits, des de l’àmbit social, des de
l’àmbit urbanístic i des de la resta de treballs que queden per tirar endavant. Això és el
que tirarem endavant aquests dos anys pròxims.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, per finalitzar.
El Pla de Barris s’ha executat en un 35%, no en un 15. És un 35% el que hem executat
de Pla de Barris. Tot i que la Generalitat des de 2011 al 2014-2015 ens deia que
afluixéssim perquè no hi havia diners, era això, però en canvi nosaltres vam ser un
dels pocs ajuntaments que va seguir amb el Pla de Barris perquè hi crèiem. I perquè hi
seguirem creient. Deixeu-me que us doni un parell de dades. Durant tot aquest període,
el Pla de Barris ens ha aportat 1 milió d’Euros per ocupació, que són més de cent i
pico persones de Bellavista que han pogut tenir treball en el Pla de Barris durant sis
mesos. Un altre exemple: les rehabilitacions. En el tema de les rehabilitacions en
aquests moments, a dia d’avui, 720 persones que viuen a immobles de Bellavista han
pogut gaudir dels beneficis de rehabilitar la seva finca. L’altre dia vam estar passejant
per Bellavista i per exemple, a una finca amb cinc plantes van poder posar l’ascensor.
Per tant, nosaltres creiem que el Pla de Barris és absolutament necessari. Comparteixo
el que diu el regidor: tots els que han tingut el Pla de Barris, els ajuntaments, han
tingut deu anys per executar-los. Nosaltres només en tindrem vuit. Però de fet, també
hem fet una queixa formal a la Federació de municipis i a l’Associació de municipis
de Catalunya perquè insti a la Generalitat que ens doni un termini una mica més gran.
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Però no deixarem a l’oblit el Pla de Barris. Vostè diu totxo, jo també dic que el totxo a
vegades et dóna benestar a la gent. Per exemple els ascensors que hem posat, que van
de la plaça de la Malagarba a Bellavista per vostès és totxo, per nosaltres és
accessibilitat. Molt bé, passaríem al punt número tres.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
3. PROPOSTA
D'APROVACIÓ
INICIAL
DE
L'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A
LA UNIFICACIÓ I REORDENACIÓ D'ANTENES COMUNITÀRIES
EN ELS EDIFICIS INCLOSOS DINS DE L'ÀMBIT DEL PLA DE
BARRIS DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I
LES SEVES BASES REGULADORES
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va ser inclòs en la convocatòria
de l’any 2010 per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Llei de
Barris) amb el Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista.
ATÈS que el pressupost global adjudicat en la convocatòria de 2010 és de 8.784.005,58
euros per a un projecte d’intervenció en el barri de Bellavista que preveu l’actuació en
diversos camps. En concret, el “Camp 2 - Rehabilitació i equipament dels elements
comuns dels edificis” estableix un fons per a la rehabilitació dels elements esmentats.
ATÈS que part del parc d’habitatges de Bellavista presenta un estat deficient pel que fa
a l’estat de les instal·lacions comunitàries i, en particular, existeixen antenes individuals
obsoletes i parabòliques instal·lades en façana que no compleixen allò que regula la
normativa municipal sobre aquest tema.
ATESA la normativa vigent en matèria de subvencions i habitatge: la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; el Decret 179/1995, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge; el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per
al dret a l'habitatge.
ATÈS que amb la present ordenança es regula la concessió dels ajuts per a la unificació
i reordenació d’antenes comunitàries en els edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat
pel Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista, per tal d’impulsar la reordenació dels
elements instal·lats en les façanes dels edificis, millorant el paisatge urbà del municipi,
així com fer que compleixin allò que regula la normativa municipal sobre aquest tema
(Ordenança municipal reguladora de les condicions d’ubicació d’antenes existents o de
nova instal·lació, destinades a la recepció de senyals de televisió via satèl·lit, mitjançant
parabòliques o qualsevol altre sistema que la tecnologia actual o futura faci possible,
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publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 134 del 5 de juny de
1999 i Ordenança municipal de convivència ciutadana i rural, publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona número 252 del 21 d’octubre de 2005).
VIST l’informe emès per l’Àrea de Pla de Barris de l’Ajuntament.
VIST l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament.
VIST l’informe emès pel Secretari de l’Ajuntament.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la que s’estableix que el Ple té les
atribucions d’aprovació del Reglament Orgànic i les ordenances.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 52.2.d) 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.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions relatiu a les bases reguladores de la concessió de
subvencions.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 63 i següents i 118 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, en els que s’estableix el procediment d’aprovació d’ordenances i
bans així com la regulació de les subvencions com a activitats de foment i promoció
d’activitats socials i econòmiques, concretament l’article 124 assenyala la necessitat
d’elaborar unes bases que regulin la concessió de les subvencions alhora que s’estableix
contingut mínim de les mateixes i la necessitat de la seva aprovació pel Ple de la
corporació.
AQUESTA Àrea de Pla de Barris proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal reguladora de la concessió
d’ajuts per a la unificació i reordenació d’antenes comunitàries en els edificis inclosos
dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de Les Franqueses del Vallès i
les seves bases reguladores que s’adjunten com a annex al present acord.
Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un
anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària,
en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal pel termini de 30 dies,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública

Ple 30/03/2017 – pàg. 9

començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions
esmentades.
Tercer.- L’ACORD d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció
d’acord exprés si un cop transcorregut el termini de 30 dies més amunt esmentat, no
s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, l’Ordenança entrarà en
vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Quart.- ESTABLIR que el text de l’Ordenança Municipal reguladora de la concessió
d’ajuts per a la unificació i reordenació d’antenes comunitàries en els edificis inclosos
dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès i
les seves bases reguladores es publicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions
del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública quan esdevinguin definitives.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades.
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si. Bé. En el Ple passat ja vam aprovar
l’Ordenança reguladora del Pla d’ajuts a la rehabilitació dels edificis. Des de Pla de
Barris i dintre del mateix context també volem fer un pas més endavant i presentem
l’aprovació d’aquesta, una nova ordenança reguladora de la concessió d’ajuts per la
unificació i reordenació d’antenes comunitàries en els edificis. L’objectiu principal no
és un altre que impulsar la reordenació dels elements instal·lats en les façanes dels
edificis, millorant com no el paisatge urbà del municipi i així també com fer que es
compleixi allò que regula la normativa municipal. Hem de dir que tots veiem moltes
parabòliques i moltes estan fora d’ordenança. El tipus de convocatòria serà de
concurrència competitiva i els beneficiaris seran Baixos+1. Jo crec que això és molt
important: seran edificis plurifamiliars, Baixos+1. La subvenció serà del 75% del cost
d’instal·lació + IVA, i el 100% del cost de ITE (de la Inspecció Tècnica d’Edificis).
Pensem que qualsevol edifici que vulgui ser beneficiari d’una subvenció ha de gaudir
d’aquest ITE, que seria la inspecció. S’ha de dir que, dintre del pressupost municipal,
la partida serà de 20.000 Euros i que tot aquest procés està acompanyat i rep el suport
de l’Àrea de Pla de Barris en tot el seu desenvolupament. Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Una de les coses que havia de preguntar
me l’ha respost vostè, que és quina seria la partida inicial que hi destinarien, ja diu els
20.000 Euros. La segona, suposo que en el moment en que això estigui aprovat es
tracta de tirar fil a l’agulla i com més aviat millor, de posar fil a l’agulla i que això
vagi com més aviat millor. I un dubte i un prec. En aquí es diu, en l’article 11.4, que el
termini que ens reservem nosaltres per resoldre les sol·licituds que es facin és de
quatre mesos. Suposo, trobo, que són molts mesos, vull dir, suposo que han estudiat,
voldria preguntar-li el per què tants mesos. I el prec: en aquí diuen que els interessats
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entendran que en el cas de que hi hagi silenci administratiu estarà desestimada. A
veure, entenc que no tindrem a sobre de la taula quatre-centes vint-i-vuit sol·licituds,
hi haurà menys. Jo els hi demanaria que no en quedés cap desestimada per silenci
administratiu, que les contestin que sí o que no, però més que res perquè no sé, és
suposo bastant neguitós estar esperant una resolució no durant un mes, sinó durant
quatre mesos.
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Si. Evidentment que a totes les demandes se’ls
hi dóna resposta, a totes. Entenc que els quatre mesos també ve condicionat pel que he
comentat al principi de que per rebre, qualsevol edifici encara que sigui Planta
baixa+1, han de tenir la ITE (la Inspecció Tècnica d’Edificis). I per tant, és donar més
marge i més temps perquè es pugui presentar quanta més gent, millor. Però
evidentment, totes les sol·licituds seran contestades.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bona tarda. És un prec al govern que
és, com ha dit, hi ha instal·lacions fora de la normativa. I el prec que li volíem fer és
que a partir d’aquestes ajudes no sancionin, que entenguin en la situació en la que
estem (o sigui la situació de la crisi) el barri amb les seves dificultats. Hi votarem a
favor de l’ajut encara que no és un tema de primera necessitat, urgent, però votarem a
favor. És una millora. Però que a partir d’aquestes ajudes, en el futur, breu perquè
estem al mig de la crisi (no hem sortit encara), no sancionin la gent que tingui una
instal·lació. Igual que han fet diferents partides d’ajudes a la rehabilitació, que això no
comporti en un futur començar a sancionar. És un prec, no és una crítica.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Només, senyor Marín, el que m’ha
contestat vostè ara. Tota aquesta documentació representa que els interessats l’han de
presentar i el termini de quatre mesos és un cop nosaltres ho tenim tot i diem que està
bé, ens el reservem per mirar-ho. No és allò de dir: “És que ho fem perquè ara d’això”.
Només això. No sé si tècnicament és tant complex perquè està baremat. No sé, trobo
que el termini que ens reservem de quatre mesos per mirar-ho tot és excessiu. Res
més. Tot i això, cap problema, la votarem a favor. És una cosa que és purament
d’evitar dins del possible la incertesa a la gent que demani la subvenció.
Pren la paraula el senyor MARÍN i diu: Home, jo suposo que el temps és el prudent
que han aconsellat des de l’Àrea. Entenc que, com he dit al principi, és per
concurrència competitiva i per tant, s’ha de fer bé. Entenc que és el temps que han
pensat que seria prudent. Senyor Vega, evidentment que nosaltres no sortim ara, a
partir d’ara, a intentar veure quina antena està malament o quina parabòlica està fora
d’ordenança per anar a sancionar. Si fins ara no ho hem fet, home, no hi ha motiu
perquè es faci. Ara, això sí, la gent que vingui i que vol fer un edifici, que vol fer
qualsevol tipus de modificació, sí que entenc que se l’ha de convidar a que acompleixi
l’ordenança. No pot ser d’una altra manera. Però de sancionar, ningú n’ha parlat, aquí.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, suficientment debatut. Passaríem
a votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
4. PROPOSTA
D'APROVACIÓ
INICIAL
DE
L'ORDENANÇA
MUNICIPAL
DE
TRANSPARÈNCIA
I
ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
ATÈS que les Franqueses del Vallès, com a municipi, per a la gestió dels seus
interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tot tipus d’activitats i
prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal.
ATÈS que aquest ajuntament, com a administració pública, en l’àmbit de les seves
competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, li correspon la
potestat reglamentària i la d’autoorganització.
ATÈS que l’instrument adequat per a regular la transparència i l’administració
electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes
autònoms és l’aprovació d’una ordenança municipal, disposició administrativa de rang
inferior a la llei, d’exclusiva i millor aplicació en aquest municipi, que completi les lleis,
tant estatal com catalana, que regulés la transparència i el bon govern, així com la llei
39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, donada
la seva peculiaritat i la seva diferenciació respecte a les esmentades lleis i reglaments
d’àmbit d’aplicació més ampli.
ATÈS que l’objecte d’aquesta ordenança és regular la utilització dels mitjans electrònics
en l’àmbit de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes
autònoms, per tal de facilitar la consecució més eficaç dels principis de simplificació,
transparència, proximitat i servei efectiu als ciutadans i ciutadanes, la tramitació del
procediment administratiu municipal i la participació ciutadana per aquests mitjans.
D’ACORD amb la legislació vigent aplicable.
VIST l’informe favorable del Secretari Accidental.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la que s’estableix que el Ple té les
atribucions d’aprovació del Reglament Orgànic i les ordenances.
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DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 52.2.d) 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.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 63 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, en els que s’estableix el procediment d’aprovació d’ordenances.
AQUESTA Àrea de Règim Intern proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal de transparència i
administració electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus
organismes autònoms que s’adjunta com a annex al present acord.
Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un
anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita diària,
en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal, pel termini de 30 dies
hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació
pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les
publicacions esmentades.
Tercer.- DISPOSAR que en el supòsit de que no es presentin reclamacions o
suggeriments contra l’aprovació inicial de l’esmentada ordenança en el termini
d’informació pública i audiència dels interessats, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà
a definitiu, estenent-se per la Secretaria de l’ajuntament, una certificació que acrediti
aquesta circumstància. En aquest sentit, l’ordenança entrarà en vigor un cop es
publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Bona nit a tothom. El passat 2 d’octubre
de 2016 van entrar en vigor les Lleis 39/2015 i 40/2015. La primera regula el
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la segona, el règim
jurídic del sector públic. En els darrers temps el desplegament de les tecnologies de la
informació ha convertit la societat actual en una societat del coneixement. Per garantir
el progrés de l’administració electrònica dins del marc de la societat del coneixement,
en el futur més immediat s’ha aprofundit en l’eficàcia i l’eficiència de prestació dels
serveis públics. Per això cal promoure la transparència, cal millorar la seguretat i
l’aportació de les dades de caràcter personal, cal fomentar la innovació, cal augmentar
la informació, les dades i el coneixement adquirit pel sector públic perquè pugui ser
reutilitzat. Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 s’imposa a l’administració i a
determinats col·lectius a relacionar-se per via electrònica en condicions de seguretat i
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transparència, tal i com s’anuncia en l’exposició dels motius de la llei, una de les
principals novetats que introdueix és el procediment administratiu electrònic, amb dues
característiques: la primera, que ara serà generalitzat, i la segona, que serà definitiu,
sense oferir mecanismes que permetin evitar la seva execució sobre la base de
l’absència o escassa disponibilitat de recursos personals o materials. El Consorci
Localret, com a conseqüència de l’aprovació de les lleis esmentades, ha facilitat als
Ajuntaments un model tipus d’Ordenança de transparència i administració electrònica,
adaptable a la normativa vigent, que no és només de procediment administratiu sinó
també de transparència. Per això nosaltres hem escollit aquest model, per tant aquesta
proposta que fem és la proposta tipus de Localret i evidentment, nosaltres, com a
ajuntament, volem continuar avançant en aquest sentit que hem manifestat i proposem
l’aprovació d’aquesta ordenança, que té finalitats tal i com hem comentat.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Bona nit. Com vostè ha explicat, senyor
regidor Jiménez, és un model. Però nosaltres ens hem assessorat amb la Diputació i hi
ha altres models. Per això, l’avancem que des del nostre grup municipal ens
abstindrem per poder al·legar després, estudiant altres models i a veure si podem
afegir alguna cosa. Gràcies.
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Nosaltres, per part del grup d’ESQUERRA hi
votarem a favor perquè entenem que la innovació contínua a l’àmbit de les xarxes de
telecomunicacions i els sistemes informàtics fa necessària l’adaptació de la normativa
vigent, que ja ho ha comentat, la 39 i la 40 de 2015, per part dels ajuntaments per tal
d’aprofitar-ne els avantatges i dotar les actuacions administratives que fem des
d’aquest Ajuntament de validesa legal. Mitjançant aquesta ordenança, que és la que
comentàveu que és el model Localret, reforcem la consolidació de l’administració
electrònica, garantim els drets de la ciutadania i oferim un context de seguretat
jurídica, que trobo que és molt important. A més, també heu comentat que recull altres
qüestions com la transparència, la participació, l’accés a la informació, la gestió
administrativa, la contractació, la facturació electrònica, etc. Per tant, per part
d’ESQUERRA, com almenys ens sembla un bon punt de partida i, en tot cas si més
endavant es pot millorar, doncs endavant.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Per deixar una mica més clar el per què ens
abstindrem. No és que estem en contra d’un reglament de transparència i participació,
és que les consultes que hem fet ens mostren que hi ha un reglament també model, que
és de la Federació Espanyola de Municipis i Pobles, que el que ve a dir (aquest és més
recent, és de desembre de 2016, el que nosaltres presentem és de desembre de 2016, el
model) i resulta que és bastant més avançat en el tema de principis, dret i procediment.
El que volem fer és buscar les millores que hi ha en aquest document i fer al·legacions
per millorar el text que proposem, per això ens abstindrem, perquè si hi ha un text que
és més avançat crec que no hi ha cap problema en que es facin les incorporacions per
millorar el text i que estigui el millor redactat possible. Gràcies.

Ple 30/03/2017 – pàg. 14

Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Entenem la seva explicació i en tot cas,
dins del plaç que tenen vostès per fer al·legacions les estudiarem i ja definirem el que
correspon a cada sol·licitud de vostès.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Per finalitzar. Ve
de Localret. Localret és en aquests moments l’entitat que gestiona tot el tema de les
transparències i les noves tecnologies, per això hem agafat el que ha fet Localret,
perquè els creiem els que més en saben d’aquest tema. Res més que això. Passaríem a
votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM i PP, quatre abstencions dels regidors dels
grups municipals ILFC-E i CPF, i per tant, amb el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
SANCIONADORES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
VIST l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que estableix que és competència del Ple de
l’ajuntament la imposició de sancions per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
ATÈS que l’article 7 de l’esmentada Llei 10/1999, tipifica com a infraccions greus:
a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que
alberguin gossos potencialment perillosos.
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres
de cria.
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts
comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general.
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades
judicialment o governativament de tenir-ne.
I com a infraccions molt greus:
a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen
legalment.
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TENINT EN COMPTE que per a una major celeritat en la tramitació dels expedients
sancionadors per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu, es considera
convenient delegar en la Junta de Govern Local la competència atribuïda al Ple en la
Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
DE CONFORMITAT amb el que estableix l’article 51 i 115.c) del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i els articles 51.2.r) i 51.4 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local la competència sancionadora per la
comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu, atribuïda al Ple de l’ajuntament en
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
Segon.- La delegació a què es refereix l’apartat anterior comprèn les fases d’iniciació i
resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients sancionadors a l’àrea de
Seguretat Ciutadana.
Tercer.- ESTABLIR que en els acords adoptats en l’exercici de la competència
delegada en aquest acord es farà constar expressament que s’actua per delegació del
Ple.
Aquests acords exhauriran la via administrativa, d’acord amb l’article 52 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Contra els acords
adoptats per la Junta de Govern Local es podrà interposar, potestativament, recurs de
reposició davant de la Junta de Govern Local, en els casos i les formes previstes
reglamentàriament, i de conformitat amb l’article 115.c) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Quart.- DETERMINAR que la delegació de la competència sancionadora en aquest
acord serà efectiva a partir del dia següent al de l’adopció del present acord.
Cinquè.- PUBLICAR aquest acord de delegació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el tauler d’edictes municipal i a la pàgina web de l’ajuntament.
Sisè.- TRASLLADAR aquest acord als membres de la Junta de Govern Local i a l’àrea
de Seguretat Ciutadana.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: La proposta, en l’exposició està molt clar
quin és l’àmbit d’actuació que pretenem. Bàsicament, es centra sobretot en el tema de
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la tinença de gossos perillosos, bàsicament està en aquest sentit. Què ens passa? Doncs
que aquesta delegació està en el Ple i si això es tramités a través del Ple són sancions
greus o molt greus, amb el que podríem tenir una situació de dades personals que
podrien motivar una situació d’un cert, a la resta de la ciutadania conèixer les persones
infractores. Per tant, per això proposem i sobretot per agilitzar el poder-ho fer a través
de la Junta de Govern. La informació a nivell dels grups municipals és igual, a tots
igual. Es dóna la possibilitat també, com ha explicat el Secretari en la seva lectura, de
que es puguin impugnar també els acords però bàsicament és per un tema de protecció
de dades personals en aquest tipus de sancions.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Si. Entenem el motiu però clar el tema és:
home, jo el temps que porto no he vist que s’hagi portat a Ple cap d’aquestes
situacions. Però clar, el tema és: estem detectant un increment d’aquestes situacions i
diem: “Doncs com ara no estem fent, ara ho farem”? Esperem que no sigui com el
tema que parlàvem abans del Pla de Barris, de no hem estat sancionant i no ho farem
ara. Entenem que potser hi ha una tendència a l’alça d’aquest tipus de cassos, és un
tema que ens preocupa bastant. També ens preocupen aquests temes, sobretot
d’animals, i hauríem d’anar una mica més enllà perquè jo crec que per exemple, en el
meu cas personal, jo tinc gossos però els porto sempre lligats però ens trobem molts
animals sueltos pel carrer que els amos els deixen i és un perill per tota la ciutadania.
He vist cassos de gossos que s’escapen i creuen els carrers, poden ser atropellats,
poden provocar accidents. Hauríem d’incrementar també el control sobre aquests
tipus. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: L’anunciem el nostre vot favorable en
això. El que passa, senyor Jiménez, que dels dos arguments que ha donat li compro,
l’accepto i per això votem a favor, el tema de l’agilitat. En aquest cas, el tema de que
la cosa vagi per feina. Ara, la protecció de dades a una persona que comet una
infracció que, com vostè mateix ha dit, és greu o molt greu, escolti, no em preocupa
gens. Realment, li compro i votarem a favor perquè ja votàvem a favor pel tema
aquest, pel tema de l’agilitat i la importància de que una sanció produïda per aquest
tipus d’infracció quedi resolta quan més aviat, millor. Si pot ser en una setmana,
quinze dies, millor que en un mes i mig. Però no pel tema de la protecció de dades, la
veritat.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si, senyor Germán. És veritat de que no s’ha
fet cap sanció fins ara però hem esperat a poder aprovar aquest procediment perquè
tenim, hi ha sancions a poder fer i per tant que totes estiguessin en el mateix
procediment. Estic d’acord també amb vostè de que s’han de tenir altres aspectes però
s’està estudiant una altra proposta d’una ordenança de convivència ciutadana en la que
hi haurà explícitament regulat tot aquest tema que vostè ha comentat. Per tant, és una
cosa complementària però que sí que ja s’està treballant i en breu la presentaran a
aprovació. I respecte al tema de dades, senyor Profitós, jo sí que tinc gossos. No els
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tinc perillosos però si un gos meu pot ser susceptible de tenir aquesta situació podria
provocar que el veïnat, si es sapigués d’una forma directa, també en certa forma podria
rebre unes crítiques. Tot i això, és una valoració personal. I entenem que hem de
defensar al màxim aquesta possibilitat de que no hi hagi aquestes accions puntuals.
L’important és que el que fa a la sanció, evidentment, que tingui la seva sanció.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Un aclariment, perquè a vegades ens
ha semblat veure per Decrets d’Alcaldia algun tipus de sanció, per aquestes casualitats.
O és l’obertura d’expedient inicial? Si no és una sanció en ferm, o és que no? És que
hem vist una sanció de gos perillós sense morrió o sense lligar pel carrer, que no sé si
és un pas previ a fer aquest que comenteu que es delega. Després, ja que heu comentat
que fareu una ordenança de convivència ciutadana, us demanaríem que amb aquest
tema està bé no passar-se. Perquè si busqueu exemples a Cardedeu o del nostre entorn,
heu vist que si és molt restrictiva crea una situació de conflicte també perquè s’ha de
sancionar el comportament incívic, però no fer ordenances que a vegades són massa
asfixiants per algunes activitats. I de fet, hi ha hagut reivindicacions als altres pobles
de poder portar, Barcelona per exemple, que al final es va permetre portar gossos a les
platges sense lligar perquè aplicant la normativa que tenien no es podia. Intentar
compaginar la gent que sí porta bé el gos, o sigui, és respectuosa, sense una restricció
molt dura i només en les coses que siguin perilloses o greus. Gràcies.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Per finalitzar i tenint en compte el que està
promovent el regidor de Seguretat ciutadana, entenc que la voluntat és aquesta,
justament d’afavorir la convivència. No obstant, ell quan tingui ja les coses més
planificades ja ho presentarà i farà els comentaris oportuns.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo, per finalitzar, destacar un parell de
temes. El que ha dit el senyor Jiménez, però el que està treballant des de l’Àrea de
Seguretat ciutadana, aquesta nova ordenança de convivència ciutadana, evidentment.
Tenim una ordenança molt vella, molt arcaica, no sé de quin any és, però és (Un
regidor fa un comentari fora de micròfon) del noranta. De l’any noranta, que parla en
pessetes. Evidentment, ens hem de posar al dia. Aquesta n’és una. L’altra: hem trobat
un petit rebrot (i sobretot a les xarxes es veu molt) del tema d’incivisme amb els
gossos, ho hem vist. Hem vist animals perillosos que van sols. Per exemple, quan hi ha
dues zones d’esbarjo per gossos perquè puguin córrer. I hem vist també el tema de la
recollida de caques. Aquest és un tema importantíssim, que aquesta ordenança ja us
diem que serem durs, que aquí serem durs. Però darrere hi ha una feina també de
Policia. I en aquest aspecte, en aquests moments tenim dues zones d’esbarjo per
gossos, en tenim dues. Hi ha planificades tres més si, evidentment, els diners ens
arriben, val? Una, a través de Pla de Barris (allò que dèiem) que és en el parc del
Mirador. En el parc del Mirador, a la zona alta del parc del Mirador, hi anirà una zona
d’esbarjo per gossos de cinquanta metres de llarg i em sembla que uns quinze d’ampla,
que allà el gos podrà córrer, a més a més. Jo dic zona d’esbarjo de gossos perquè és un
lloc per sociabilitzar els gossos. A Corró d’Avall estem estudiant la situació i a
Llerona també ens l’han demanada. Per tant, crec que amb aquestes actuacions, i
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després un altra, deixeu-me que us ho digui: tenim un municipi que el 85% del territori
és agrícola i forestal. Jo tinc dos gossos. Quan vull que corrin, agafo cotxe i me’n vaig
als boscos de Corró d’Amunt. Allà poden anar sueltos. Però és clar, el meu el pots
portar a la ma, de gos, o sigui, no crec que faci cap malifeta, no? Vinga, passaríem a
votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM i PP, un vot en contra 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:
6. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
I L'HABITATGE DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS
ATÈS que l'article 163 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que els ajuntaments que disposin de
planejament urbanístic general que delimiti àmbits d'actuació susceptibles de generar
cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament, estan obligats a constituir el seu
patrimoni municipal de sòl i habitatge, amb l'objectiu de destinar-lo al compliment de
les finalitats establertes en l'article 160 de l'esmentat text legal.
TENINT EN COMPTE que els ajuntaments han de diferenciar, com a patrimoni separat
de la resta de béns municipals, els béns que integren el seu patrimoni municipal de sòl i
habitatge, i també constituir un dipòsit específic en el qual s'ingressin els fons obtinguts
mitjançant l'alienació i gestió dels béns que s'incorporin a aquest patrimoni especial.
VIST l'article 163.2 del TRLU i 223 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, conforme als quals es desprèn que
integren el patrimoni municipal de sòl i habitatge els següents béns i recursos:
- el sòl corresponent al percentatge d'aprofitament urbanístic de cessió
obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com urbanitzable.
- els terrenys, en qualsevol classe de sòl, o els altres béns immobles de caràcter
patrimonial obtinguts per cessió o per expropiació urbanístiques, per exercici
dels drets de tanteig i retracte i, en general, per qualsevol instrument d'execució
del planejament urbanístic.
- els terrenys o altres béns immobles de caràcter patrimonial que s'adquireixin
amb els recursos derivats de la gestió o alienació de béns integrants d'aquest
patrimoni, o per permuta d’aquests béns, sempre que no s'afectin al domini
públic.
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- els terrenys inclosos en qualsevol classe de sòl o altres béns immobles de
caràcter patrimonial, adquirits per qualsevol títol, que l'ajuntament acordi
incorporar a aquest patrimoni.
- els crèdits que tinguin com a garantia hipotecària els béns que formen part
d'aquest patrimoni.
- els ingressos obtinguts com a conseqüència de la gestió o alienació del propi
patrimoni, o de la substitució de qualsevol cessió urbanística pel seu equivalent
en metàl·lic.
- els ingressos obtinguts en concepte de sancions urbanístiques.
- els ingressos derivats de la transmissió dels béns inclosos en el Registre
municipal de solars sense edificar, d'acord amb l'article 185 de la Llei
d'urbanisme.
VIST l'article 14 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals, que preveu que el patrimoni municipal de sòl i habitatge
s'integra en el patrimoni general del municipi com un patrimoni separat, que dóna lloc,
en conseqüència, a un inventari específic.
DE CONFORMITAT amb l'article 101 del RPEL, conforme al qual l'inventari del
PMSH s'ha de normalitzar en els epígrafs i subepígrafs de l'inventari general fixats a
l'article 106 del mateix text legal perquè es pugui realitzar la consolidació.
TENINT EN COMPTE que l’inventari del PMSH s’haurà d'actualitzar continuadament,
sens perjudici de la seva rectificació i comprovació. Respecte a l'inventari general, els
articles 103 i 104 del RPEL estableixen que la seva rectificació s'ha de verificar
anualment i que la seva comprovació s'ha d'efectuar sempre que es renova la corporació.
DE CONFORMITAT amb allò previst al Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei
d’urbanisme, decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya i Decret 336/1988 de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni els ens locals.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- CONSTITUIR el patrimoni municipal de sòl i habitatge d’aquest Ajuntament,
tot diferenciant, com a patrimoni separat de la resta de béns municipals, els béns que
l'integren, els quals figuren en l’inventari que s'adjunta al present acord com a annex,
que s'aprova de manera simultània com a inventari annex a l'inventari general de béns
municipals.
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Segon.- CONSTITUIR un dipòsit específic per ingressar els fons obtinguts mitjançant
l'alienació i gestió dels béns del patrimoni municipal de sòl i habitatge.
Tercer.- DONAR COMPTE dels presents acords a l’àrea d’Hisenda i a la Secretaria de
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Si. Bé. Bona nit. El Text refós de la Llei
d’Urbanisme i la Llei del sòl estatal estableixen que els municipis que tinguin
planejament urbanístic (com és el nostre) on es generin cessions de sòl amb
aprofitament, tenen l’obligació de constituir el Patrimoni públic de sòl i habitatge.
Aquest Patrimoni s’ha de separar de la resta de béns municipals en quant a la seva
gestió i actualització i està integrat per terrenys o altres béns immobles i recursos
monetaris obtinguts de la gestió d’aquests béns.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Volíem saber quin tipus de terrenys han
de conformar aquest patrimoni. Llavors voldríem saber, hem vist que són un solar,
places d’aparcament i sobrants més o menys grans (alguns més que altres). Per què no
s’hi afegeixen, per exemple, els terrenys del sector N o els pisos cedits de Llerona? No
sé si hi ha més terrenys que s’hi podrien accedir i no sabem el perquè d’uns sí i els
altres no.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Ganduxé, ens ha explicat quins
terrenys formen part d’això, tenim l’inventari. Suposo que d’aquí a una mica dirà que
els del sector N hi han d’anar, però que hi han d’anar en el moment en que estiguin
definits i es puguin inscriure en un registre i sapiguem quins són. Però no ens ha
explicat quina és la finalitat tant d’aquests béns com dels diners que es puguin treure
de la venda d’aquests béns. Jo li demanaria, si us plau, que fes també un comentari del
que preveu (no preveu, estableix) la llei que s’ha de fer amb els diners d’aquests béns.
Ara representa que suposo que el fet de que estem aprovant això és precisament
perquè fa poques setmanes que s’ha posat en venda una d’aquestes finques. Aquesta
finca, si no ho tinc mal entès, s’ha acabat el termini i ningú ens l’ha demanat. Però bé,
suposo que en un moment determinat si això es ven es convertirà en diners. Jo volia
saber si vostès tenen clar què se n’ha de fer amb aquests diners en el moment en que
els tinguem i, de passada, preguntar també què és el que pensen fer si, a veure, no és
exactament el punt però sí que és col·lateral amb aquesta finca que la pròpia llei diu
que no es pot posar en venda per sota del preu al que l’hem taxat.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé. Senyora Pericas, evidentment al sector
N encara no tenim les parcel·les, no les hi podem posar. Senyor Profitós, estem
aprovant una cosa que és claríssima i ho tenim molt clar, que és la constitució del
Patrimoni públic de sòl i habitatge. Tot el que ve posterior jo crec que no toca, ara.
Amb tots els respectes, no toca. La llei, suposo que vostès la saben. Ho tenim molt clar
i és claríssim, això. O sigui, aquí tenim que els recursos econòmics que integren el
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patrimoni municipal del sòl i habitatge d’acord amb l’article 224 del Reglament de la
Llei d’Urbanisme s’han de destinar a. Escolti, si he de llegir tot això jo els hi puc
passar. Però crec que no toca, ara, toca aprovar que tot el que tenim ara hem
d’inventariar-ho i col·locar-ho en ordre. De totes maneres, els hi faré arribar a vostès
el Reglament 224 de la Llei d’Urbanisme en el qual diu a què s’ha de destinar si es
venen aquestes parcel·les o habitatges.
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Si, bé. El nostre dubte també venia a partir
de la finca que no s’ha pogut vendre. Recordem que la llei és de 2010. S’han trigat
disset anys a fer el Patrimoni per algun tema en concret? No ho sabem.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si. Senyor Ganduxé, no cal que m’enviï la
llei perquè la tinc. I li recomanaria que, a més a més del 224, es mirés el 160. El 160
parla de que els diners que es puguin treure d’això o els propis béns s’han de destinar
com a forma prioritària a fer efectius els drets dels ciutadans a tenir un habitatge digne
i adequat, a intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i
facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics i, bàsicament, a mantenir això. I la
finalitat última, la finalitat última d’això és el que dèiem en aquí, es fer efectiu el dret
dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat. És a dir, ja li dic jo per si ens hi
trobem més endavant: els diners que surtin de la venda d’aquesta parcel·la, els diners
que surtin de la venda de les parcel·les del sector N si algun dia el veiem fet i tirat
endavant, etc, no són de lliure disposició, són per fer el que diu la llei.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Darrera intervenció, senyor Ganduxé.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyora Pericas, no sé per què no s’ha fet
abans. Jo estic aquí per intentar de que es facin les coses bé. Només li puc dir això.
Senyor Profitós, m’ha tret la feina meva. Escolti, ja ho ha dit tot. Escolti, jo també el
tinc aquí, eh? També ho hagués pogut dir jo, però ho ha fet vostè. Gràcies.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé. Per finalitzar. La parcel·la de Can
Batllori va destinada (els diners) a acabar la segona i tercera fase del carrer Rosselló i
perquè la Generalitat ens ha donat permís. Nosaltres, quan venen una parcel·la, la
Generalitat ens dóna permís. Si amb això vostè diu que les parcel·les del Sector N no
es podran utilitzar per fer un nou centre d’atenció primària (que és salut pels nostres
veïns), una biblioteca (que és educació pels nostres joves) i un pavelló (que és esport,
salut, etc.), jo discrepo. I discrepo molt perquè crec que sí, que s’hi podran dedicar.
Complint la llei. I això és la conclusió final que vull que li quedi clara. La parcel·la de
Can Batllori, jo crec que sortíem absolutament cars. Molt cars. A 400 Euros m2 de
repercussió era caríssim quan en aquests moments s’està a 300, s’està per sota, però és
el que els tècnics van dir. Crec que hem de reformular el preu. Ens hem de posar en
contacte amb Apis del municipi per veure veritablement el preu del sòl a quin preu
s’està venent i tornarem a treure la parcel·la perquè creiem oportú fer la segona i
tercera fase del carrer Rosselló, que ens vindrà al 50% finançat amb Pla de Barris.
Molt bé, passaríem a votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM, CPF i PP, tres abstencions dels regidors del
grup municipal ILFC-E, i per tant, amb el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
7. PROPOSTA
DE
RESOLUCIÓ
DE
LES
AL·LEGACIONS
PRESENTADES DURANT EL PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA I
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE CAMINS
MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2015, va
adoptar els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT el Catàleg de camins municipals de les
Franqueses del Vallès, lliurat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona el dia 12 de març de 2015, RE 2015/1401.
Segon.- SOTMETRE el document tècnic a exposició pública per un termini de 30
dies hàbils mitjançant anuncis en el BOPB, en el DOGC, en el tauler d’anuncis de
l’ajuntament i en el web municipal, amb el benentès que contra aquest acord es
tracta d’un acte de tràmit i, per tant, no és susceptible de recurs.
Tercer.- DISPOSAR que si no s’hi formular cap al·legació i/o reclamació durant el
termini d’informació pública, el Catàleg de camins municipals que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i
S’INCORPORARÀ el seu contingut a l’Inventari Municipal de Béns.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona i a les àrees d’Hisenda i Serveis Centrals, Obres i Serveis,
Urbanisme i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.”
ATÈS que en el torn d’intervencions de la sessió plenària del dia 30 de juliol de 2015,
en el punt de l’ordre del dia corresponent al punt anteriorment esmentat, el regidor del
grup municipal ERC-AM va enunciar tot un seguit d’esmenes i rectificacions.
ATÈS que durant el termini d’exposició pública es van presentar les següents
al·legacions:
-

RE 2015/6527: Prohabit SA
RE 2015/7457: Joan Enric de Solà Camps
RE 2015/7874: Guilla, SL
RE 2015/8456: SAT núm. 601 Cat Grup Tarafa

Ple 30/03/2017 – pàg. 23

VIST l’informe emès per l’enginyer tècnic agrícola sr. Serrano de Sebastian el dia 26 de
juliol de 2016 i que es dóna per reproduït en aquest acte.
VIST el document anomenat “Investigació de la titularitat dels camins del municipi de
les Franqueses del Vallès” lliurat per la Diputació de Barcelona el dia 27 de setembre
de 2016, i que forma part de l’expedient incoat per a l’aprovació del catàleg de camins.
VIST l’informe emès per la cap de l’àrea l’Agricultura, Territori i Sostenibilitat en
relació a la intervenció del sr. Profitós i a les al·legacions presentades durant el període
d’exposició pública, i que es transcriu a continuació:
“1. Prohabit SA
Descripció dels aspectes al·legats:
Es comunica a l’ajuntament l’existència d’un camí que anomena “camí de can
Carreró” en el tram comprès entre el límit del sòl urbà fins més enllà de la Riera
Carbonell que no s’ha inclòs en el catàleg
Proposta de resolució:
D’acord amb l’actual Cadastre de la Riquesa Rústica. el traçat del camí de Can
Carreró, discorre entre Bellavista i la carretera de Cardedeu, no corresponent-se
amb el que assenyalen els interessats. Segons el Pla General d’Ordenació Urbana
vigent, el camí de can Carreró és un camí de primera categoria l’amplada mínima
del qual s’estableix en 8 metres. Aquest camí s’ha inclòs dins el catàleg de camins
D’altra banda, el tram camí que l’interessat anomena com de can Carreró, consta
com a via pública en sòl no urbanitzable amb la referència cadastral
08085A013090170000DX (polígon 13 parcel·la 9017). No es disposa de dades sobre
les seves característiques morfològiques, elements constitutius que en defineixin els
seus trets fonamentals, com el recorregut, situació i estat actual que en permetin la
seva identificació i inclusió en el catàleg.
Es proposa desestimar l’al·legació
1. Joan Enric Solà i Camps
Descripció dels aspectes al·legats:
S’hauria de dir “nou camí de can Guilla” el que discorre entre l’Av del Gorcs i la
finca de can Guilla. El camí can Guilla o “camí antic” neix a l’Av dels Gorcs, al
costat de can Pericas i acaba a Can Guilla
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Falta incloure en el catàleg de camins l’antic camí romà dels Gorcs a la Garriga
Proposta de resolució:
Segons es descriu en les conclusions de l’estudi elaborat per la Diputació de
Barcelona, l’anomenat “camí de can Guilla” és un camí que “apareix i desapareix
en el temps, trobant lapsus de documentació i encara que és coherent pensar que
forma part del camí tradicional que unia Sant Digna, els Gorcs i can Guilla de
forma directa, des del camí veïnal de la Garriga, no es pot considerar públic, per
falta d’informació per a referendar-ho.
Pel que fa al camí romà dels Gorcs a la Garriga i segons es descriu en l’estudi
elaborat per al Diputació de Barcelona és un camí documentat àmpliament al llarg
de tot el segle passat i es parla d’un camí d’origen romà. És un camí de domini
públic del qual actualment no es disposen de dades sobre les seves característiques
morfològiques, elements constitutius que permetin definir els seus trets fonamentals
com el recorregut, situació i estat actual que en permetin la seva identificació i
inclusió en el catàleg.
Es proposa desestimar l’al·legació
2. Guilla SL
Descripció dels aspectes al·legats.
Les al·legacions presentades fan referència a la titularitat de 5 camins que recorren
la finca de can Guilla i dels quals solament els al·legants en reconeixen la titularitat
pública de 2 i las resta al·leguen que són privats. Solament un dels camins objecte de
l’al·legació es troba inclòs en el catàleg de camins i en reconeixen la titularitat
pública, l’altre camí de titularitat pública no va ser inclòs en l’estudi.
Proposa de resolució
Segons es desprèn el citat estudi realitzat per la Diputació de Barcelona, dels camins
objecte de l’al·legació i dels quals no en reconeixen la titularitat pública se’n
conclou el següent:
-

-

Camí del Bosch de can Guilla (inclou dos dels camins objecte de l’al·legació):
és un camí que existeix en l’actualitat, molt abandonat i que solament dóna
accés a camps de conreu. Es troba documentat en el cadastre com a via de
comunicació entre can Guilla, el Mas de can Marqués, avui desaparegut, i fins
a Samalús. És un camí de titularitat pública, d’acord amb el cadastre de la
Riquesa Rústica
Camí de can Marquès: Actualment desaparegut en part, i es considera de
titularitat publica d’acord amb el cadastre de la Riquesa Rústica.
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Camí de can Guilla: Camí coincident amb el traçat plantejat en el catàleg i en
reconeixen la seva titularitat pública
Es proposa acceptar parcialment l’al·legació
3. SAT núm. 601 Cat Grup Tarafa
Descripció dels aspectes al·legats:
El fet de tenir un camí públic que travessa la finca de can Tarafa i del qual, a més
se’n fa difusió, pot comportar problemes amb l’explotació ramadera de can Tarafa,
dins l’àmbit de la bioseguretat i de la seguretat de les persones, animals i bens
materials.
Sol·licita que s’exclogui el camí de can Tarafa del catàleg de camins municipal i que
es documenti la titularitat del camí mitjançant la documentació històrica.
Proposa de resolució
El camí objecte de l’al·legació no es troba inclòs en el catàleg de camins municipal.
Per tal de donar resposta a la petició de l’interessat respecte a la titularitat dels
camins, la Diputació de Barcelona ha inclòs el traçat de dos camins en el seu estudi,
amb les següent conclusions:
-

-

Camí de can Tarafa, camí que transcorre des de la carretera BV- 5151 i can
Tarafa. Cal considerar-lo un camí de titularitat pública segons es desprèn del
cadastre de la Riquesa Rústica.
Camí de can Tarafa a Milpins: camí que s’inicia a prop del mas Avel·lina
ascendeix per la riba esquerra de la Riera Carbonell per finalitzar en el camí de
can Tarafa. Actualment és un sender de titularitat pública, segons es desprèn
del cadastre de la Riquesa Rústica.

Es proposa desestimar l’al·legació.
4. Intervenció realitzada pel regidor Angel profitós en la sessió del 30 de juliol de
2015
Descripció dels aspectes al·legats:
Les al·legacions fan referència a la descripció física d’alguns camins inclosos en el
catàleg:
-

L’inici del camí del cementiri Corró d’Amunt és incorrecte
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-

L’inici del camí de can Cot i les seves característiques són incorrectes

Proposa de resolució:
1- El camí del cementiri de Corró d’Amunt s’inicia en la carretera BV-151 PQ
5+966
2- El camí de can Cot: S’inicia en la carretera BV-5151 PQ 4+627;, amb una
pendent mitjana de 9,7 % en els primeres 200m.
Es proposa acceptar les al·legacions”
DE CONFORMITAT amb l’informe anteriorment transcrit i atès que es considera
convenient resoldre les al·legacions.
VIST allò que disposen els articles 222 i següents 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, així com els articles 110 a 118 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
AQUESTA àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per PROHABIT SA, pel senyor
JOAN ENRIC DE SOLÀ i CAMPS i per l’entitat SAT NÚM. 601 CAT GRUP TARAFA,
pels motius esmentats a la part expositiva del present acord.
Segon.- ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per GUILLA SL, de
conformitat amb l’informe emès per la cap de l’àrea d’Agricultura, Territori i
Sostenibilitat.
Tercer.- ESTIMAR les al·legacions formulades pel regidor del grup municipal ERC-AM
sr. ÀNGEL PROFITÓS, efectuades durant la seva intervenció en la sessió plenària del
dia 30 de juliol de 2015 en motiu del debat i posterior votació de la proposta
d’aprovació inicial del catàleg de camins municipals de les Franqueses del Vallès.
Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Catàleg de camins municipals de les
Franqueses del Vallès, lliurat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.
Cinquè.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el web municipal,
amb indicació dels recursos que s’hi pot interposar contra l’acord d’aprovació
definitiva.
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Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que han presentat al·legacions, amb
indicació dels recursos que poden interposar contra l’acord d’aprovació definitiva.
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si. Bona nit. Bé, per fi tenim el catàleg de
camins per la seva aprovació. Tal i com ja s’ha dit, s’han inventariat un total de 105
camins amb una longitud de xarxa de 84,5 kilòmetres, i dels quals un 0,35 km han
quedat desapareguts. Bé, com bé s’ha dit hi ha hagut quatre al·legacions més una del
regidor Àngel Profitós, que va ser en una intervenció que va fer en aquí, al Ple de 30
de juliol de 2015. Tal i com ja s’ha dit hi van haver quatre al·legacions fetes per
Prohabit, SA, del Mas Colomer, Enric Solà i Camps, Can Guilla, i la número 601 del
CAT Grup Tarafa. Bé, aquestes només hi ha hagut parcialment la de Can Guilla
aprovada i la del senyor Profitós, aquesta sí que està tota admesa. I les propostes de
resolució pel que s’han desestimat era perquè ja tal i com posa Can Guilla, la
referència ha de ser de titularitat, posa de cinc camins recorren la finca de Can Guilla i
dels quals solament els al·legants reconeixen la titularitat pública de dos, i la resta
al·leguen que són privats. És a dir, a que només se’ls hi pot fer parcialment i la del
senyor Profitós, que és la que sí que està. Bueno, al Grup Tarafa tampoc se li pot donar
aquesta aprovació de l’al·legació perquè queda exclosa perquè aquest camí que ell
deia que era privat, és municipal. I després, la que sí s’ha acceptat d’aquestes
al·legacions és la que va presentar el senyor Àngel Profitós perquè el que proposa és
acceptar la intervenció realitzada pel senyor Àngel Profitós, a l’inici del camí del
cementiri de Corró d’Amunt és incorrecte, que és el que ell va presentar com a
al·legació, l’inici del camí de Can Cot i les seves característiques són incorrectes i la
proposta de resolució és que el camí del cementiri de Corró d’Amunt s’inicia a la
carretera BV5151. El camí de Can Cot s’inicia a la carretera BV5151 pk 4,627. Bueno,
és a dir, que aquestes al·legacions queden aprovades. Bé, cal tenir present que a aquest
catàleg de camins no hi ha tots els camins que recorren les Franqueses. S’han recollit
aquests, els que són transitables. Però si tant a l’Ajuntament com a la Diputació algun
dia es vol fer un inventari d’aquest patrimoni, més gran, també es pot fer. I que si algú,
que de tot el que ara nosaltres hem presentat, aquestes al·legacions, no hi estan
d’acord, poden al·legar que no estan d’acord. Però de moment esperem que sigui per
l’aprovació d’avui, d’aquest catàleg.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la senyora PERICAS i diu: Bé. Ens podem alegrar que a les
Franqueses tinguem un catàleg de camins municipals, que són camins per on solen
passar els cotxes i quasi bé són carreteres. Perquè està clar que a nivell de municipi
hem tingut una pèrdua de camins històrics que s’han deixat de mantenir per part de
l’Ajuntament i que això sí que és una pèrdua de riquesa. Llavors, aquest catàleg
nosaltres ja en el seu moment vam discrepar una mica perquè enteníem que havien de
tenir tots els camins de les Franqueses i no només els que siguin transitables. Llavors,
per altra banda, tornem a demanar com va fer el company Àlex Vega en el Ple que en
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que es van presentar, que aquest catàleg figuri de forma oberta a la pàgina web
municipal.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si. Nosaltres tornarem a votar a favor, tal i
com vam fer ara fa, bueno, al juliol de 2015, no pel fet de que s’hagin acceptat les
al·legacions que vam fer en aquí, sinó perquè el catàleg és molt convenient que el
tinguem. Dir que les al·legacions eren purament tècniques i no tenien més història. I
dir també el que em sembla que és molt important: que acabem de matar un tema que
més d’un cop havia sortit en aquí, que és què passa si en el moment en que s’està
debatent qualsevol tema un regidor, durant el Ple, diu que el que està dient vol que
consti com a al·legació. S’acaba de veure que sí, que això és veritat i que es pot fer.
Veig que el senyor Alcalde fa que no amb el cap. El 30 de juliol de 2015, abans de
començar la meva intervenció, vaig demanar què en pensava el senyor Secretari, que
en aquell moment era el senyor Amorós, sobre aquest tema i la seva resposta va dir
(pàgina 34 de l’acta del 30 del 7 de 2015): “Entenc que es consideraria una
al·legació”. A banda del que considerés el secretari que hi havia en aquell moment, els
fets demostren que sí, que s’ha considerat com a una al·legació i que s’ha tingut en
compte. I que s’ha tingut en compte després de votar a favor de la proposta, amb la
qual cosa jo diria que aquí hi ha un tema que se’ns obre i pel qual hem de deixar de
discutir d’ara en endavant.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo només un matís. Una cosa és una
al·legació a un catàleg de camins i una cosa és una al·legació a un reglament. Llavors,
a partir d’aquí és el que seria discutible, però ja en parlarem. Alguna intervenció més?
Senyor Vega.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Per complementar una mica en el sentit
de les coses que ha dit la companya. Una de les persones que ha fet al·legacions al
catàleg amb les respostes no està conforme perquè, revisant una mica el cas del camí
romà que passa pels Gorcs i va cap a la Garriga, la resposta que es dóna es bastant
ambigua: que desapareix, apareix, que és un camí que en el fons no està clar. Però clar,
aquest camí té història, aquest camí ja s’ha avisat a l’Ajuntament que el que ha passat
és que, com que no es fa manteniment ni es fa cap tipus d’actuació, es va perdent. I
estem parlant d’un camí que ve d’època romana, que està documentat. I a
l’Ajuntament s’anaven passant una mica les culpes d’una a l’altra: a Urbanisme no li
toca, li toca a Pagesia, Pagesia no contesta. I el que no pot ser és que fem un catàleg
que el que busca és protegir el patrimoni i que tinguem un camí que ve de l’època
romana i la gent que es perdi i no estigui en aquest catàleg. O sigui, estaria bé que una
al·legació així no es desestimés. Gràcies.
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si. Per començar. Senyora Pericas, vostè diu
de que seria bo que hi poguessin sortir tots els camins que tenim que no siguin
transitables. Bé, és veritat, tenim molts camins que són tipus corriol, per dir-ho
d’alguna manera, no? Però en aquí és pels que són transitables. Ara, si es pot ampliar
més aquest patrimoni, és el que he dit abans: això ho va pagar la Diputació. Vull dir,

Ple 30/03/2017 – pàg. 29

que si la Diputació ens ajuda perquè puguem posar més patrimoni de camins. De fet,
s’ha fet, jo penso, un gran treball perquè són els camins que són transitables. Això per
una part. Senyor Profitós, el que diu de les al·legacions, bé, nosaltres ho hem
contemplat tal com vostè ha dit però ja diem que són quatre al·legacions més
l’aportació d’al·legació que va fer en el Ple. Ho posem apart. És a dir, les al·legacions
són quatre, més. Ho hem posat així, tal i com creiem que ho havíem de fer, val? I
senyor Vega, això que em diu del camí, jo no sóc entesa, molt, per poder-l’hi discutir,
això. Però des de la Diputació el tècnic que porta aquest tema, la resposta que ens ha
donat (jo el porto aquí, vostè s’ho pot mirar bé), però això jo crec que són tècnics que
són supereficients. Va estar molt de temps treballant en el poble, va venir molt a Can
Ribas a contrastar-ho tot sempre. Jo diria que, camí Romà, evidentment que el tenim
però repeteixo, el de Can Guilla hi havia cinc al·legacions i només ha pogut ser
parcialment una perquè hi havia molt lio de camins que no acabava. I el del senyor
Solà que també era del mateix tros del de Can Guilla. Jo li repeteixo: són tècnics de la
Diputació que són especialitzats en el tema.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Ells han fet dues intervencions ja.
Te’n queda una, Àngel? Si. Àngel.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyora Pruna, només per la part que em
toca. Ho ha explicat vostè perfectament. Es van presentar quatre al·legacions més les
dues que va presentar un regidor en el decurs del Ple. És exactament així, com vostè
ho diu.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM i PP, quatre abstencions dels regidors dels
grups municipals ILFC-E i CPF, i per tant, amb el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. MOCIÓ
QUE
PRESENTEN
ELS
GRUPS
MUNICIPALS
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT DELS SOCIALISTES I PARTIT
POPULAR EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
RELATIVA
A
L'IMPOST
SOBRE
L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, s’han
declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989,
de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten
a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor.
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Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.
Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta
llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa
declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de
pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que popularment es
coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la
Sentència de referència.
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en
relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a
conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han
d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.
El Grups Municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Partit Popular
proposen al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei
de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor
del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes
establerts a l’esmentada Sentència del TC.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que,
per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la
devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a
terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment.
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió
i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa
Urbana.
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant
del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions
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sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències
que els pertoquen.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament
de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’FMC i l’ACM.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Aquesta és una moció que a l’explicació
ja està molt clara però bàsicament faré una pinzellada. Primer posar de relleu que la
proposta parteix de les dues entitats municipalistes de Catalunya, tant la Federació de
Municipis de Catalunya com l’Associació Catalana de Municipis, en la que estan
inclosos pràcticament el 99% dels municipis de Catalunya. Per tant, entenc que és una
proposta molt mesurada i, sobretot, en defensa dels ajuntaments. Bàsicament perquè si
es treu un dret de poder tenir recursos per les hisendes locals, l’Estat ha de compensar
si fa alguna mesura que vagi en detriment d’aquests ingressos. Per tant, bàsicament el
que s’està fent és demanar que ja es prevegi una partida pressupostària en els
pressupostos per poder suplir aquestes possibles situacions de menys ingressos als
municipis. Crec que això és fàcil d’entendre i que el que hem de protegir, justament,
són aquestes, que els ajuntaments cada vegada no estiguin mig financiats sinó al
contrari, cada vegada tinguem més finançament.
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: És una petita observació. Nosaltres, avancem
que votarem a favor de la moció principalment perquè entenem que ha de ser l’Estat el
que ha de dur les modificacions legals pertinents. Primer, perquè no es sotmeti a
tributació a les situacions on no hi ha hagut un increment de valor dels terrenys urbans.
I segon, perquè l’Estat també ha de donar als ajuntaments (al món local) les eines tant
legals com econòmiques necessàries per encarar les possibles reclamacions dels
ciutadans que puguin arribar. Perquè en alguns cassos, algunes persones han de vendre
el seu habitatge per sota del preu al qual el van adquirir a causa de l’explosió de la
bombolla immobiliària. Per tant, nosaltres en tot cas avancem el nostre vot a favor.
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: El nostre grup també votarà a favor perquè
bueno, entenem també que els ens locals estan infrafinançats i això ens pot perjudicar
també. Però per nosaltres ha de prevaldre l’interès de la ciutadania que, com diuen els
companys d’ESQUERRA, és molt injust que vens una propietat amb pèrdua i a sobre,
has de pagar encara més. Castiguem encara més perquè al final, el títol de l’impost és
un impost de plusvàlua. Però realment de plusvàlua no te res. Puja el valor cadastral
però realment, no estàs guanyant res. Gràcies.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Tenen raó els dos grups en aquesta
apreciació que han fet des del punt de vista de que podria repercutir a les persones. Per
tant, estem d’acord amb aquest tema. El que passa és que jo he volgut fer un resum de
la proposta. Per tant, no és que nosaltres el tema social no el contemplem. El
contemplem com una prioritat però també, si no tenim ingressos a nivell del municipi,
tristament no podrem fer polítiques socials.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votació.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA
PER
LA
SOBIRANIA
ENERGÈTICA
Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol
ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió
Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, que
al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener de 2016.
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de les
xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la cogeneració i
residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs, l’eficiència ni
l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa en el consum. Els
interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès
general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que
paguen les famílies.
La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en una política
tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la cadena, consumidors
domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el document de treball de la
Comissió Europea “Progress towards completing the Internal Energy Market” el mercat
energètic espanyol és dels pitjors valorats per la ciutadania a Europa.
Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic oligopolístic cap a
un model de competència real amb igualtat de condicions. Això permetria proporcionar
energia de forma sostenible, assequible i fiable a tota la ciutadania sense afectar la
competitivitat de la indústria catalana i protegir la població més vulnerable. El nou
model també reduiria l’excessiva dependència energètica i les ineficiències
econòmiques que genera.
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables permetria
un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació a altres
mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model beneficia sempre l’energia
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més ineficient i contaminant, ja que dóna preeminència a l’energia més cara. Ara per
ara, les limitacions normatives a l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris
domèstics puguin obtenir un cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos.
En contraposició a les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per incentivar
les energies renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull la
possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre diverses figures tributàries
pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La sobirania energètica a
l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat de decisió sobre l’energia que
necessiten, respectuosos amb l’entorn i sostenibles energèticament.
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en
major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que a
més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la
generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat
suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors dificultats econòmiques.
Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han comportat un esforç per
part de les administracions locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al
pagament dels rebuts.
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més
vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Les
operadores han d’informar necessàriament l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de
subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En aquells casos en què no
se segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés sancionador
contra les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin
el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat
energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les
energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon.- Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés constituent de
la nova República Catalana apostant per un model 100% renovable en base a energia
distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també productora i
distribuïdora.
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Tercer.- Promoure als propers contractes de subministrament municipal que tinguin
com a objecte proveir-se d’energia renovable.
Quart.- Crear un Pla Energètic a nivell municipal que contempli elements d’estalvi
energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric i fomentar
la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per a ajudar a fer la transició
energètica als propis ens locals i a la ciutadania.
Cinquè.- Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en
energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO
a partir del proper exercici 2018 en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin
de sistemes d’aprofitament d’energies renovables, així com també incrementar del 75%
vigent fins el 80% la bonificació ja existent l’impost de de vehicles de tracció mecànica
per als vehicles elèctrics i híbrids, també a partir del proper exercici fiscal.
Sisè.- Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica.
Setè.- Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments que
incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies
vulnerables i per talls de llum indeguts.
Vuitè.- Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
a les entitats municipalistes, i posar-lo també en coneixement dels veïns i veïnes del
municipi.

Pren la paraula el Secretari i explica que el regidor senyor Profitós ha lliurat a alguns
portaveus una versió modificada d’aquesta moció. Se’n dona lectura a continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA
PER
LA
SOBIRANIA
ENERGÈTICA
Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol
ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió
Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, que
al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener de 2016.
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de les
xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la cogeneració i
residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs, l’eficiència ni
l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa en el consum. Els
interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès
general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que
paguen les famílies.
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La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en una política
tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la cadena, consumidors
domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el document de treball de la
Comissió Europea “Progress towards completing the Internal Energy Market” el mercat
energètic espanyol és dels pitjors valorats per la ciutadania a Europa.
Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic oligopolístic cap a
un model de competència real amb igualtat de condicions. Això permetria proporcionar
energia de forma sostenible, assequible i fiable a tota la ciutadania sense afectar la
competitivitat de la indústria catalana i protegir la població més vulnerable. El nou
model també reduiria l’excessiva dependència energètica i les ineficiències
econòmiques que genera.
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables permetria
un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació a altres
mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model beneficia sempre l’energia
més ineficient i contaminant, ja que dóna preeminència a l’energia més cara. Ara per
ara, les limitacions normatives a l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris
domèstics puguin obtenir un cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos.
En contraposició a les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per incentivar
les energies renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull la
possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre diverses figures tributàries
pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La sobirania energètica a
l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat de decisió sobre l’energia que
necessiten, respectuosos amb l’entorn i sostenibles energèticament.
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en
major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que a
més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la
generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat
suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors dificultats econòmiques.
Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han comportat un esforç per
part de les administracions locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al
pagament dels rebuts.
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més
vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Les
operadores han d’informar necessàriament l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de
subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En aquells casos en què no
se segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés sancionador
contra les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin
el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables.
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat
energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les
energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon.- Donar suport a un canvi de model energètic apostant per un model 100%
renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de
consumidora, també productora i distribuïdora.
Tercer.- Promoure als propers contractes de subministrament municipal que tinguin
com a objecte proveir-se d’energia renovable.
Quart.- Crear un Pla Energètic a nivell municipal que contempli elements d’estalvi
energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric i fomentar
la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per a ajudar a fer la transició
energètica als propis ens locals i a la ciutadania.
Cinquè.- Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en
energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO
a partir del proper exercici 2018 en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin
de sistemes d’aprofitament d’energies renovables (articles 74.5, 88.2.c i 103.2.b de la
llei d’hisendes locals), i mantenir el 75% vigent de bonificació a l’impost de vehicles de
tracció mecànica per als vehicles elèctrics i híbrids.
Sisè.- Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica.
Setè.- Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments que
incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies
vulnerables i per talls de llum indeguts.
Vuitè.- Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
a les entitats municipalistes, i posar-lo també en coneixement dels veïns i veïnes del
municipi.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No, molt breument per fer la defensa de la
moció. En aquí a ningú se l’escapa que l’energia que estem pagant ara mateix els
ciutadans de l’Estat espanyol és de les més cares, del continent, de les més cares. No ja
només de la Unió Europea, sinó d’Europa en general. La manera en que es fixen els
preus afavoreix això, el que tenim: oligopolis. Fa que tots acabem pagant el preu més
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car que s’oferta a la subhasta i que totes les empreses subministradores,
independentment de quin sigui el cost que tenen per produir aquesta energia cobrin un
preu molt car, cobrin el preu de la cosa més cara que es presenta i ja se n’encarreguen
elles de que sempre hi hagi algun romanent que sigui a preu caríssim perquè tot el lot
vagi en aquest preu. Llavors, en aquí vull fer notar dues coses de les modificacions. Es
va manifestar a la Junta de Portaveus algun desacord amb el que deia el punt 2.
Escolta, el tema bàsicament aquí del que es tracta és de parlar d’energia, amb lo qual
el punt 2 està canviat. I en el punt cinquè vull dir que aquestes bonificacions que
demanem, he posat l’article, totes són potestatives de l’Ajuntament. I s’estableixen
bonificacions que poden arribar fins el 50% de l’IBI i fins al 50% de l’IAE i fins el
95% de l’ICIO, en aquest cas. A veure, no he volgut posar un percentatge (per
nosaltres el percentatge hauria de ser el màxim), no l’he volgut posar en aquí per evitar
discussions bizantines en aquest moment. Mesos tindrem per endavant per parlar-ne.
El que sí que volem és el compromís de que en alguna part això estigui bonificat. Per
què? Perquè l’autoconsum (i més, com s’ha dit, en un lloc com estem nosaltres)
permet solucionar una part, no tota, però sí una part important de la despesa energètica
d’una família, d’un habitatge, tant si és un habitatge individual com si és un bloc de
pisos. I a partir d’aquí, si hi ha algun dubte el resoldré en el següent torn.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. En primer lloc, comunicar que el
nostre grup votarà a favor de la moció. També dir que em sembla moderada. Em
sembla una mica tova perquè des del nostre punt de vista un sector estratègic com
l’energia hauria d’estar sota control públic i fer-se, organitzar-se i gestionar-se en
benefici de la societat i no en benefici d’interessos de les empreses privades que ho
gestionen per tant, considerem que s’hauria de nacionalitzar aquest sector. I després en
relació a uns punts, no tant per la moció sinó en l’efecte en el municipi. Crec recordar
que hi havia un projecte d’instal·lació d’un camp de plaques solars a Llerona, que crec
que va quedar sense finalitzar mai. I després també tenim una sèrie de plaques en
equipaments municipals, com a la plaça de l’Espolsada i crec que en alguns altres
equipaments, que serien una primera base per fer com estan fent en altres municipis
que és crear organismes de provisió d’energia, o empreses de provisió d’energia
pròpies. M’agradaria saber si a les Franqueses, quin tipus de volum de producció o
d’ingrés generen aquests tipus d’instal·lacions que disposem, o si funcionen. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No, a veure. No sé si li contestaran, senyor
Vega, això, o si li contestaran en el torn de precs i preguntes. Per descomptat, vull dir,
això ens inclou a nosaltres, a l’apartat quart de la moció, quan diem “que contempli
elements d’estalvi energètic, de foment de les energies renovables”, estem parlant de
que nosaltres hem de ser els primers que hem de donar exemple d’aquest tema. Ara se
m’està acudint (no, no se m’està acudint ara, se m’havia acudit abans per dir-ho ara)
que els semàfors de la carretera de Cànoves amb el camí de Marata anirien
perfectament en bona part amb energia solar, per exemple. Però vaja, per descomptat
dintre de l’esperit de la moció hi ha que l’Ajuntament doni exemple d’això.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a
votació.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L'ACOLLIDA IMMEDIATA
A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS
L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part de la
ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la Generalitat en
col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern de la
Generalitat ha comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a l’ACNUR que posa a
disposició un mínim de 4.500 places per acollir a persones refugiades. Tot i això, les
demandes de la Generalitat per fer possible l’acollida de més persones refugiades no
han estat ateses i s’ha constatat la falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat.
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades que arriben
a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball conjunt entre les
organitzacions no governamentals i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies
ha identificat 271 casos de persones refugiades amb diferents nivells de vulnerabilitat
que necessiten poder venir urgentment a Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la
burocràcia espanyola ha provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia
d’avui al nostre país. La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el
nombre de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes com
l’extensió de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats catalanes o
l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades espanyoles, interpretant
adequadament la Llei d’Asil de l’Estat.
Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no transferirà a
Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons Europeu d’Asil,
Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves administratives i polítiques
limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del poble català que no pot fer-ho sense
els recursos adients, encara que 14 sentències avalen la invasió de competències de
l’Estat en matèria d’acollida i immigració.
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern català a
treballar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment dels
recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la Normalització
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Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del SOC perquè les
persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives d’Ocupació quan tenen
permís de residència i encara no de treball, entre altres. Tota aquesta tasca quedarà
recollida en el Programa Català de Refugi, pioner a Europa, i que a partir de bones
pràctiques locals i internacionals es basarà en la mentoria i en el compromís per part de
la persona refugiada a seguir un Pla Individual d’Activitats (PIA).
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha estat
evident els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de Recursos amb
aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i Particulars d’on han sortit el
52% de les places del programa d’acollida estatal. A més, tots els municipis disposen
d’un Servei de Primera Acollida que, entre altres funcions, coordina tots els serveis
públics municipals i de la Generalitat per a l’acollida. En el marc del nou Programa
Català de Refugi, la implicació dels ens locals continuarà essent essencial a través del
seguiment dels PIA des de la proximitat.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les
competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives.
Segon.- Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi i
garantir la seva col·laboració tant amb la Generalitat com amb els mentors/es que
formin els grups d’acollida del nostre municipi.
Tercer.- Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les persones
refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes
ràpidament com a sol·licitants d’asil.
Quart.- Penjar al balcó de l’Ajuntament la banderola de la campanya “Casa nostra,
casa vostra”, a no ser que l’espai estigui ocupat per la pancarta contra el 4t cinturó (si
fos el cas a qualsevol de les finestres del primer pis), i convidar a la ciutadania a fer-ho
i a participar activament de les iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les
persones refugiades dedicant-hi al butlletí municipal del mes de maig un espai suficient
on es detallin les línies fonamentals del Programa, els procediments i requisits per
crear grups d’acollida, i el suport que oferirà l’Ajuntament, així com el resultat de la
votació d’aquesta moció.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare Mortum, al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de
l’Estat.
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Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: Si. Bona nit. La moció que avui presentem,
penso que és molt clara i entenedora. Només voldria acabar d’ajustar que aquí tenim
dos grans tipus de mesures. Un, que són les que afecten altres administracions, que és
com la reclamació a l’Estat del traspàs de les competències en matèria d’acollida i
immigració i ja no només per un tema nacional sinó perquè realment està fent un ús
prou nefast com perquè no n’estiguem gens contents. Llavors, hi ha un segon punt que
és la reclamació de l’establiment de vies segures per les persones refugiades. Primer,
perquè puguem evitar que morin volent arribar a Europa i creuant el Mediterrani. I
segon, perquè el que no volem és que caiguin en mans de màfies o en aquest camí
estiguin exposats a abusos de tot tipus. Llavors, en segon lloc (i serien les que ens
ocuparien més directament a aquest Ajuntament), seria primer donar a conèixer el
Programa català de refugi a tots els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses perquè
potser alguns no el coneixen i seria interessant que el poguessin conèixer i fins i tot
poder arribar a ser mentors d’aquest programa. Llavors, hi ha una altra part que és el
suport a la campanya de Casa nostra, casa vostra, a la que es va donar suport també
en aquest Ple, i una de les mesures seria a través d’una pancarta que es podria situar a
un lloc visible de l’Ajuntament perquè les persones identifiquessin que aquest
Ajuntament dóna suport a aquesta campanya. A més, aquesta campanya la podríem
exposar també al Butlletí del mes de maig. I en segon lloc, demanem també que des de
l’Ajuntament es doni suport a tots aquells franquesins i franquesines que es
constitueixin com a mentors i en grups d’acollida. Perquè més enllà del suport que
pugui donar la Generalitat seria molt interessant que des de l’Ajuntament, en la mesura
que fos possible, també els hi donéssim suport. Per tant, el que voldria dir també és
que en definitiva, ho hauríem de complir, tant el deure legal com humanitari d’acollir
aquestes persones refugiades en legal, principalment per donar acompliment als acords
internacionals que te subscrits l’Estat espanyol i que no hi està donant compliment a
hores d’ara, i humanitari pel deure moral que tenim d’ajudar aquestes persones, que
han de fugir dels seus països posant fins i tot en risc la seva pròpia vida. I sobretot,
més quan a Catalunya després de l’experiència d’acabada la Guerra Civil quan molts
dels nostres avis es van trobar a la situació de ser refugiats. I penso que això ens fa
tenir encara molta més consciència de poder atendre totes aquestes persones. Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Per descomptat que el nostre grup
municipal donarà suport a la moció, la recolzem totalment. El que voldríem preguntar,
bueno, segurament tampoc em responguin perquè em surto una mica del tema, però
aquests dos grups municipals fa un temps, abans que finalitzés l’any passat, vam entrar
una pregunta per escrit sobre si podíem destinar la partida d’ajuts a refugiats de 2016 a
unes ONGs que treballen sobre el terreny, si ens poden donar, encara no ens ha arribat
una resposta a aquesta instància que vam entrar. Si és que la volen conservar per
aquest any per fer un projecte aquest any, estaria bé que ens informessin. I si la volen
destinar a aquestes ONGs, estaria bé que ens ho confirmessin. Però és un d’aquests
granets de sorra que podríem fer com a Ajuntament, tenir una partida destinada, apart
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de protestar davant de les administracions que tenen competència que ho estan portant
d’una forma veritablement vergonyosa, la Unió Europea. Que a mí no hi ha cosa que
em faci que veure a dirigents de la Unió Europea criticant a gent com a Le Pen, o a
Orbán d’Hongria, quan estan actuant igual simplement que sense fer un feixisme tan
descarat, per deixar morir a la gent a les fronteres. Gràcies.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Jo crec que la senyora CASSÀ ho ha
dit absolutament, pràcticament tot. Evidentment que estem a favor d’aquestes mesures
que comenta, però sí sobre el punt número 4, sobre el tema de penjar al balcó de
l’Ajuntament la banderola de la campanya, realment creiem que un edifici protegit no
ha d’estar ple de banderoles ni pancartes. I també creiem que tenim altres mitjans prou
eficients per fer arribar a tota la població el que estem treballant, i sobretot treballant
aquesta campanya. Llavors, sí que ens agradaria que no retiressin el punt 4, però que sí
retiressin la part que parla de penjar al balcó de l’Ajuntament la banderola i que
incentivéssim a la ciutadania a fer-ho al seu propi edifici, al seu propi habitatge.
També li comento que també acceptaríem d’intentar estudiar possibles altres
ubicacions de poder col·locar, encara que de forma temporal, pancartes o banderoles
perquè creiem que un edifici protegit no ha d’estar ple per un tema de protecció del
mateix edifici. I evidentment, per la resta ens sembla tot perfecte. Gràcies.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. Senyor Àlex, per guanyar el temps. Si
després m’ha de fer la pregunta ja l’hi responc. Nosaltres tenim la partida reservada, sí
es veritat i vam comentar-ho a la Junta de Portaveus (que en aquesta ocasió vostè no
va assistir) de que havien demanat la proposta per part dels grups d’algunes entitats.
No obstant, ho farem. Ho farem i ja posarem la iniciativa nosaltres i ho farem
nosaltres. Però va estar comentat d’una altra moció anterior, de l’ajut. No obstant, tots
aquests recursos entenem que el lògic seria destinar-los i reservar-los per quan arribin.
Per tant, que sí, que tingui vostè aquesta seguretat o aquest compromís.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Completant el que diu el grup, els diners
no s’han perdut, estan guardats, val? I la idea era quan arribi el moment tenir suficients
fons per poder garantir l’habitatge digne, l’escola, etc., de la família que ens arribi o
del que ens arribi. Val? I si no, després sí que ens podem plantejar altres solucions,
que és donar-ho a ONGs que estan treballant en el tema.
Pren la paraula el senyor ÁLVAREZ i diu: Sí. Yo en esta moción me abstendré, pero
básicamente por un tema muy personal. Por supuesto estoy de acuerdo en ayudar a
todo el mundo que lo necesite, pero me queda un poco siempre el regusto de que no se
hace lo suficiente para que no tenga que emigrar nadie, ni que si están refugiados. Eso
es lo que a mí me da esa sensación, con lo cual yo en esta moción me abstendré.
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: En resposta al que comenta el regidor
Corchado. En principi hi estic d’acord amb el tema de que és un edifici protegit i
n’hem de tenir la pertinent cura. El que passa és que sí que el que demanaria és que, en
tot cas, la pancarta estigués a qualsevol altre lloc que s’identifiqués que hi donem
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suport. I llavors, que un únic dia, que és el 20 de juny, que és el Dia Internacional del
Refugiat, aquell dia sí que estigués al balcó. Només aquest dia. I la resta, doncs a
criteri de l’equip de govern, es posés la banderola o la identificació on es cregués
oportú. Però sí que el Dia del Refugiat penso que seria oportú que estigués al balcó de
l’Ajuntament. Només aquest dia.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Ens sembla perfecte. Evidentment
votarem a favor. Però l’he de dir que no serà a criteri de govern, que com he dit abans
jo crec que és important que entre tots busquem un lloc idoni. I ho farem entre tots.
Gràcies.
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: I més tenint en compte que sovint demanem
que es pengi al balcó. Potser si entre tots podem arribar a algun acord d’algun espai
que s’identifiqui també amb l’Ajuntament i podem tenir aquest tipus d’identificació, jo
penso que estaria molt bé. I mantenim el balcó de l’Ajuntament institucionalment com
correspon. Cap problema.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. És la vostra moció i esteu en el dret de
cedir. Si fos la nostra, segurament no hauríem cedit però per un tema que considerem
que la solidaritat no és una cosa de la que tinguem que considerar que és lletja o
avergonyir-nos. A més, és cert que l’edifici és històric i que s’ha de protegir. També és
cert que el tenim molt malmès i que li caldria una maneta de manteniment, que s’ha fet
en una actuació però encara li queda bastant. Ja s’estan buscant subvencions però
l’edifici no està en la seva millor època, es podria mantenir una mica més. Igualment,
no s’ha d’oblidar el simbolisme que te el balcó de l’Ajuntament en el tema de
banderes o simbologia. És el lloc més oficial d’un Ajuntament. És el lloc teòricament
més representatiu. Per tant, col·locar un símbol allà, col·locar allà una banderola com
aquesta aquest dia concret, no sé no faria cap mal tenir la pancarta. Demostra la
postura d’aquesta administració, demostra una postura de posicionament polític. Per
tant, no crec que sigui malmetre la imatge de l’Ajuntament, però igualment votarem a
favor. I en el tema dels diners, si hi ha el compromís de que es van acumulant les
partides per destinar a atendre els refugiats, seria positiu. També podien donar-li una
mica més de difusió en els mitjans perquè no sé, jo me’n recordo d’unes jornades que
no van arribar ni a difondre-les. Però donar una mica de sortida d’aquestes campanyes
als mitjans municipals. I els diners, si s’acumula molt no estaria de més ajudar sobretot
a qui està sobre el terreny perquè sabeu perfectament que hi ha entitats que estan fet
rescat marítim que són ONGs. Que la pròpia Unió Europea, les Marines dels països i
el Salvament Marítim estan delegant les seves funcions i deixant que civils hagin de
rescatar la gent que s’està ofegant al Mediterrani. I una mica d’ajuda, apart de la gent
que vindrà, i podem fer un càlcul per població, quantes famílies tocarien, per intentar
aproximar quins diners necessitarem. I preguntar a altres pobles que ja han fet aquest
pas. Però guardar, potser si veiem que això s’allarga potser no és bona idea. O sigui, hi
ha gent que està fent un treball sobre el terreny on s’està morint la gent. O sigui, potser
arribem a 2020 i encara no ha arribat una família. Gràcies.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, per finalitzar. (Els dos regidors
d’Esquerra li fan unes indicacions al senyor Alcalde, li comenten que manca el text
final). Val. Jo volia (El senyor Profitós demana perdó i indica que ho farà després) fer
un agraïment a la senyora Cassà i a ESQUERRA en l’aspecte del tema de la pancarta.
Òbviament, com els ha dit el senyor Corchado, entre tots buscarem un lloc idoni
perquè totes aquestes coses es puguin penjar i siguin visibles. I molt visibles, si voleu.
Però també estem tots a favor que en dies puntuals, al punt següent ho veureu, hi hagi
una certa simbologia a l’edifici de l’Ajuntament, en dies evidentment assenyalats.
Molt bé, senyor Profitós.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si. A veure, el text que proposem pel
començament d’aquest punt quart és, si us sembla bé a tots, que espero que sí: “penjar
al balcó de l’Ajuntament el dia 20 de juny, Dia Mundial dels Refugiats, la banderola
de la campanya Casa nostra, casa vostra, i fer-ho de forma permanent a un espai
visible de propietat municipal.” Si? El tenim? I llavors, a partir d’aquí segueix: “i
convidar la ciutadania a fer-ho i a participar activament de les iniciatives d’acollida”,
etc.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Profitós, la paraula “permanent” és,
posem, un eufemisme. Bueno, és igual, si és el mateix. Ja està, ja està.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Perdoneu-me. Un segon, eh. El 18 de
desembre? Val. Doncs que siguin dos dies: el 20 de juny que hem dit i el 18 de
desembre, que és el Dia Internacional de les Persones Migrades. Val. Bueno. Us han
canviat 365 per 2. Suposo que anem bé, no?
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Passaríem a votació amb l’esmena
produïda.
REDACTAT DEFINITIU
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L'ACOLLIDA IMMEDIATA A
CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS
L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part de la
ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la Generalitat en
col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern de la
Generalitat ha comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a l’ACNUR que posa a
disposició un mínim de 4.500 places per acollir a persones refugiades. Tot i això, les
demandes de la Generalitat per fer possible l’acollida de més persones refugiades no
han estat ateses i s’ha constatat la falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat.
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La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades que arriben
a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball conjunt entre les
organitzacions no governamentals i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies
ha identificat 271 casos de persones refugiades amb diferents nivells de vulnerabilitat
que necessiten poder venir urgentment a Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la
burocràcia espanyola ha provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia
d’avui al nostre país. La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el
nombre de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes com
l’extensió de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats catalanes o
l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades espanyoles, interpretant
adequadament la Llei d’Asil de l’Estat.
Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no transferirà a
Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons Europeu d’Asil,
Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves administratives i polítiques
limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del poble català que no pot fer-ho sense
els recursos adients, encara que 14 sentències avalen la invasió de competències de
l’Estat en matèria d’acollida i immigració.
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern català a
treballar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment dels
recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la Normalització
Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del SOC perquè les
persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives d’Ocupació quan tenen
permís de residència i encara no de treball, entre altres. Tota aquesta tasca quedarà
recollida en el Programa Català de Refugi, pioner a Europa, i que a partir de bones
pràctiques locals i internacionals es basarà en la mentoria i en el compromís per part de
la persona refugiada a seguir un Pla Individual d’Activitats (PIA).
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha estat
evident els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de Recursos amb
aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i Particulars d’on han sortit el
52% de les places del programa d’acollida estatal. A més, tots els municipis disposen
d’un Servei de Primera Acollida que, entre altres funcions, coordina tots els serveis
públics municipals i de la Generalitat per a l’acollida. En el marc del nou Programa
Català de Refugi, la implicació dels ens locals continuarà essent essencial a través del
seguiment dels PIA des de la proximitat.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents

Ple 30/03/2017 – pàg. 45

ACORDS:
Primer.- Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les
competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives.
Segon.- Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi i
garantir la seva col·laboració tant amb la Generalitat com amb els mentors/es que
formin els grups d’acollida del nostre municipi.
Tercer.- Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les persones
refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes
ràpidament com a sol·licitants d’asil.
Quart.- Penjar al balcó de l’Ajuntament el 20 de juny (dia mundial de les persones
refugiades) i el 18 de desembre (dia internacional de les persones migrants) la
banderola de la campanya “Casa nostra, casa vostra”, i de forma permanent a un
espai visible de propietat municipal, i convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar
activament de les iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les persones
refugiades dedicant-hi al butlletí municipal del mes de maig un espai suficient on es
detallin les línies fonamentals del Programa, els procediments i requisits per crear
grups d’acollida, i el suport que oferirà l’Ajuntament, així com el resultat de la votació
d’aquesta moció.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare Mortum, al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de
l’Estat.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM i CPF, una abstenció del regidor
del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA CELEBRACIÓ DEL
86è ANIVERSARI DE LA II REPÚBLICA
Atès que el pròxim dia 14 d’abril s’acompleixen els 86 anys de la proclamació de la II
República.
Atès que aquesta proclamació va estar plenament vinculada al municipalisme
democràtic i contrari a la dictadura, ja que fou el triomf de les candidatures republicanes
i d’esquerres en les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, qui ho va propiciar.
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Atès que Catalunya tingué un pes específic molt important en aquest fet, per ser el
primer territori de l’Estat en proclamar-se, i molt especialment a la ciutat de Barcelona,
on Lluís Companys des de l’Ajuntament i Francesc Macià, des del Palau de la
Generalitat proclamaven la República Catalana dins de la República Federal Espanyola.
Un fet semblant que es repetia simultàniament a Eibar, i posteriorment a Madrid,
escampant-se com una taca d’oli en les següents hores a la majoria de ciutats i viles de
tot l’Estat .
La II República va promoure l’avenç en la transformació de la nostra societat, en la
defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la justícia social.
El 9 de desembre de 1931, las Corts republicanes van promulgar la Constitució més
avançada del seu temps, que en l’article primer definia a l’Estat espanyol com “una
República democràtica de treballadors de tota mena, que s’organitza en regim de
llibertat i de justícia”. La II República va aixecar l’entusiasme del poble amb un
programa alternatiu a la vella Espanya caciquista de la Restauració, un programa de
canvi social basat en la reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer, la
separació de l’Estat i de l’Església, el control democràtic dels cossos armats, una
ambiciosa feina educativa i cultural, i una resposta política a la pluralitat nacional de
l’Estat espanyol reconeixent al llarg de la seva existència els Estatuts d’Autonomia de
Catalunya, Euskadi i Galícia. Així mateix, la República va obrir la porta a la
participació política de les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el
dret al divorci. La República és una forma d’estat que els ciutadans es van donar de
manera democràtica, i que va ésser truncada pel cop d’estat feixista del 18 de juliol de
1936, encapçalat, entre d’altres, pel general Francisco Franco.
Una insatisfactòria Transició posa de manifest l'extrema debilitat de la cultura
democràtica a Espanya. L'Estat espanyol no ha adoptat mesures per revisar i anul·lar els
processos polítics vergonyants que van conduir a l'execució a milers de ciutadans durant
la dictadura franquista.
La memòria dels afusellats en defensa del govern de la República, legítimament
fonamentada en la sobirania popular, ha estat bandejada durant tots aquests anys de
«democràcia tova».
Diverses entitats ciutadanes, centres educatius, partits polítics, persones a títol
individual i institucions oficials, com el Memorial Democràtic de Catalunya, han
realitzat un seguit de tasques culturals i d’informació per tal de recordar i recuperar la
memòria històrica d’aquesta etapa.
Avui en dia algunes persones grans que van viure aquella etapa esperançadora, i que
van combatre a la cruel guerra civil, segueixen amb nosaltres, però hem de lamentar la
pèrdua de persones que no van veure reconegut el seu esforç d’aquells anys. Van patir
també quaranta anys de dictadura, privats de llibertats i drets bàsics, i amb l’arribada de
la democràcia han hagut d’esperar que se’ls comenci a reconèixer la lluita i la defensa
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del Govern legítim de la República que representava la voluntat majoritària de la
ciutadania de l’Estat espanyol.
Per tot això ILFC-E proposa al Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
adoptar els acords següents
ACORDS:
Primer.- Prendre el compromís pel 14 d’abril de 2017, any en que es commemora el
86è aniversari de la proclamació de la II República, de retre homenatge a la bandera
de la República, penjant aquesta bandera a l’Ajuntament en aquest dia tan assenyalat i
al costat de les altres, la bandera de Les Franqueses del Vallès i la Senyera de
Catalunya. I retre també homenatge als republicans de la nostra ciutat.
Segon.- Reiterar la condemna del cop d’estat militar i feixista del 18 de juliol de 1936,
que va suposar la destrucció de les conquestes socials i polítiques de la legalitat
republicana que lliure i sobiranament van assolir les dones i els homes de Catalunya i
l’Estat espanyol en ús de la seva sobirania.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als mitjans de comunicació locals i comarcals
i les xarxes socials de l’ajuntament.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. En defensa de la moció. Bé. El proper
14 d’abril arriba normalment el dia de l’aniversari de la proclamació de la República
catalana i la II República espanyola, que vam clamar aquí a plaça Sant Jaume també,
pel President Macià. I crec que és una data, sobretot pel que va passar després, com
una conquesta democràtica que va fer caure una monarquia i una dictadura
antidemocràtiques que les va fer caure i va proclamar per segon cop un govern
democràtic que és republicà a l’Estat i a Catalunya, i que va finalitzar d’una forma
molt trista, que és mitjançant un cop d’estat feixista que va costar moltes vides, molt
patiment i molts anys de dictadura. Entenem que a vegades som una mica pesats amb
aquest tema i és veritat que ja vam presentar l’any anterior, pel 14 d’abril, aquesta
moció. Entenem que és un tema que tampoc es pot deixar només per un cop, que s’ha
de celebrar anualment, que aquesta memòria no es pot perdre. A més, que vivim també
una mica de temps obscurs en que sembla que aquesta dictadura no està del tot morta.
I ens agradaria, si considereu que és molt reiterant repetir anualment aquesta moció,
podem incorporar un punt si us sembla bé (o si no la torno a presentar l’any que ve i
l’altre) que digui que repetirem aquest homenatge anualment cada 14 d’abril fins a
l’abril de 2019 i després si hi ha un nou Consistori que decideix que no s’ha de fer, és
un tema democràtic però si ho decidim avui, que cada any es repeteixi, no cal ser
redundants amb un punt extra. I també que la part que diu el tema d’homenatge a la
gent republicana, que sobretot la que pel tema democràtic, però també la gent que va
patir en aquest municipi la dictadura i la guerra, que tenim fins i tot un alcalde que jo
crec que va ser represaliat i no ha sigut suficientment homenatjat, no s’ha fet un
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homenatge en aquest Ajuntament. I que estaria bé que aquest any intentéssim, o de
cara a 2018, implicar-nos una mica més en aquest tema. Si considereu que s’incorpora
aquest punt, si no la votem tal qual. Però si s’incorpora aquest punt, l’any que ve ja no
caldria que tornéssim a ser reiterants sinó que jo crec que seria una cosa que
s’incorporaria al funcionament normal d’aquest Ajuntament. Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Nosaltres, evidentment, com sempre
hem fet votaríem a favor d’aquesta proposta però també li anava a comentar el que
vostè estava dient. Nosaltres també considerem que fem un punt que digui que prenem
el compromís que cada 14 d’abril es celebri, es commemori. Jo crec que ho hem de fer
d’aquesta forma i que quedi instaurat. Em sembla molt bé que parlem de la legislatura
com vostè ha dit, jo crec que aquest canvi és favorable i que hi ha consciència de que
aquest Ajuntament, com sempre ha fet, ha votat a favor d’aquesta proposta, i que ho
mantenim fins com bé ha dit vostè, un possible canvi de legislatura. D’acord? Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Entenc que és decisió del grup que la
presenta, no?, en aquest cas. A veure, que si la doneu per modificada, la doneu per
modificada i ja està. Vull dir, no heu de demanar permís per canviar-ho. A veure,
nosaltres votarem a favor tal i com vam fer l’any passat. Vull donar una petita
explicació que l’any passat no vaig donar i que (perdoneu-me, que sigui cosa interna)
sé perfectament, sabem perfectament, vull dir, la gent de les Franqueses que estem
votant a favor de penjar a l’Ajuntament una bandera que no és la nostra, però sí que és
la bandera que en aquell moment estava representant, com s’acaba de dir, la
democràcia, la llibertat, i és una bandera per la qual (la Rosa ho ha dit abans, quan
estàvem parlant de la moció de l’acollida) els nostres avis havien patit l’exili en molts
cassos. És una bandera sota la qual els dos meus avis van lluitar durant la Guerra Civil
i un d’ells va ser ferit. Per això votarem a favor i em penso que no estem desmereixent
en absolut el que representa els ideals d’independència que defensa ESQUERRA.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Una mica també en la línia del grup del PSC
que, tal i com ha manifestat el senyor Corchado, nosaltres ja teníem per suposat de que
a això li donàvem una continuïtat. Vam fer la compra de la bandera, la tenim, i per tant
no comprarem una bandera només per una sola vegada. Per tant, era clar que nosaltres,
aquest dia sense la seva proposta l’hauríem posat. Per tant, el que sí és que en fi, que ja
ens deixem de tornar-lo a demanar, ja ho tindrem com un acte institucional.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Llavors, incloem un punt entre el segon i el
tercer, que modificaria l’ordre, que diu: “L’homenatge es repetirà cada 14 d’abril de
fins 2019 inclòs” (El senyor Profitós comenta que es podria prendre el compromís pel
dia 14 de cada any dins d’aquesta legislatura) Si, al principi es pot incloure. (El senyor
Alcalde indica que sigui el 14 d’abril de cada any). I després, fer un prec que és que
les banderes d’homenatge, de causes com aquesta, que es pengin al mástil. Que el dia
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8 de març va estar penjada al balcó, quan jo considero que el lloc d’homenatge és al
mástil corresponent. De fet, la bandera està pensada per penjar-se per onejar. Gràcies.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, per finalitzar us faig un prec.
Tenim la bandera irisada, l’estelada, la republicana, la de Volem acollir, la de les
dones. Si alguna vegada ens despistem, el dia abans aviseu-nos. Perquè ho fan els
funcionaris.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Perdó, i com ho sabrem el dia abans, si us
heu despistat? Vols dir que us avisem sempre el dia abans?
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Mal serà que entre els disset algú no se’n
recordi d’aquest fet. Molt bé, passaríem a votació.
REDACTAT DEFINITIU
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES
FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA CELEBRACIÓ DEL 86è
ANIVERSARI DE LA II REPÚBLICA
Atès que el pròxim dia 14 d’abril s’acompleixen els 86 anys de la proclamació de la II
República.
Atès que aquesta proclamació va estar plenament vinculada al municipalisme
democràtic i contrari a la dictadura, ja que fou el triomf de les candidatures republicanes
i d’esquerres en les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, qui ho va propiciar.
Atès que Catalunya tingué un pes específic molt important en aquest fet, per ser el
primer territori de l’Estat en proclamar-se, i molt especialment a la ciutat de Barcelona,
on Lluís Companys des de l’Ajuntament i Francesc Macià, des del Palau de la
Generalitat proclamaven la República Catalana dins de la República Federal Espanyola.
Un fet semblant que es repetia simultàniament a Eibar, i posteriorment a Madrid,
escampant-se com una taca d’oli en les següents hores a la majoria de ciutats i viles de
tot l’Estat.
La II República va promoure l’avenç en la transformació de la nostra societat, en la
defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la justícia social.
El 9 de desembre de 1931, las Corts republicanes van promulgar la Constitució més
avançada del seu temps, que en l’article primer definia a l’Estat espanyol com “una
República democràtica de treballadors de tota mena, que s’organitza en regim de
llibertat i de justícia”. La II República va aixecar l’entusiasme del poble amb un
programa alternatiu a la vella Espanya caciquista de la Restauració, un programa de
canvi social basat en la reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer, la
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separació de l’Estat i de l’Església, el control democràtic dels cossos armats, una
ambiciosa feina educativa i cultural, i una resposta política a la pluralitat nacional de
l’Estat espanyol reconeixent al llarg de la seva existència els Estatuts d’Autonomia de
Catalunya, Euskadi i Galícia. Així mateix, la República va obrir la porta a la
participació política de les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el
dret al divorci. La República és una forma d’estat que els ciutadans es van donar de
manera democràtica, i que va ésser truncada pel cop d’estat feixista del 18 de juliol de
1936, encapçalat, entre d’altres, pel general Francisco Franco.
Una insatisfactòria Transició posa de manifest l'extrema debilitat de la cultura
democràtica a Espanya. L'Estat espanyol no ha adoptat mesures per revisar i anul·lar els
processos polítics vergonyants que van conduir a l'execució a milers de ciutadans durant
la dictadura franquista.
La memòria dels afusellats en defensa del govern de la República, legítimament
fonamentada en la sobirania popular, ha estat bandejada durant tots aquests anys de
«democràcia tova».
Diverses entitats ciutadanes, centres educatius, partits polítics, persones a títol
individual i institucions oficials, com el Memorial Democràtic de Catalunya, han
realitzat un seguit de tasques culturals i d’informació per tal de recordar i recuperar la
memòria històrica d’aquesta etapa.
Avui en dia algunes persones grans que van viure aquella etapa esperançadora, i que
van combatre a la cruel guerra civil, segueixen amb nosaltres, però hem de lamentar la
pèrdua de persones que no van veure reconegut el seu esforç d’aquells anys. Van patir
també quaranta anys de dictadura, privats de llibertats i drets bàsics, i amb l’arribada de
la democràcia han hagut d’esperar que se’ls comenci a reconèixer la lluita i la defensa
del Govern legítim de la República que representava la voluntat majoritària de la
ciutadania de l’Estat espanyol.
Per tot això ILFC-E proposa al Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
adoptar els acords següents
ACORDS:
Primer.- Prendre el compromís pel 14 d’abril de 2017, any en que es commemora el
86è aniversari de la proclamació de la II República, de retre homenatge a la bandera
de la República, penjant aquesta bandera a l’Ajuntament en aquest dia tan assenyalat i
al costat de les altres, la bandera de Les Franqueses del Vallès i la Senyera de
Catalunya. I retre també homenatge als republicans de la nostra ciutat.
Segon.- L’homenatge es repetirà cada 14 d’abril de cada any fins el final de la present
legislatura.
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Tercer.- Reiterar la condemna del cop d’estat militar i feixista del 18 de juliol de 1936,
que va suposar la destrucció de les conquestes socials i polítiques de la legalitat
republicana que lliure i sobiranament van assolir les dones i els homes de Catalunya i
l’Estat espanyol en ús de la seva sobirania.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als mitjans de comunicació locals i comarcals i
les xarxes socials de l’ajuntament.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM i CPF, una abstenció del regidor
del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER AL COMPLIMENT DE LA
LLEI 17/2015 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA A LES
CONTRACTACIONS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS
Volem dones lliures en un terra lliure.
Volem que des de l’Ajuntament del nostre municipi es treballi per eliminar la bretxa
salarial existent per raons de gènere a moltes de les empreses del nostre país.
Per això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Respectar a totes les contractacions i licitacions que es portin a terme des de
l’Ajuntament allò establert a l’article 41 de l’Estatut i desenvolupat a la llei 17/2015
del Parlament de Catalunya, d’igualtat efectiva entre homes i dones.
Segon.- Incloure a totes les contractacions i licitacions que des de l’Ajuntament es
portin a terme els criteris especificats a l’article 10 de l’esmentada llei, que donem per
reproduït.
Tercer.- Posar aquest acord en coneixement dels veïns i veïnes del municipi.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure, defensaré la moció donant lectura
més que res perquè suposo que vostès l’han buscat, l’han vist, però el públic no en té
ni cap coneixement ni cap obligació. El que diu l’article 10 de la Llei 17/2015 del
Parlament. Aquest article (no el llegiré tot) ve a dir que quan nosaltres fem una
adjudicació des del sector públic hem d’incorporar la perspectiva de gènere a les
ofertes de contractació pública (és l’apartat A). B, incloure condicions d’execució dels
treballs objecte del contracte per raó de les quals l’adjudicatària adopti mesures
tendents a promoure la igualtat entre homes i dones. I C (i més important perquè en
aquest Ajuntament no ho estem fent de moment), indicar en els plecs de clàusules
administratives particulars els barems de puntuació addicional per les empreses que
disposin de plans d’igualtat encara que no estiguin obligades per llei, i les que disposin
del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat a que fa referència
l’article 35 o adoptin mesures destinades a assolir la igualtat d’oportunitats que
perdurin en el temps i mantinguin l’efectivitat, segons el que s’estableixi per
reglament. Llavors, és molt senzill. El que estem demanant és que s’apliqui la llei en
aquest punt també.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Passaríem a votació.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
13. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Us prego que dels grups polític teniu cinc
minuts per fer les preguntes als regidors corresponents. Alguna intervenció?
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Volem començar per un prec. Volem demanar
que les intervencions del públic puguin ser també emeses per streaming. Entenem que
per un tema legal potser no poden constar en acta, però ens agradaria que s’emetessin
per streaming per donar visibilitat a la ciutadania. Regidor Ganduxé, referent al parc
del Falgar. Segons les clàusules, especificaven que hi havia una persona que controlés
el tema del medi ambient. Tenim alguna forma de controlar que realment aquesta
persona hi sigui fent aquesta feina de controlar el medi ambient? Al regidor d’Obres i
Serveis, Moisés. S’han produït uns fets, segons han explicat els ciutadans, que
empreses de telefonia, de fibra òptica, van passant pels carrers de Bellavista demanant
permís per passar cables per les façanes dels veïns. Els veïns s’han negat però després
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sembla ser que ha passat la companyia dient que començarien a fer aquestes
actuacions. Al trucar a l’Ajuntament, els diuen que és un tema entre els propietaris i
les companyies. Creiem que l’Ajuntament hauria de vetllar aquest tema i, sobretot, no
ens agrada veure tants cables per les façanes, s’hauria de vetllar també per l’estètica.
Als regidors Jiménez i Ganduxé. Volíem saber quina és la situació i compliment de les
mocions que es van aprovar al Ple el dia 21 d’octubre de 2016: la moció per instar al
govern de l’Ajuntament i a la Generalitat a signar un conveni per a la cessió dels
habitatges buits de l’INCASÒL existents al municipi; moció que insta a les empreses
subministradores d’energia i aigua del municipi a complir les Lleis 24/2015 i 20/2014;
moció en relació a l’aplicació de les Lleis 18/2007, de Dret a l’habitatge, el Decret
74/2014 del Pla del dret a l’habitatge i la Llei 24/2015 de Mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, la pobresa energètica i la seva publicitat i
informació a tot el municipi; i per finalitzar, moció per a la creació d’una taxa de
verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit. Una altra pregunta pel
regidor Jiménez. Fa poc es van fer unes xerrades per assessorar en el tema de les
clàusules sòl i la gent quan anava a l’Ajuntament se l’adreçava a que anés a la reunió.
La reunió ja s’ha produït, ja s’ha fet, de l’assessorament de les clàusules sòl. A partir
d’ara, què? Perquè si la resposta és que vagin a una reunió, què hauran de fer els
veïns? Esperar a que hi hagi una altra reunió o se’ls assessorarà directament des de
l’Ajuntament? (Un regidor fa un comentari fora de micròfon) Vostè tindrà el seu torn
de rèplica, entenc. (El senyor Alcalde fa un comentari fora de micròfon). Pel regidor
Moisés. Quant a la tarja de la Deixalleria, no hi ha cap aplicació a la pàgina web on la
gent pugui consultar realment l’estat de les vegades que ha anat a la Deixalleria. Ens
agrada, estem molt contents amb la posada en marxa, també ens han dit que hi ha gent
que encara no l’ha rebut, però que la gent s’hagi de desplaçar a un lloc per veure com
està el tema o, fins i tot, anar a reclamar el descompte en els tributs, no ens sembla una
bona idea. També s’ha d’apropar a la ciutadania, no la ciutadania a l’Ajuntament. Al
final és un tema d’una base de dades: hi ha un codi de barres que va a una base de
dades i a partir d’aquí és molt fàcil treballar amb això.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: I la pregunta a la que no hem tingut resposta
abans, que és el tema del tema energètic. Aquest Ajuntament disposa de sistemes de
plaques solars instal·lades en diferents instal·lacions, per exemple la plaça de
l’Espolsada és un d’ells, i també hi havia projectes de fer un camp de plaques també
aquí al polígon de Llerona que crec que al final es va descartar. Però el que voldríem
saber és si les plaques que tenim actualment funcionen i, si és aquest el cas, quin tipus
de rendiment energètic donen i la destinació d’aquesta energia, si està a la venda a la
xarxa o a l’autoconsum. I si hi ha planificat, o aquest govern te interès de cara a un
futur, a potenciar aquest tipus de generació d’energia per part del propi Ajuntament.
Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Unes quantes. Senyor Alcalde, en el Ple
del mes de febrer, del mes passat, vostè va dir i surt a la pàgina 59 de l’acta quan
estàvem parlant del tema del camí de Can Mariano, que sí que hi havia actes de la
Comissió de Mobilitat i que ja me les facilitarien. Ha passat més d’un mes i no les
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tinc. Els hi torno a demanar formalment i en un Ple. Totes les actes de la Comissió de
Mobilitat. Hem estat comentant abans, encara que venia així una mica de trasquiló,
que no ens hem venut la parcel·la de la carretera de Cànoves. No sé si serà només per
això, però el jardinet que hi ha just al costat, el parc infantil que hi ha just al costat i
també la mica de zona enjardinada amb bancs que hi ha al carrer de Mare de Déu de
Montserrat, just al damunt, la gespa està que ja no és gespa: són gespa, flors, herbes,
tot el que ha sortit. Els hi demanaria que potser no és el parc més concorregut de les
Franqueses, però facin el manteniment quan toca. Senyor Ganduxé, el mes passat ho
vaig preguntar i no sé, m’estava mirant la seva resposta a l’acta i no sé si potser no ens
vam entendre amb la pregunta. Li faré molt concret. Li sembla correcte a vostè que en
una licitació es valori més l’oferta econòmica que l’oferta tècnica? I per acabar,
voldria que em diguessin si hem rebut l’informe de mobilitat sobre la carretera de
Cànoves i camí de Marata, confeccionat per la Diputació.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a respostes. Senyors
regidors, senyor Torres, els hi demano concís.
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Sí. Hola, buenas noches. Sobre el tema de las
façanes con los cables de Telefónica, hemos de tener una cosa clara: las fachadas son
privadas i Telefónica es una empresa privada también. Yo lo miraré a ver cómo ha ido
el tema pero desde el Ayuntamiento no sé si podemos hacer algo, creo que no. Las
tarjetas de la Deixalleria, estamos con el tema informático. En breve, muy en breve, lo
tendremos solventado. La gente, a través de la página del Ayuntamiento, podrá ver el
estado de la tarjeta. Y a partir de octubre, que también lo colgaremos a través de la
página del Ayuntamiento, daremos la información a la gente de que el descuento será
automático, nadie tendrá que preocuparse de venir al Ayuntamiento a pedir el
descuento. En el recibo del 2018, que será el recibo del 2017, vendrá el descuento ya
hecho. Las placas solares de la plaza de la Espolsada están en funcionamiento y bueno,
tengo entendido que todo lo que se recauda con las placas solares va a las arcas del
Ayuntamiento para diferentes pagos, todo lo que sea referente al Ayuntamiento. Y
luego sobre otros sistemas de momento hicimos, poco antes de entrar yo en la
legislatura se hizo el cambio de iluminación de todo el municipio, y ahora estamos
cambiando toda la iluminación de todos los edificios municipales pasando a placa Led
para estalviar consumo y pagar menos. Sobre las placas solares, si queremos hacer o
poner algún sitio más, yo de momento tengo desconocimiento pero bueno, si hubiese
algo también lo comunicaría. Gracias. Si, si, lo apunto.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Senyor López, vostè em pregunta en el
tema del Falgar per medi ambient, si ha d’haver-hi un tècnic permanent en allà. En fi,
jo només li puc dir que el director d’obra està treballant concienzudament en el
projecte que s’ha fet. (Un regidor fa un comentari fora de micròfon). Perdó. (El senyor
Alcalde comenta que en l’oferta que es va presentar hi era). Però dir que de moment,
no toca. Us ho dic, de moment, no toca. I estic dient el director, que és el que d’alguna
manera és el que l’ha de portar. Habitatges buits. Això li contestaré per escrit en el
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proper Ple, tot el que m’ha demanat. Senyor Profitós, vostè m’ha dit el primer si em
semblava normal, què? M’ho pot repetir?
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Li sembla correcte que en una licitació es
valori més l’oferta econòmica que la tècnica?
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Miri, jo l’he de dir una cosa: jo sóc polític,
no sóc tècnic. Aleshores m’he de refiar del que em diuen els tècnics. Crec,
personalment, que tot és millorable. Ja li vaig dir em sembla, l’altre vegada també. Sí
li puc dir una cosa: que aquesta pregunta jo l’he fet als tècnics i bé, suposo que
millorarem, suposo. Llavors, m’ha preguntat sobre l’Estudi de mobilitat. Abans d’ahir
crec que ens va arribar, a última hora. He donat ordres a Urbanisme que a tots els
grups polítics se’ls faci arribar via correu electrònic. Vull entendre que si no l’heu
rebut ja, el rebreu demà. Però us ho dic: va arribar ahir, us puc dir a les dues, dues i
pico en el Registre. Ja està.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor López, en el tema de la pobresa
energètica ja ho hem explicat en més d’una ocasió de que tenim signat un acord amb el
Consell Comarcal i en molts temes ens ajudaran a gestionar. Però sí que li vull avançar
que les subministradores hi ha un acord verbal de que ens anuncien quan ja està
imminent un tall de subministrament. I per tant si és un usuari de Polítiques Socials,
nosaltres confirmem aquesta situació i no es produeix el tall. Però no hi ha un acord
escrit perquè les subministradores no ho accepten. Bueno, jo l’he dit el que fem i, en
tot cas, la llei no ens afecta al municipi, afecta a nivell nacional. Una altra cosa, senyor
López, em comenta el tema de la xerrada que vam fer sobre les clàusules sòl. Aquí
tenim l’Oficina d’Atenció al Consumidor que està aquí a l’Ajuntament, al vestíbul, i
per tant, qualsevol consulta que pugui fer qualsevol persona sobre aquest tema pot
venir a aquesta oficina que tenim a l’efecte i els indicaran i els hi facilitaran tot el
mateix que ha estat explicat en la xerrada.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, per finalitzar. El camí de Can
Mariano. Jo no li vaig dir, crec, que li donés les actes, sinó que les hi deixin consultar.
Però les actes existeixen. El que passa és que és una petita ressenya del que diu. Però
que la vegi, tot i que són internes. Però ensenyeu-li l’acta, qui les tingui, val?
Gestioneu, val? Que se li deixin veure. Només hi ha la conclusió final, sempre, val? I
ja està, heu fet el prec del públic: molt bé, queda recollit. Molt bé, passaríem a les
preguntes de la gent. Tenen dos minuts per formular-les. Aixequin la ma i adrecin-la al
Regidor o Alcalde, corresponent. Alguna pregunta?

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

