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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2017/6

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

27 / de juliol / 2017

Durada

Des de les 20.00 fins a les 22.00 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Casa Consistorial

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretari

Alejandro Martín Vázquez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Colomé Tenas, alcalde

SÍ

Juan Antonio Corchado Ponce, primer tinent d’alcalde

SÍ

Ferran Jiménez Muñoz, segon tinent d’alcalde

SÍ

Rosa Maria Pruna Esteve, tercera tinenta d’alcalde

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde

SÍ

Javier Álvarez Álvarez, cinquè tinent d’alcalde

NO

Moisés Torres Enrique, regidor

SÍ

Marina Ginestí Crusells, regidora

SÍ

Jordi Ganduxé Pascual, regidor

SÍ

Rafael Bernabé Pérez, regidor

SÍ

Elisabet Pericas Taulats, regidora

NO

Germán López Sánchez, regidor

SÍ

José Alexander Vega Sabugueiro, regidor

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Àngel Profitós Martí, regidor

SÍ

Rosa Maria Cassà Vila, regidora

SÍ

Francesc Torné Ventura, regidor

SÍ

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental

SÍ

Alejandro Martín Vàzquez, secretari accidental

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Primer de tot, una prèvia. Excusar al regidor
Javier Álvarez i a la regidora Elisabet Pericas, que no poden assistir al Ple per motius
personals. I passaríem al punt número 1. Estem pendents de que la Marina vingui.
Vindrà. Passem al punt número 1.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
EsEl President demana si hi ha alguna esmena en l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior i a continuació es procedeix a l'aprovaciól’aprovació i signatura de l'actal’acta
de la sessió anterior del dia 29 de juny de 2017.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 2017/1841, de 14 de juliol, en què es
resol modificar el Decret de l'alcalde de delegació de l'exercici de les
atribucions de l'alcaldia durant el període comprès entre els dies 7 d'agost i 3
de setembre de 2017
VIST el Decret de l’alcalde núm. 2017/1545 de data 21 de juny, en què es resol
delegar l’exercici de les atribucions de l’alcaldia durant el període comprès entre els
dies 7 d’agost i 3 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
VIST que al senyor Ferran Jiménez Muñoz, segon tinent d’alcalde, se li ha delegat
l’exercici de les atribucions esmentades durant el període comprès entre els dies 28
d’agost i 3 de setembre de 2017.
TENINT EN COMPTE que el senyor Ferran Jiménez Muñoz ha manifestat que no
podrà exercir les atribucions d’alcalde accidental durant el període anteriorment
esmentat.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’article 21 del Reial Decret legislatiu
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781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, els articles 46 a 48 del Reglament d’organització i
funcionament dels ens locals, l’article 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
jurídic del sector públic i l’article 40.4 del Reglament Orgànic Municipal.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- MODIFICAR el Decret de l’alcalde núm. 2017/1545 de data 21 de juny, de
delegació de l’exercici de les atribucions de l’alcaldia durant el període comprès entre
els dies 7 d’agost i 3 de setembre de 2017, ambdós inclosos, en el sentit que del 28
d’agost al 3 de setembre de 2017 es delega a la tercera tinenta d’alcalde, senyora
Rosa Maria Pruna Esteve.
En conseqüència, la delegació de l’exercici de les atribucions de l’alcaldia durant el
període comprès entre els dies 7 d’agost i 3 de setembre de 2017, ambdós inclosos,
queda determinada com s’indica a continuació:
Juan Antonio Corchado Ponce
Primer tinent d’alcalde
José Antonio Aguilera Galera
Quart tinent d’alcalde
Javier Álvarez Álvarez
Cinquè tinent d’alcalde
Rosa Maria Pruna Esteve
Tercera tinenta d’alcalde

Del 7 al 13 d’agost de 2017
Del 14 al 20 d’agost de 2017
Del 21 al 27 d’agost de 2017
Del 28 d’agost al 3 de setembre de 2017

Segon.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de la seu electrònica de la Corporació.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple de
l’ajuntament.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.

El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
Proposta d’aprovació inicial del conveni urbanístic per a la definició de l'obra
civil complementària del projecte d'urbanització del sector N, al terme
municipal de les Franqueses del Vallès
VIST VIST el conveni formalitzat en data 21 de juny de 2017 entre l’empresa Aragogamma,
SL i l’ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal de garantir en el marc del

desenvolupament urbanístic del sector N el normal funcionament de l’activitat de
l’entitat Aragogamma, SL, així com la seguretat de la instal·lació radioactiva ubicada
en el mateix i l’interès públic de la seguretat de les persones.
TENINT EN COMPTE que el conveni subscrit preveu sol·licitar informe al Consejo de
Seguridad Nuclear i a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.
VIST l’informe favorable relatiu al conveni subscrit emès pel Consejo de Seguridad
Nuclear en data 13 de juliol de 2017.
ATÈS que a data d’avui resta pendent de rebre l’informe sol·licitat a la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, sol·licitat en data 21 de juny de
2017.
VIST l’informe jurídic que s’adjunta a l’expedient.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
DE CONFORMITAT amb el què preveuen els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, articles 8.3, 104 i concordants del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme; articles 25, 26 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic subscrit entre
l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS i l’empresa ARAGOGAMMA,
S.L. per tal de garantir en el marc del desenvolupament urbanístic del sector N el
normal funcionament de l’activitat de l’entitat Aragogamma, SL, així com la seguretat
de la instal·lació radioactiva ubicada en el mateix i l’interès públic de la seguretat de
les persones.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb el què preveuen els articles 25 i 26
del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tercer.- DETERMINAR que si durant el termini d’informació pública no es
presentessin reclamacions, ni al·legacions, l’acord esmentat esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’adoptar-se un nou acord plenari al respecte; acreditant-se aquesta
circumstància mitjançant certificació expedida per la Secretaria municipal i que
s'incorporarà a l'expedient administratiu. Amb el benentès que l’aprovació definitiva
queda condicionada a l’obtenció de l’informe de conformitat o declaració
d’innecesarietat d’informe, sol·licitat a la Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat Terrestre sol·licitat en data 21 de juny de 2017.
Quart.- TRAMETRE un exemplar del conveni al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (art. 104.2 del TRLUC), per tal que sigui
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inserit en la secció corresponent per a la seva divulgació telemàtica del planejament
urbanístic de l’Administració de la Generalitat, tal i com disposa l’article 104.2 del
TRLUC.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als que figurin com a interessats en l’expedient.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé. Bona tarda a tothom. Els faré una breu
exposició de la proposta, serà breu. En relació a l’aprovació del planejament del
sector N, l’empresa Aragogamma ha presentat recurs contenciós administratiu a
l’entendre que la forma definitiva aprovada podia afectar la seva seguretat en les
instal·lacions. En data 3 de novembre de 2016, el Consejo de Seguridad Nuclear va
emetre un informe en el que, entre les conclusions, advertia que el vial previst faria
necessari construir un nou accés a la instal·lació, amb una curvatura i pendent que
podria dificultar la maniobra dels camions i afectaria la normal activitat de la
instal·lació a l’hora de la retirada de les fonts radioactives. Per garantir el normal
funcionament de l’activitat de l’empresa, així com la seguretat de la instal·lació
radioactiva ubicada en el mateix, des de l’Ajuntament conjuntament amb l’empresa
Aragogamma s’ha buscat una solució tècnica adequada per a garantir la seguretat de
maniobra i accés dels camions a la seva parcel·la, la qual s’ha constituït en un canvi
de rasant del carrer que passa just davant de la finca. Això ha quedat reflectit en el
conveni signat en data 21 de juny de 2017 entre l’empresa Aragogamma i
l’Ajuntament, el qual ha estat tramés al Consejo de Seguridad Nuclear, el qual ha
conclòs en l’informe emès en data 13 de juliol de 2017 que des del punt de vista de la
seguretat i protecció radiològica, no existeix objecció alguna per a l’execució del
projecte. Pel que fa al contingut del conveni, aquest ha previst un canvi de rasant del
tram del carrer que permetrà la maniobra dels camions per efectuar la recàrrega i
retirada del material, i l’Ajuntament es compromet a considerar interessat directe a
Aragogamma en els expedients de llicències d’obres i d’activitats que es sol·licitin en
parcel·les ubicades a menys de 150 metres. Amb la signatura del conveni, l’empresa
Aragogamma es compromet a desistir dels tres recursos contenciosos administratius
que estan en tràmit. Bé. Dit això, suposo que tots els regidors han tingut accés al
conveni. Jo els hi demanaria, si us plau, el seu vot afirmatiu per poder donar per
aprovada aquesta proposta. Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Bona nit. Senyor Ganduxé, nosaltres, bé, l’hi
hem manifestat moltes vegades i estem en contra de tot el sector N, però sí que
veiem que s’arriba a un punt que potser no s’hauria d’haver arribat. Estem parlant
d’una empresa amb una tipologia molt concreta, estem parlant d’un radi de 150
metres, que no totes les activitats es poden ficar, i com vostè diu, són temes de
seguretat, que són molt importants però dóna la sensació que ha faltat manca de
diàleg perquè ells mateixos l’estan dient: “No, per aquí no, que els camions no
entren, millor que entrin per una altra banda”. És un tema de seguretat, està molt clar.
La crítica és perquè arriben a un punt que hi hagi tres contenciosos i al final fem un
acord per treure els contenciosos. El tema és: cal arribar als contenciosos? Per què
no anem a parlar directament abans amb l’empresa, sabent que és d’una tipologia
molt concreta i molt especial? Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bona nit a tothom. En aquest expedient
he trobat a faltar (digueu-me si us plau si hi és, si s’ha fet alguna gestió i no ho tenim,
o si senzillament no s’ha fet) alguna gestió a banda del que s’ha fet amb el Consejo

de Seguridad Nuclear, etc., amb la nostra Direcció General de Protecció Civil, amb el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Voldria que em diguessin si
s’ha fet alguna gestió amb ells i aleshores, senyor Ganduxé (suposo que això no
m’ho pot contestar vostè ara mateix, però sí algun dels altres regidors), voldria saber
si l’Ajuntament, el nostre Ajuntament, disposa ara mateix (i va lligat amb això) d’algun
pla d’emergències pel tema radiològic. Estem parlant d’una empresa que està en el
nivell 1 dels diferents nivells que hi ha i el nivell 1 és el més xungo, per dir-ho
d’alguna manera. Aleshores, voldria saber aquestes dues coses: si hem contactat
amb el Departament d’Interior o amb la Direcció General de Protecció Civil, i si a les
Franqueses disposem ara mateix (jo no l’he sabut trobat a la pàgina web de
l’Ajuntament; he trobat el d’Incendis, he trobat el d’això) d’algun pla d’aquest sentit.
Gràcies.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé, senyor López, miri, l’obligació d’aquest
regidor és que s’aprovin els projectes. Vostè m’està dient de seguretat. Aquí tenim un
document del Consejo en el que ens està dient que la proposta que hem fet és vàlida
i que tindrà tota la seguretat. Ens deien que la primera no era vàlida però bé, hem
arribat a un acord i això crec que és positiu. Senyor Profitós, a veure, jo entenc que
l’empresa Aragogamma ha de tenir un pla, ells. Vostè m’està dient si nosaltres el
tenim. Jo no puc contestar en aquí, suposo que no em toca com a regidor, aquesta
faceta. El pot contestar algun regidor de, no sé. (El senyor Bernabé fa un comentari
fora de micròfon). Si, si. Jo no li puc contestar. Gràcies.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Bona tarda a tothom, primer. Volia fer
dues consideracions. Nosaltres no estem criticant que no s’arribi a un acord, em
sembla perfecte, el que estem criticant és que haguem de forçar les situacions fins
que es presenten tres contenciosos i aleshores negociem. Perquè mentre no hi ha
contenciosos no negociem. I no negociem perquè, tot i tenir la raó en molts punts, en
algun punt potser ens agafem els dits. Si no, no ho faríem, això és evident. L’altre que
ha dit vostè de les activitats i indústries, no és només informar. O sigui, s’ha
d’informar i a més a més, l’empresa pot dir el que vulgui. Realment, és l’Ajuntament
qui ho aprovarà però hi ha una primera sentència que vostè també coneix (o si no
una sentència, un primer dictamen) que diu que a 150 metres segons quin tipus
d’indústria no pot anar. Això ho diu clarament. Per tant, aquí l’empresa al final el que
els queda, i a mi em sembla correcte, és el fet de poder arribar a dir: “Escolti, aquesta
indústria que vostè vol col·locar aquí no em sembla correcta i, si vostè l’acaba
col·locant, l’acabaré denunciant. Per què? Perquè tinc un dictamen del Consell
Nuclear que em diu que tinc raó”. I ja està. Per tant, els tiros van per aquí. Nosaltres
el que tornem a dir és que no pot ser que en un espai com el sector N tinguem tants
contenciosos perquè l’empresa que s’hauria d’haver encarregat de negociar no ho ha
fet i l’Ajuntament ha alienat la seva negociació, la seva responsabilitat, en Nadico. I
clar, ara ens trobem amb una quantitat de contenciosos que hem d’arribar a acords
individualment perquè no s’ha fet abans de l’aprovació del pla, que és quan s’hauria
d’haver fet. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Miri. Els hi preguntava això perquè
aquesta empresa, com deia, no és una empresa qualsevol. Hi ha cinc empreses a tot
Catalunya que tinguin aquest nivell 1. Nosaltres en tenim una. I existeix des de fa
molts anys el RADCAT, que és el Pla Especial per Emergències Radiològiques de
Catalunya. Ara els hi passaré un exemplar, no de tot perquè són 100 i pico de
pagines, només del tros que he fet. En aquí ens diu expressament que empreses
com aquesta, diu: “A Catalunya n’hi ha una, es tracta d’una instal·lació de radiació
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industrial ubicada a les Franqueses del Vallès, propietat de l’empresa Aragogamma”,
quan parla de dintre de les empreses de primera categoria, el que fa això. Parla dels
plans que han de tenir les empreses (estic segur que aquella gent el tenen), parlen
dels plans d’actuació municipal, parla de quinze ajuntaments que estan obligats a
tenir-lo. Nosaltres estem dintre de la llista que estem obligats a tenir-lo. Dels noucents i pico ajuntaments de Catalunya, nosaltres estem en el número disset per
volum d’empreses que emetin radiacions o que puguin emetre, en tenim tres més
una que modifica metalls però només aquesta que està en el nivell 1, com deia de les
úniques cinc que hi ha a Catalunya. Aleshores, jo els hi demanaria si us plau, primer,
per la gent que viu relativament a la vora d’allà que en aquest cas són la gent de
Marata i les cases aïllades que tenim en el municipi; i segon, perquè si realment
volem que en allà s’instal·lin empreses en un radi a partir de quan es pugui, facin els
deures aquest estiu, mirin-se això. Jo ara els hi donaré el document i, si us plau,
elaborin aquest pla perquè és que a més a més és obligatori que el tinguem.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, per finalitzar.
Una cosa és l’acord que hem arribat amb Aragogamma i una altra cosa és el que
vostès estan dient, que és una cosa molt diferent. Nosaltres tenim un Cap de
Protecció Civil, que és l’Inspector de Policia. I nosaltres tenim uns plans d’actuació
municipals que suposo que el que hem de fer és adequar-los. Ara bé, aquesta
empresa no és tan perillosa com ens la pinta ni molt menys perquè la piscina
radioactiva que té, la té fa més de cinquanta anys, es buida només una vegada l’any
o cada dos anys, i les mesures de protecció que hi ha són mínimes. Mínimes significa
que fixi’s que ens diuen que no hi podem instal·lar indústries en un radi de 150
metres, indústries potencialment perilloses. Ara bé, encara que hi caigués una bomba
al costat, no és perillosa. Això és el que diu l’informe del Consejo Nuclear, per tant no
esverem la troca. Segon, el sector N. Al sector N el 2006 teníem vint contenciosos.
Vint. Ara en tenim cinc. Cinc contenciosos. I evidentment, quan no t’entens amb una
empresa, al final són els tribunals els que ho han de decidir. Cinc contenciosos dels
quals un, Aragogamma, ja el podem treure, hem arribat a un acord. Ens falta el
vistiplau de Carreteres, però Carreteres ens dirà que sí perquè si un camí estava així
i ara està així, no afecta per res a Carreteres. L’únic que el responsable de
Carreteres està de vacances i esperem que la setmana que ve s’incorpora i que el
puguem tenir. Però amb Aragogamma hem arribat a un acord, amb Palet i Puig
Immobiliària estem negociant i arribarem a un altre acord. Sembla, senyor regidor,
que amb Palet i Puig també arribarem a un altre acord. Ens quedaran tres. Tres
sobre vint, d’èpoques anteriors. Ens quedarà Sandoz (per un tema econòmic: encara
vol pagar menys, fins aquí hi ha un límit), Flor de Loto i Invertrasa. Són els tres que
ens queden. Però jo ara el que crec és que ens hem de felicitar per l’acord que hem
arribat amb Aragogamma, que és un acord que desencalla absolutament el sector N,
que tant Invertrasa, Flor de Loto i Sandoz, com que s’havien enterat d’aquest acord,
també ho han al·legat, per tant els desmuntem una mica, i que veritablement ens
hem de felicitar. Vostè parla de Nadico, doncs jo crec que ha fet les coses força bé
perquè només hi hagi cinc contenciosos. Jo ho miro al revés. Abans hi havia vint, ara
hi ha cinc. I amb els altres tres seguirem negociant, això també els hi dic, seguirem
negociant a veure fins on podem arribar. Ara, hi ha un moment que no podem arribar
més enllà d’on podem arribar. Sandoz pagava set milions dos-cents, ara en paga
quatre vuit-cents. Fixeu-vos en la rebaixa. Hi ha un moment en que podem arribar a
més perquè si no, deixeu-me dir-ho malament, qui paga la festa? Els petits
propietaris no, no, no pot ser. Per tant, hi ha un moment que hem de dir prou. Molt
bé, suficientment debatut. Passaríem a votació.

SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals CiU i PSC-PM, sis abstencions dels regidors
assistents dels grups municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, una prèvia. Això és aplicar la Llei de
pressupostos de l’Estat a l’1% de pujada als funcionaris, doncs portar-ho a terme. Res
més que això.

Proposta d'aprovació de l'increment de les retribucions salarials del personal,
de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de
l'Estat per a l'exercici 2017, i modificació de la relació de llocs de treball
Antecedents de fet
1. El 22 de desembre de 2016, en sessió plenària d’aquesta Corporació, es va
aprovar definitivament juntament amb el Pressupost General de l’Ajuntament de
Les Franqueses del Vallés per a l’exercici 2017, la Plantilla i Relació de Llocs de
treball d’aquest Ajuntament.
2. L’article 18.Dos de la Llei 3/2017 de 27 de juny de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2017, publicada en data 28 de juny de 2017 al Butlletí oficial de
l’Estat, estableix que “En l’any 2017, les retribucions del personal al servei del
sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per
als dos períodes de compactació, tan pel que respecte als efectius de personal
com a l’ antiguitat del mateix”.
3. La Corporació en aplicació de l’esmentada normativa té previst la modificació de
les retribucions del personal al servei d’aquesta administració consistent en
l’increment de l’1% previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’exercici 2017 amb efectes d’1 de gener de 2017.
4. En data 19 de juliol de 2017 es va acordar, mitjançant negociació col·lectiva,
l’increment de l’1% de les retribucions salarials dels empleats públics de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus organismes autònoms.
Fonaments de dret


La modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball té com a fonament
jurídic la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2017 publicada al BOE núm. 153 de 28 de juny de 2015 i amb vigència des
de l’1 de gener de 2017.



L’article 140 de la CE, reconeix la competència sobre l’autoorganització dels ens
locals tal com estableix l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril LBRL i l’art. 8.1 del
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. L’autoorganització
s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i d’acord al
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principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la LBRL i l’article 7.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TUFPC). Per tant, la Constitució
Espanyola reconeix la competència sobre l’autoorganització dels ens locals, que
s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i d’acord al
principi d’eficàcia.
En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització
es desenvolupen mitjançant la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i
següents LMRLC i 28 a 33 del TUFPC). Aquests preceptes permeten que
l’Ajuntament acordi la creació, amortització i reconversió de les places i llocs de
treball.


L’article 30.3 pel que fa a la modificació de la Relació de llocs de treball i articles
33 a 35 pel que fa a llocs reservats a personal funcionari, del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.



L’article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació al tràmit que ha
de seguir-se un cop aprovades la plantilla i la relació de llocs de treball, essent
requisit necessari enviar còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball al
Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini de trenta dies
des de l’aprovació, i havent-se de publicar íntegrament en el BOP i en el DOGC.



L’article 126 apartat 2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local pel que fa a la Relació de llocs de treball estableix que aquesta
tindrà el contingut previst en la legislació bàsica sobre funció i es confeccionarà
segons allò establert a l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.



L’art. 74 EBEP en relació a que les administracions públiques estructuraran la
seva organització mitjançant les relacions de llocs de treball o altres instruments
organitzatius similars que comprendran al menys, la denominació dels llocs, els
grups de classificació professional, els cossos o escales en el seu cas, a que
estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementaries.
Aquests instruments seran públics.



L’art. 90.2 LRBRL es remet a la normativa bàsica sobre funció pública, al establir
que les corporacions locals formaran la relació de tots els llocs de treball existents
en la seva organització en els termes previstos en la legislació bàsica sobre
funció pública. Tanmateix estableix correspon a l’Estat establir les normes segons
les quals hagin de confeccionar-se les relacions de llocs de treball, la descripció
de llocs de treball tipus i les condicions que es requereixen per a la seva creació,
així com les normes bàsiques de la carrera administrativa, especialment pel que
es refereix a la promoció dels funcionaris a nivells i grups superiors.



L’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local
que disposa que les relacions de llocs de treball, que tindran en tot cas el

contingut previst a la legislació bàsica sobre funció pública es confeccionaran
segons les normes previstes a l’ article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril.


L’article 15 de la Llei 30/84 de 2 d’agost (BOE 3 d’agost) de mesures per a la
reforma de la funció pública, vigent de conformitat amb la DD de l’EBEP on es
defineixen les RLLT. Conclou que aquestes han de comptar amb la descripció de
tots i cadascun dels llocs de treball de l’Administració, diferenciant les tipologies
en relació als serveis (laborals o funcionaris), així com les formes de provisió
previstes (concurs o lliure designació) i els diferents complements específics
reservats a cada lloc, establint les característiques generals dels llocs de treball.



Pel que fa al procediment administratiu, pròpiament, serà l’establert a l’article 146
i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
La proposta d’acord de modificació de la RLLT haurà de ser sotmesa al dictamen
de la Comissió Informativa corresponent, segons l’art. 123.1 ROF, al tractar-se
d’un assumpte expressament atribuït al Ple de l’Entitat Local, d’acord amb el que
disposen els arts. 22.2.i) i 33.2.f) LRBRL.
Aprovada pel Ple de la Corporació Local la modificació de la RLLT per la qual
cosa resulta suficient el vot de la majoria simple, segons es desprèn dels art. 1 i 2
de l’art. 47 LRBRL, no és legalment exigible l’informe de Secretaria, interpretant
en sentit contrari l’art. 54.1 b) TRRL. No obstant, d’acord amb l’art. 4.h del Decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, es precís demanar
informe d’intervenció sobre la repercussió econòmic-financera de la proposta.
Respecte del tràmit d’informació pública, la doctrina jurisprudencial determina que
no és necessari el tràmit d’informació pública propi dels instrument que tenen
caràcter normatiu, i que per tant, no seria exigible ni el termini d’exposició pública
de 15 dies previst a l’art. 169.1 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Local TRLRHL-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per a
l’aprovació del pressupost o la seva modificació, al que es remet l’apartat 3 de
l’art. 126 TRRL, ni el termini de trenta dies d’informació pública i audiència als
ciutadans per a la presentació de reclamacions i suggeriments, regulat a l’art.
49.b) LRBRL. Tampoc resulta exigible el tràmit d’audiència als interessats previst
a l’art. 84 LJRPAC, donat la natura de la RLLT d’instrument de caràcter tècnic
dirigit a la racionalització de les estructures administratives, criteri compartit pel
TSJ Andalusia a la Sentència de 24 de maig de 2000 (EDJ 2000/38732).
Finalment com a acte administratiu tindrà efectes des de la seva aprovació, si bé
s’exigeix la seva publicació, no com a requisit d’eficàcia, sinó per a que puguin
esser conegudes pels interessats tal com diu la STS de 26 de maig de 1998 (EDJ
1998/14707), essent suficient la seva publicació al BOP. La remissió de l’acte
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administratiu a l Administració General de l’Estat i, en el seu cas, a la Comunitat
Autònoma, únicament caldria realitzar-la per a actes d’aprovació però no de
modificació de la RLLT, segons l’art. 127 TRRL.


L’art 37.1 b) de l’EBEP, estableix que és objecte de negociació la determinació i
aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris.

VISTOS els informes de la tècnica de Recursos humans i d’Intervenció.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes
esmentats, l’art 52 j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 22. 2. i) de la
Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local, aquesta Àrea de
Règim intern, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’increment corresponent a l’1 % de les retribucions del personal
al servei d’aquesta administració previst a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’exercici 2017 amb efectes d’1 de gener de 2017, i la consegüent modificació
de la relació de llocs de treball en els termes exposats.
Segon.- IMPUTAR aquesta despesa en la corresponent aplicació pressupostària del
Pressupost vigent de la Corporació.
Tercer.- MODIFICAR la quantia establerta en concepte de complement específic a la
Relació de llocs de treball vigent per a l’any 2017 de conformitat amb l’Annex
incorporat a l’expedient.
Quart.- NOTIFICAR al Comitè d’empresa i representants del personal funcionari.
Cinquè.- TRAMETRE una còpia certificada del present acord a la Subdirecció
general de la Funció Pública del Ministeri per a les las Administracions Públiques i la
Direcció General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya dins el termini
de trenta dies des de l'aprovació del present acord.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. M’agradaria que m’expliquessin
perquè també afegim la modificació de la relació de llocs de treball. No acabem
d’entendre-ho perquè això en teoria va passar amb el pressupost de 2017, no? (El
senyor Alcalde indica fora de micròfon que la relació de treball te uns imports i que es
modifiquen aquests imports i no la relació). Val, doncs gràcies, ja està.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció al respecte? Passaríem
a votació.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.

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

Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2018
ATÈS que en data 31 de maig de 2017 es va publicar al DOGC núm. 7381 l’Ordre
TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2018.
ATÈS que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del/de la Conseller/a de Treball, a PROPOSTA DELS
MUNICIPIS RESPECTIUS.
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple de la Corporació
Municipal, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2018:






Bellavista
Marata
Corró d’Amunt
Llerona
Corró d’Avall

11 de maig i 6 de juliol
11 de maig i 28 de juliol
11 de maig i 4 d'agost
11 de maig i 8 de setembre
11 de maig i 14 de setembre

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en ComúEntesa referent a la pràctica de la xerojardineria, d'acord amb els recursos
hídrics disponibles, a les Franqueses del Vallès
Una de les manifestacions del canvi climàtic al nostre territori és una accentuació de
la severitat de les sequeres, ja normalment característiques del clima mediterrani, i
uns períodes cada vegada més freqüents de temperatures extremes, especialment a
l’estiu. Aquest escenari que ja és actualitat posa de manifest la fràgil relació entre el
cicle natural de l’aigua i les nostres demandes creixents. Per aquesta raó cal
intensificar els esforços per poder disposar d’aigua en el futur.
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Amb aquest objectiu, cada vegada més gestors municipals i particulars opten per
implementar la xerojardineria, un model de jardineria gairebé autosuficient, que
optimitza al màxim tots els recursos disponibles, en especial l’aigua, i que, per tant,
és aplicable a tota mena de climes, però especialment a les condicions climàtiques
mediterrànies, amb sequeres periòdiques.
A més de marcar unes pautes d'estalvi d'aigua ,la xerojardineria també estalvia de
recursos humans i materials i suposa un consum mínim de productes fitosanitaris.
Intenta, doncs, establir un balanç òptim entre els recursos disponibles i les
necessitats que ha de satisfer un jardí.
Entre els principis bàsics de la xerojardineria hi ha la planificació i el disseny adequat
a cada zona enjardinada; la selecció d’espècies (normalment autòctones o
d’ambients afins); l’optimització i reducció de les zones de gespa, i uns sistemes de
rec eficients i adients.
DEMANEM:
Instar el govern municipal que planifiqui les zones verdes municipals seguint els
criteris de la xerojardineria, amb els quals s’hauria evitat, per exemple, el fracàs de la
gespa del passeig dels Til·lers.
Instar el govern municipal que prioritzi les plantes i arbres autòctons o aquelles
espècies que requereixen menys consum d’aigua a l’hora de planificar nous
enjardinaments a la ciutat. Planificar la substitució progressiva d’espècies en aquelles
zones que actualment estan enjardinades amb certes varietats de gespes exigents o
amb altres espècies de plantes i arbres que requereixen un alt consum hídric.
En definitiva, aplicar i fer complir l’Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua de les
Franqueses del Vallès, aprovada el 2008 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona del 10/6/2008, on a l’article 9 apartat a, ja dicta que el disseny de les
zones verdes seguirà les pautes de la xerojardineria, i entre altres actuacions
especifica: “Reduir la superfície ocupada per les zones de consum elevat d’aigua,
com la gespa, en favor de les formacions menys exigents.”; així com impulsar els
sistemes d’aprofitament d’aigües grises i el reaprofitament de l’aigua de pluja, aigües
subterrànies i de les piscines.

Redactat definitiu
Una de les manifestacions del canvi climàtic al nostre territori és una accentuació de
la severitat de les sequeres, ja normalment característiques del clima mediterrani, i
uns períodes cada vegada més freqüents de temperatures extremes, especialment a
l’estiu. Aquest escenari que ja és actualitat posa de manifest la fràgil relació entre el
cicle natural de l’aigua i les nostres demandes creixents. Per aquesta raó cal
intensificar els esforços per poder disposar d’aigua en el futur.
Amb aquest objectiu, cada vegada més gestors municipals i particulars opten per
implementar la xerojardineria, un model de jardineria gairebé autosuficient, que

optimitza al màxim tots els recursos disponibles, en especial l’aigua, i que, per tant,
és aplicable a tota mena de climes, però especialment a les condicions climàtiques
mediterrànies, amb sequeres periòdiques.
A més de marcar unes pautes d'estalvi d'aigua ,la xerojardineria també estalvia de
recursos humans i materials i suposa un consum mínim de productes fitosanitaris.
Intenta, doncs, establir un balanç òptim entre els recursos disponibles i les
necessitats que ha de satisfer un jardí.
Entre els principis bàsics de la xerojardineria hi ha la planificació i el disseny adequat
a cada zona enjardinada; la selecció d’espècies (normalment autòctones o
d’ambients afins); l’optimització i reducció de les zones de gespa, i uns sistemes de
rec eficients i adients.
DEMANEM:
Instar el govern municipal que planifiqui les zones verdes municipals seguint els
criteris de la xerojardineria, amb els quals s’hauria evitat, per exemple, el fracàs de la
gespa del passeig dels Til·lers.
Instar el govern municipal que prioritzi les plantes i arbres autòctons o aquelles
espècies que requereixen menys consum d’aigua a l’hora de planificar nous
enjardinaments a la ciutat. Planificar la substitució progressiva d’espècies en aquelles
zones que actualment estan enjardinades amb certes varietats de gespes exigents o
amb altres espècies de plantes i arbres que requereixen un alt consum hídric.
En definitiva, aplicar i fer complir l’Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua de les
Franqueses del Vallès, aprovada el 2008 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona del 10/6/2008, on a l’article 9 apartat a, ja dicta que el disseny de les
zones verdes seguirà les pautes de la xerojardineria, i entre altres actuacions
especifica: “Reduir la superfície ocupada per les zones de consum elevat d’aigua,
com la gespa, en favor de les formacions menys exigents.”; així com impulsar els
sistemes d’aprofitament d’aigües grises i el reaprofitament de l’aigua de pluja, aigües
subterrànies i de les piscines.
Proposar al govern la difusió d'aquesta pràctica entre els veïns i veïnes, amb la
publicació al butlletí municipal d'un article sobre el tema, per tal de fer extensiva la
xerojardineria i el conseqüent estalvi de recursos hídrics a tot el municipi.

Pren la paraula el senyor VEGA i diu: En defensa de la moció. Gràcies. Bé. El que
demanem amb aquesta moció no és cap cosa que l’Ajuntament en principi ja havia
aprovat fer, i no ha fet. Tenim una ordenança municipal d’estalvi d’aigua i no l’estem
complint. Amb aquest nom, la xerojardineria pot semblar una cosa estranya però és
tan simple com fer servir espècies que siguin de l’entorn, del medi ambient i del clima
que tenim, que siguin espècies que no tinguin una necessitat d’aigua elevada o sigui,
que siguin resistents, que resisteixin altes temperatures, les estacions del clima
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mediterrani. I no fer algunes coses que estan fent alguns ajuntaments. En aquest
temps que es parla tant de l’austeritat, de ser austers, mentre que retallem serveis
socials a moltes administracions, en coses com aquestes malbaratem recursos. Pot
semblar una tonteria venir aquí a parlar de l’aigua, però no sé si algun regidor
d’aquest Ple ha fet un ull últimament a com estan les reserves aqüíferes de
Catalunya. L’aigua que bevem (la de boca), la dels pantans, estan arribant alguns ja
al 50%. Quan baixin del 50% estarem en alerta de sequera. Ningú parla d’això.
Estem a punt de tenir un problema considerable en el dia a dia. Tenim problemes
com que molts pous de la zona (us ho hauran comentat veïns) s’han assecat. I què
podem fer? Un detall seria per exemple que, quan reguem a les zones verdes del
municipi, no ho fem amb aigua potable. Hi ha moltes vies: fer servir aigües grises
provinents de les pluges, fer servir aigua de pou que estigui contaminada per nitrats
(que això no afecta), buscar altres sistemes de reciclatge d’aigües que no són viables
pel consum humà. Bé, bàsicament el que demanem és que implementem polítiques
en relació a la jardineria i a les zones verdes del municipi que busquin estalviar els
recursos tant en aigua com en manteniment, que a l’hora de la realització es concreta
amb menys ma d’obra. O sigui, més treball humà a l’hora de mantenir aquestes
zones verdes, per tant no hem d’anar contractant gent perquè vagi a fer (com ens ha
passat ara a la zona del passeig dels Til·lers) on per fer servir una gespa que queda
molt bonica i la gent la demana perquè queda molt bé a la vista, el que no sap la gent
o no mira de res, un consum d’aigua enorme, una necessitat de manteniment
enorme, una capacitat d’adaptació a l’entorn més ben pobre, que com hi hagi un any
una mica de sequera o de mal clima, a canviar-la tota un altre cop. No és només
aquest tema, són d’altres temes per exemple quan plantem arbres que en principi
venen sense fruita i després tenen fruita, els arrenquem i tornem a plantar uns altres
arbres. El que demanem és una cosa tan simple com que fem servir un sistema que
ja hem aprovat, el de l’estalvi d’aigua (i que ciutats com Barcelona ja estan aplicant),
deixar de fer servir pesticides químics, fer servir espècies que són resistents a les
plagues, fer servir elements biològics per combatre aquestes plagues, fer servir
abonaments biològics. És estalviar diners i fer una actuació més sostenible i més
ecològica. Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Senyor Vega, no ens ha convençut. No
ens ha convençut perquè ja veníem convençuts de casa. Per descomptat que
votarem que sí. Els voldríem fer una proposta si els sembla bé, més que res perquè
això no es quedi només en el que fem nosaltres sinó, si pot ser, que ho fem extensiu
a tot el municipi. Ara els hi he passat, llegeixo. Afegir aquí un punt que digui,
aproximadament: “Proposar al govern la difusió d’aquesta pràctica entre els veïns i
veïnes, amb la publicació al Butlletí oficial d’un article sobre el tema, per tal de fer
extensiva la xerojardineria i el consegüent estalvi de recursos hídrics a tot el
municipi”. Si ens ho accepten, votarem a favor. Si no ens ho accepten, votarem
igualment a favor, però em penso que potser enriqueix una mica de cara a tot el
municipi aquesta moció que vostès ens han presentat.

Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Acceptem l’esmena. Em sembla bé fer difusió
d’aquesta pràctica.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: No, només una cosa per finalitzar. Aquest
concepte de xerojardineria el tindrem present en el nou contracte de jardineria que
estem a punt de treure. Molt bé, passaríem a votació.
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
Pren la paraula el senyor SECRETARI ACCIDENTAL i diu: Si. El senyor Profitós ha
enviat un correu ara, aquesta tarda, amb una proposta alternativa d’aquest redactat.
Passo a llegir la proposta definitiva. (El senyor Profitós indica fora de micròfon que l’ha
enviat també a tots els portaveus). Val. Passo a llegir.

Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per
mantenir un transport públic de qualitat per a Corró d'Amunt, Marata i Mil Pins
el mes d'agost
És un fet que, cada any, el servei d’autobús que enllaça Corró d’Amunt amb els
nuclis principals del municipi desapareix el mes d’agost.
A finals del 2016, i així consta a les actes del Consell, Esquerra Republicana va
demanar que es destinés una part del romanent del pressupost 2016 del Consell de
Poble de Corró d’Amunt per a cobrir les necessitats de transport dels veïns i veïnes
aquest mes d’agost del 2017.
La proposta va ser desestimada, perquè que des de la presidència es va assegurar
que era innecessària. Que des de l’Ajuntament es dotaria el servei i els mitjans
necessaris per l’agost.
A data d’avui no disposem de cap document que acrediti cap servei, però sembla, per
informacions verbals rebudes, que l’opció triada des del govern municipal contempla
el servei un dia a la setmana (és a dir, un 20% dels dies habituals). Entenem que, cas
de ser cert, és absolutament insuficient.
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.- Instar al govern municipal a proporcionar aquest proper mes d’agost un
servei de transport suficient per atendre les necessitats dels veïns i veïnes de Corró
d’Amunt, Marata i Mil Pins que en tinguin necessitat d’acord amb la manifestació feta
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en repetides ocasions al Consell de Poble (en referència als habitants de Corró
d’Amunt) per part d’aquest govern municipal.
Segon.- Posar el resultat d’aquesta moció en coneixement dels residents d’aquests
nuclis per avís escrit, de forma urgent, i de tota la ciutadania a la pàgina web
municipal.

¿¿Redactat definitiu???
És un fet que, cada any, el servei d’autobús que enllaça Corró d’Amunt amb els
nuclis principals del municipi desapareix el mes d’agost.
A finals del 2016, i així consta a les actes del Consell, Esquerra Republicana va
demanar que es destinés una part del romanent del pressupost 2016 del Consell de
Poble de Corró d’Amunt per a cobrir les necessitats de transport dels veïns i veïnes
aquest mes d’agost del 2017.
La proposta va ser desestimada, perquè que des de la presidència es va assegurar
que era innecessària. Que des de l’Ajuntament es dotaria el servei i els mitjans
necessaris per l’agost.
A data d’avui no disposem de cap document que acrediti cap servei, però sembla, per
informacions verbals rebudes, que l’opció triada des del govern municipal contempla
el servei un dia a la setmana (és a dir, un 20% dels dies habituals). Entenem que, cas
de ser cert, és absolutament insuficient.
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.- Instar al govern municipal a proporcionar aquest proper mes d’agost un
servei de transport suficient per atendre les necessitats dels veïns i veïnes de Corró
d’Amunt, Marata i Mil Pins que en tinguin necessitat d’acord amb la manifestació feta
en repetides ocasions al Consell de Poble (en referència als habitants de Corró
d’Amunt) per part d’aquest govern municipal.
Segon.- Instar al govern municipal a afegir, al transport previst inicialment i en els
dies laborables en que aquest no existeixi, la possibilitat d’un servei de taxi. El destí
serà únicament algun dels centres sanitaris del municipi, l’hospital de Granollers, o
les dependències municipals. Els usuaris hauran de sol·licitar el servei amb un mínim
de 24 hores d’antelació amb una trucada a l’Ajuntament, indicant la impossibilitat de
fer el desplaçament pels seus mitjans. Amb la presentació dels justificants de l’import
abonat pel servei de transport i de la visita mèdica o gestió efectuada a les
dependències municipals li serà reemborsat a l’usuari el 60% del cost. Els justificants
es podran presentar tot el mes de setembre al SAC i al Consell de Poble de Corró
d’Amunt al plenari del mateix mes de setembre. En cas que l’usuari acrediti manca de
mitjans econòmics la bonificació serà del 100%.

Tercer.- Posar el resultat d’aquesta moció en coneixement dels residents d’aquests
nuclis per avís escrit, de forma urgent, i de tota la ciutadania a la pàgina web
municipal.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé. És un fet que cada any, quan arriba el
mes d’agost, el transport que tenim aquí a les Franqueses, desapareix (l’autobús
petit). Desapareix per tots els habitants del municipi. Indubtablement, els veïns de
Corró d’Avall i els veïns de Bellavista tenen possibilitat d’accés als altres autobusos
que continuen funcionant. No és el que passa amb els veïns de Corró d’Amunt,
Marata i per proximitat, perquè la línia també ho fa, Mil Pins. Ens trobem,
especialment en els dos nuclis rurals a Marata i a Corró d’Amunt, que una part
important de la població és una població d’edat avançada i aquesta gent són els que
habitualment poden tenir necessitat per fer servir el transport. No pensem, realment
no pensem, que això hagi de tenir una demanda molt gran i, precisament perquè no
ha de tenir aquesta demanda molt gran sinó que només l’ha de fer servir la gent que
ho necessita, entenem que es pot oferir aquest servei a la carta, un servei a la carta
que no és gratuït perquè l’usuari es farà càrrec del 40% del cost, un servei que ve a
cobrir la mancança del que s’ha proposat des del govern inicialment, que és només
els dijous i només un autobús d’anar i un de tornar. Es pot donar el cas, miri’n, jo tinc
en aquí, ara mateix, jo, una situació per anar a l’hospital de Granollers el dia 16
d’agost, que és dimecres. Jo hi podré anar perquè tinc cotxe però és clar, si jo no
tingués vehicle i jo no tingués possibilitat de fer-ho, el 16 d’agost, que és dimecres,
no entra dins dels dijous que vostès han previst. Aleshores, és això el que estem
demanant, una mesura que ens sembla que econòmicament és perfectament
assumible per l’Ajuntament i que serà assumible per l’Ajuntament perquè en el seu
dia ESQUERRA va demanar que se’n fes càrrec el romanent de tresoreria que hi
havia en el Consell de Poble de Corró d’Amunt, pensant en els habitants de Corró
d’Amunt en aquell moment. Se’ns va dir: “No, no patiu, que ja ho arreglarem”.
L’arreglo ens sembla que no és prou satisfactori per cobrir les necessitats reals i, a
partir d’aquí, pensem que aprovant aquesta moció, amb molt pocs diners a la pràctica
podrem donar el servei que realment es mereix la gent que ho necessita.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bona tarda. Primer de tot, en l’exposició que
fa voldria fer algun aclariment. Tothom coneix que jo sóc el President del Consell de
Poble per tant, em sento interpel·lat amb aquesta moció dient que jo vaig manifestar
que era innecessari aquest servei, quan jo he defensat el que s’havia de fer i posar
algun servei, si més no, com una prova pilot. El que passa és que vaig dir que no
tenia sentit fer-ho amb el romanent perquè amb el romanent que te el Consell de
Poble no arribaríem a fer ni un dia, hauríem de fer un quart de viatge, en tot cas. Per
tant, siguem realistes a l’hora d’argumentar els criteris d’una moció. Dit això, també
aquest President i també tractat amb l’equip de govern, nosaltres vam creure
convenient, no només d’aquesta oferta d’aquest microbús sinó també tenint en
compte, i ho volíem presentar en el Consell de Poble ja que havia fet la manifestació
prèvia el proper dilluns, el fet de dir, tal i com havien manifestat, que no deixaríem a
cap persona que tingués una necessitat, una discapacitat, una deficiència de
mobilitat, persones que estiguessin amb una malaltia que no li pogués permetre el
conduir, que el seu entorn familiar no tingués cap vehicle disponible, que no la
deixaríem sense poder tenir l’opció d’acompanyament en un cas de necessitat per
poder-lo aquest mes en concret. I que també això era una prova pilot per veure
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realment quin era el funcionament, la necessitat real i la utilització real d’aquest nou
servei que posem a disposició. Perquè és la primera vegada que s’hi posa, no és que
s’hagi tingut i s’hagi tret. Per tant, fet aquest aclariment i continuant amb aquest
pensament que nosaltres hem de donar cobertura a les persones que tinguin
aquestes necessitats, l’equip de govern, amb la seva modificació que fa, nosaltres
diem que ja arribàvem més enllà. Nosaltres volem cost zero per aquestes persones
però realment, han d’acreditar que tenen aquesta necessitat de que l’entorn o la
situació personal no li permet conduir o no li permet desplaçar-se per una situació
temporal, que sigui que tingui vehicle però estigui malalt. I nosaltres li donarem
aquest servei perquè des de Polítiques Socials ja s’està fent, en aquestes situacions.
I també el puc informar que de Corró d’Amunt no tenim cassos per poder quantificar
la necessitat de posar un servei especial. Però torno a recalcar, l’equip de govern
està disposat a fer-ho amb cost zero, però per aquests cassos. Per tant, li demano
que accepti aquesta modificació per part nostra perquè en definitiva estarem donant
recolzament a les persones necessitades veritablement d’aquest servei.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. En primer lloc, vull mostrar malestar com a
membre del Consell de Poble, igual que el company Profitós, de que el sistema que
vol implementar el govern la setmana que ve ja, perquè serà la primera setmana
d’agost, els membres de l’oposició al Consell ens hem hagut d’assabentar de quin
sistema es faria concretament amb una carta que m’ha arribat aquest matí a la bústia
per part del govern, estant al Consell amb vostè, que no li costava res enviar un
correu, que per això té una dedicació i ningú agafa una hèrnia per enviar un Mail.
Doncs ens hem hagut d’assabentar per la bústia del sistema que faran servir. Val. El
sistema. Volen posar un sistema que és: a les 9 un taxi a buscar-los i a les 7 de la
tarda, taxi, furgoneta, que els porta cap amunt. No diu si hi ha preu o no, no sé si és
gratuït. Si és gratuït, mira, alegria, no?, està bé. No sé, sempre hem defensat un
transport públic, ara ens posen un taxi gratuït, ja és no sé. No diu el preu, a la carta,
seria interessant que s’informés a la ciutadania perquè no diu res sobre preus. A la
carta que s’ha enviat a la ciutadania parla que hi ha un sistema amb vuit places que
vindrà a l’agost i no diu cap tipus de condicionant per fer-lo servir, que a mi ja em
sembla bé que tinguem un sistema. Perquè que sàpiga la gent que portem anys, a
l’agost, on hi ha gent que no te capacitat de mobilitat, on no tenim cap forma de
baixar amb vehicle a no ser que et porti algú o vas caminant. Val. El tema d’anar a
demanda. És veritat que hi ha gent que tindrà una situació especial i segurament, des
de Serveis Socials es podrà cobrir o per un tema de gent amb mobilitat reduïda o
amb malaltia però parlem de la gent que, sense estar en un cas extrem, parlem d’un
jubilat, posem de 70 anys, amb una bona mobilitat però que hagi de baixar a les 9 del
matí a anar a comprar al mercat, hagi d’esperar-se fins les 7 de la tarda per pujar,
amb la compra a sobre. Li recomanem que no compri res fresc, no? O que es porti
una nevera amb cubitos per ficar la carn, o el peix, o el que vulgui portar-se. Perquè
de les 9 del matí a les 7 de la tarda hi ha una estoneta. Un altre cas. La gent gran
que ha d’anar al metge. Ja que vostès tenen un temps de dedicació, per què no han
intentat parlar amb la gent de ICS, de l’Institut Català de la Salut, per intentar arribar a
un pacte amb el metge que atén a la gent gran, perquè la gent concretament de
Corró d’Amunt s’atengui, es doni hora, uns dies concrets, si és possible, per intentar
que el servei que es posi? Estic parlant del CAP, altres serveis no es poden modificar,
però intentar la gent que hagués de venir a l’agost, que imagino que no haurà tanta
assistència tampoc. Però el que em preocupa més de la carta és que vostès diuen
que, de l’ús que es faci al servei, valoraran si serveix o no. O sigui, si fiquem un taxi a
les 7 un dia a la setmana potser no va ningú i després diem: “No, si no hi ha
demanda, no cal”. I després, tornarem a tenir l’any que ve a l’agost Corró d’Amunt

sense cap tipus de transport. M’agradaria que m’aclarissin els dubtes. Quin cost
tindrà, quina empresa ho farà (això també seria interessant conèixer-ho, perquè avui
hem donat una llicència de taxi a la Junta de Govern Local, m’agradaria saber si està
lligat amb això), m’agradaria tenir una mica d’informació. I també m’agradaria que
d’ara endavant, abans d’enviar una carta a la ciutadania, als membres del Consell de
Poble ens consulti, encara que sigui un correu, per informar-nos, perquè portem
aquest tema també des de l’hivern, o sigui, ve des del gener més o menys, que es va
proposar (El senyor Profitós indica fora de micròfon que va ser a novembre o
desembre), des del desembre. Clar, anem proposant temes i ens aneu marejant: que
si ho porta l’Àrea de Serveis, que si ho porta el Consell, que si serà un bus, que si
serà un taxi. No sé, podeu informar una mica, en comptes d’informar ara, una
setmana abans que comenci el servei, en que informeu que tindrem un servei a
l’agost com mai hem tingut. Potser és que ningú s’assabenta ja, quan arriba l’última
setmana. Un cartell, una mica de previsió. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Molt bé. Senyor Jiménez, si es sent
personalment al·ludit, ho trobo normal perquè és que les coses han anat com han
anat. I en aquí, en el tros que vostè ha llegit, realment el que es va assegurar va ser
això: que des de l’Ajuntament es dotaria el servei i els mitjans necessaris per l’agost.
En cap cas em penso que estem escrivint res que no fos veritat, ni estem dient res
que el deixi a vostè en mal lloc perquè el que es va dir va ser això: que des de
l’Ajuntament es dotaria. Que amb el romanent del Consell de Poble no n’hi hauria per
cobrir aquest servei? Ho sabrem l’1 de setembre. Però no estem d’acord amb les
xifres. El que vostè ens ha explicat està molt bé però si això que vostè m’explica jo
m’hagués de creure que pensaven fer-ho d’abans que els entrés aquesta moció, em
penso que el més fàcil seria que en la mateixa carta que han enviat als veïns hi
haguessin tres ratlles explicant això. I aquestes ratlles no hi són. Per tant, he
d’entendre que, com a mínim, permeti’m que posi en dubte que realment la intenció
del govern del que vostè forma part fos aquesta. La seva proposta, no sé ben bé
quina és. Ara nosaltres, fa un moment, hem demanat als regidors d’ILFC si ens
deixaven que afegíssim un punt a la moció que presentaven ells i l’hem portat escrit i
els hem ensenyat. Em pot dir, si us plau, què és el que demanen? Perquè jo el que
he entès és que l’usuari no hagi de pagar el 60% del cost sinó que serà gratis i que
s’hagi de justificar a on es va (cosa que nosaltres aquí estem demanant alguns dels
centres sanitaris del municipi, l’Hospital de Granollers o les dependències municipals)
com es justifica? Amb el justificant de la visita mèdica o de la gestió que s’ha fet aquí,
o a qualsevol altra dependència d’aquest Ajuntament. I amb el justificant de l’import
del cost. A partir d’aquí, quins altres requisits? Perquè entenc que vostès, el que
estan fent, és dir: “Posarem més requisits”. No sé quins altres requisits em diu. Si
m’ho comenta d’una forma detallada o si ho deixa per quan sortim, en parlem. Si el
que estan dient és: “Això mateix que tu dius ho farem de franc”, a veure, no em
sembla correcte, em sembla que realment la gent que tot l’any esta pagant l’autobús
és lògic que pagui per aquest servei durant el mes d’agost. I em sembla que, a més a
més, et venen a recollir a casa i et van a deixar a casa, també és lògic que el cost
sigui una mica més alt que el que seria el de l’autobús. En qualsevol cas, em penso
que he contestat. No, no he contestat a tothom, regidor Vega, Àlex, el fet que una
persona vagi a comprar al mercat (El senyor Alcalde indica que ha d’anar acabant),
no al nostre, sinó al de Granollers, a les 9 del dematí i no pugui tornar fins les 7, el
que implica és que el que ha de comprar són productes frescos i menjar-se’ls allà
mateix. És allò del kilòmetre zero i tal com t’ho compres, t’ho menges. Jo l’agrairia
això, si us plau, que m’especifiqui quines són aquestes modificacions que vostès
proposen a la moció que nosaltres hem presentat.
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Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: A veure, no sé, sembla una mica, ara
m’estic pensant en l’1 d’octubre perquè vostè fa una acció contra acció de les que jo
proposo i faig. A veure, jo no vaig poder fer cap notificació a la gent per una raó:
perquè vostè, després d’haver-li explicat, i haver-s’hi assabentat per la secretària del
Consell de Poble, presenta la moció. I evidentment, quan presenta la moció, bé, ja
que èticament no estava bé, ara enviar jo una carta sense haver debatut la seva
moció perquè entrava de forma reglamentària dins de l’Ajuntament i s’havia de
debatre i esperar a poder avui debatre, i comentar-lo al proper Consell de Poble.
Aquesta és la justificació de perquè no se l’ha dit a la gent aquest condicionat amb
aquestes quantificacions i com ho hauríem de fer. Senzillament és això. Per tant,
escolti, benvingut qui l’hagi posat però no em digui que és que jo vull fer-ho d’amagat
o no vull informar. A vostè l’hem demanat, i l’hem donat, o sigui, no l’hem demanat,
vostè ens ha demanat tota la informació que ha volgut i l’hem donat. Aquest punt no i
ja l’explico el perquè. Aquesta és una proposta que sortia del Consell de Poble i que
les associacions de veïns havien demanat. Jo he parlat amb l’Associació de veïns i
he explicat aquest tema. He tingut l’interés en fer-ho. Vostè també forma part de
l’Associació de veïns per tant, està assabentat del que jo també informo i si no,
malament, o no va a les reunions i no acompleix tampoc la seva dedicació i la seva
obligació i compromís perquè si no, s’assabentaria. Però aquí no estem parlant de
vostè i jo, estem parlant de que intentem donar un servei que desconeixem la seva
quantificació i qualificació en un període de prova. Aquest període de prova serà
aquest primer mes d’agost i veurem. El que sí que volem donar la seguretat és de
que a cap persona que realment tingui una necessitat no es quedarà sense fer-ho.
Arbitrarem la formula, doncs a través d’una trucada, evidentment que demanarem
una justificació, vostè ja proposava que demanava un justificant conforme ha anat al
metge i tal. Bé, bàsicament serà això, però si a més a més aquesta persona ens està
manifestant personalment que no te la possibilitat de tenir un mitjà propi (i només ens
ho ha de dir), en tot cas nosaltres tenim, ens ho hem de creure per principi a no ser
que hi hagi alguna circumstància que coneguem que ens intenta enredar, doncs li
farem el servei. (El senyor Alcalde indica que ha d’anar acabant). Sigui anar a
Barcelona o a on sigui, no cal que sigui únicament al CAP d’aquí. Si hi ha una
malaltia, una enfermetat, una urgència, ho farem. I també hi ha serveis mèdics que
amb urgències, el propi CAP estipula, i l’Hospital també dóna aquesta cobertura. Per
tant, el que te necessitat, cost zero.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. A mi no em queda clar qui és el regidor
que porta allò del transport públic perquè no és vostè, que jo sàpiga, no? O si? Bé,
ho dic perquè clar, penso que el que ha de contestar és el regidor que porta aquesta
cartera. L’únic que nosaltres li recriminem a vostè és que dilluns va haver una interna
de Consell de Poble, el tema no va sortir. A l’ordre del dia d’aquest dilluns tampoc surt
explícitament aquest punt, no surt a la convocatòria. I és l’únic que li recrimina el
senyor Àlex Vega. Si vostè ja tenia pensat donar explicacions allà, perquè no ho diu
ni a la interna ni surt com a punt de l’ordre del dia? És l’únic que li recrimina el senyor
Àlex Vega. A partir d’aquí, crec que barregem dos temes que a més a més, són prou
sensibles. Un és què passa amb la gent que necessita un transport i no el te? Que
aquí, en tot cas, si vostès els de Serveis Socials diuen: “No, mira, nosaltres farem tot
el possible perquè cap persona es quedi tirat, si es necessita”. Bé, doncs escolti,
facin arribar a les cases de quina manera i de quina formula poden avisar i a qui han
de trucar i tal. I l’altra és: considerem que Corró d’Amunt, Marata i Mil Pins han de
tenir transport públic a l’agost, o no? Per mi són dues coses diferents. Aleshores, si
aquest Ajuntament considera que cal un transport públic a l’agost, és una mala prova

pilot perquè només hi ha un tram a les 9 i una tornada a les 7 de la tarda. Nosaltres,
en el seu moment, quan havia la regidora anterior, ja vam dir que no enteníem
perquè havíem de baixar fins a Sagalés perquè nosaltres podíem arribar a l’Hospital i
allà la gent fa transbord per fer cap abaix i aprofitar aquest quart d’hora cap amunt i
cap abaix per donar un servei més acurat a qui no ho han entès mai. Aquesta idea
del taxi llançadera i tal, la vam fer nosaltres en el seu moment i, evidentment, no es
pot fer des del Consell de Poble perquè no hi ha diners per fer-ho des del Consell de
Poble. Amb això estic totalment d’acord amb vostè. Però sí que es va dir: “Escolti, si
no hi ha un transport a l’agost, com a mínim l’Ajuntament que doni alguna opció”. Per
tant, nosaltres recolzarem la seva moció i m’agradaria saber què opina aquest equip
de govern sobre si es mantindrà o no. Si és una prova pilot, està condemnada al
fracàs per les condicions que es marquen. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Si ho he entès bé, ja em dirà si aleshores
ens posarem d’acord. Si tal com ho tenim, afegint: “En cas que l’usuari acrediti
manca de mitjans econòmics, la bonificació serà del 100%”. És això el que estem
dient? Perquè si no, el demano un text alternatiu. És clar, nosaltres hem portat
aquesta moció a votació. Això que vostè m’afegeix, em sembla perfecte. L’Ajuntament
ja te mitjans habituals per acreditar, per demanar, etc. Però en aquí, em penso, és
que el que jo no acabo d’entendre, i m’agradaria que quedés clar, són els requisits
que vostès demanaran perquè hi hagi aquest 100%. Perquè dir: “És que no hi ha,
ens ha de demostrar que no té possibilitat de transport alternatiu, que no sé què”. És
que no ho sé, escolti’m, aquest sóc jo i ja li dic, dimecres dia 16 tinc visita a l’Hospital
(no sé a quina hora, a un quart de dotze, molt bé). Suposant que jo no tingués cotxe
(que en tinc, afortunadament), doncs un dia de qualsevol altre mes hauria d’agafar
l’autobús a no sé quina hora i hauria d’estar-me no sé quanta estona a l’Hospital.
Però és clar el que no puc fer, tenint visita dimecres, és anar dijous abans. No sé si
m’explico. Aleshores, jo li demano, anant al pràctic i bromes apart, que em digui
exactament què és el que vostès volen tocar d’aquesta moció que ara mateix és el
que nosaltres portem a votació. Aleshores, a veure, estic disposat a parlar de
pràcticament tot, fins i tot a mi em sembla que no seria mala idea, després del que
s’ha vist en aquí, vaja, del que ens sembla a uns quants dels que estem aquí, que és
que això de baixar a les 9 del matí i tornar a les 7 de la tarda, per la gent que
realment ho necessiti està condemnat al fracàs perquè no ho farà ningú. Qui vagi a
les 9 del matí s’haurà de buscar la vida perquè algú el torni a l’hora de dinar. A veure,
si el servei aquest de dijous es suprimeix i durant tots els dies de la setmana ho fem
d’aquesta manera, la quantitat fixa que vostès ara tenen destinada a això, que tindrà
un èxit incert perquè realment no sembla molt engrescador, es pot destinar a sufragar
això. Però jo insisteixo: el que nosaltres hem portat a votació és aquesta moció.
Diguin-me si us plau què és el que voleu modificar d’aquesta moció perquè nosaltres
ho acceptem o no i la puguem votar.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: A veure, és que estem parlant bàsicament
del mateix, val? Vostè em diu quina justificació. Cal que el senyor ens digui amb un
paper que pot estar ja confeccionat o no, o que ho faci un manuscrit o que digui,
manifesti, que no te cap mitjà i ja està, perquè ens ho hem de creure. I ja he dit que
ens hem de creure a la persona. Si hi ha alguna situació que nosaltres detectem que
no és aquest sentit, doncs ja en parlarem, però en principi, no li demanarem una
declaració jurada i que vagi al notari a certificar que no té. Ens ho hem de creure. És
més, a Corró ens coneixem tots, vull dir que sabem tots la situació familiar de cada
persona i, sobretot, de les persones amb més necessitat. Per tant, segur que no hi ha
cap incidència, que ens ho demanarà realment qui ho necessiti.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per finalitzar. Àngel, per finalitzar. Val? Fem
per finalitzar, deixa’m fer. Corró d’Amunt té transport públic però fa vuit anys no en
tenia. Zero. No en tenia, de transport públic. Tenia un interurbà que passava fins a
Cànoves, etc. Ara té un transport públic com Déu mana, onze mesos l’any. Això per
un costat. Per l’altre costat: el mes d’agost, a tot arreu el transport públic es redueix.
A tot arreu es redueix. A Corró d’Amunt no n’hi havia i ara estem fent un pas que és
una millora del que hi havia l’any passat al que hi ha aquest any. Per tant, estem dient
que hi haurà, si més no, un transport públic dijous en pujada i baixada perquè la gent
pugui baixar fins a les Franqueses, baixar fins a l’estació, baixar fins al mercat, etc.,
que abans no es tenia. I punt número dos. Estem donant una solució a cert tipus de
gent que no te ni cotxe propi ni te família que el porti, que li fem a la carta, cosa que
no fem a la gent del Pla de Llerona, i ho farem a Corró d’Amunt, val? Perquè decidiu
en el Consell de Poble que això s’ha de fer. I cuidado, cada Consell de Poble te el
seu, val?, però el transport públic cinc estrelles no existeix. No existeix, perquè les
masies disseminades no tindran transport públic i aquí estem dient que a Corró
d’Amunt, una persona que ho necessiti per fer o per anar al CAP o per anar a
l’Hospital o per venir a fer un tràmit a l’Ajuntament absolutament necessari i que no
es pugui demorar, li donarem aquest transport públic. I aquest transport públic estem
dient que, si la persona veritablement és necessitada, una necessitat, que no el
pagui. Estem dient això, res més que això. Per tant, jo faria un mix.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: A veure. Mentre vostès anaven parlant jo
anava escrivint. A veure. Com ho fem, això? Diguin-me si això els hi sembla bé i
després ja ho encabirem. “L’usuari haurà de sol·licitar el servei amb un mínim de 24
hores d’antelació (entenem que si és una urgència que et ve a buscar l’ambulància a
casa i si tens una visita programada ho saps com a mínim 24 hores abans), amb
trucada a l’Ajuntament (trucada o correu electrònic, però per la gent que ens
belluguem jo diria que és trucada, amb el qual en aquest document se’ls haurà de
facilitar un número de telèfon), indicant la impossibilitat de fer el desplaçament pels
seus mitjans”. Correcte? Molt bé. I aleshores, “En cas que l’usuari acrediti manca de
mitjans econòmics, la bonificació serà del 100%”. És això, o volen que sigui del 100%
per tothom, encara que siguis el més ric del poble? Està bé així. Val. Doncs
aleshores, ara a veure com ho encabim aquí dintre. No? I aleshores, què faig,
m’encarrego jo d’encabir-ho en aquí? (Diferents regidors fan comentaris fora de
micròfon). Val. Una altra cosa que potser és una tonteria o potser no. A veure, no sé
quins compromisos tenen vostès presos, ja, però a mi em sembla que, per un dijous,
és millor aquest sistema que el sistema que vostès proposen. I si d’entrada partim
d’estalviar-nos no sé quants diners. O s’estimen més que dijous es quedi tal i com ho
tenen fet i ja està?
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Deixem-ho tal i com està fet.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: El dijous, picnic per la gent de Corró
d’Amunt que va així a no sé on? I els altres dies, ho fem d’aquesta manera. (El
senyor Alcalde diu que sí fora de micròfon). Bé, bastant millor del que teníem.
D’acord?
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: D’acord? Molt bé, passaríem a votació.
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.

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

Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per
procedir a una amortització anticipada de deute viu de préstecs ICO de
l'anomenat Pla Rajoy
El nostre municipi es troba, des de fa més de 5 anys, dins del Pla d’Ajust (l’anomenat
Pla Rajoy) establert a la llei orgànica 2/2012.
La inclusió en aquest pla de mesures especials de finançament va ser necessària al
seu dia per l’existència, a causa de l’acció de governs municipals anteriors a aquella
data, de factures de proveïdors a les que l’ajuntament no havia fet front dins dels
terminis de pagament legalment establerts.
Aquell pacte amb l’estat, tot i que necessari en aquell moment, limita notablement la
llibertat de gestió i d’administració del municipi dels seus propis recursos.
El nostre Ajuntament, d’acord amb les dades facilitades pel govern els darrers anys,
genera superàvit exercici rere exercici.
La quantitat que a la modificació de crèdit 001/2017 es va aprovar inicialment
destinar a amortitzar deute viu, va ser pràcticament el mínim obligatori per exigències
legals.
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.- Manifestar que l’existència d’aquest Pla d’Ajust i els préstecs associats al
mateix limita la llibertat de gestió i d’administració per part del nostre municipi dels
seus propis recursos.
Segon.- Manifestar la voluntat del Ple municipal de reduir de forma anticipada el
deute d’aquesta família de préstecs, dins de les possibilitats i d’acord amb els
recursos que cada any es generin i sense que això hagi de repercutir en una rebaixa
de la qualitat dels serveis prestats als nostres veïns i veïnes. Al contrari, la rebaixa de
deute i de quotes i interessos a retornar atorgarà en un futur major llibertat d’acció i
disponibilitat de recursos al govern municipal.
Tercer.- Instar al govern municipal a efectuar l’amortització anticipada de la quantitat
de 80.000 euros (vuitanta mil euros), addicional a l’aprovada provisionalment a la
modificació de crèdit 01/2017 al ple del mes passat al préstec o préstecs que estimin
més convenients de la família dels integrants del Pla d’Ajust del 2012. Aquesta
amortització es farà afectiva abans de 31 de desembre de 2017.
Quart.- Posar aquest acord en coneixement de la ciutadania de les Franqueses.
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Redactat definitiu
El nostre municipi es troba, des de fa més de 5 anys, dins del Pla d’Ajust (l’anomenat
Pla Rajoy) establert a la llei orgànica 2/2012.
La inclusió en aquest pla de mesures especials de finançament va ser necessària al
seu dia per l’existència, a causa de l’acció de governs municipals anteriors a aquella
data, de factures de proveïdors a les que l’ajuntament no havia fet front dins dels
terminis de pagament legalment establerts.
Aquell pacte amb l’estat, tot i que necessari en aquell moment, limita notablement la
llibertat de gestió i d’administració del municipi dels seus propis recursos.
El nostre Ajuntament, d’acord amb les dades facilitades pel govern els darrers anys,
genera superàvit exercici rere exercici.
La quantitat que a la modificació de crèdit 001/2017 es va aprovar inicialment
destinar a amortitzar deute viu, va ser pràcticament el mínim obligatori per exigències
legals.
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.- Manifestar que l’existència d’aquest Pla d’Ajust i els préstecs associats al
mateix limita la llibertat de gestió i d’administració per part del nostre municipi dels
seus propis recursos.
Segon.- Manifestar la voluntat del Ple municipal de reduir de forma anticipada el
deute d’aquesta família de préstecs, dins de les possibilitats i d’acord amb els
recursos que cada any es generin i sense que això hagi de repercutir en una rebaixa
de la qualitat dels serveis prestats als nostres veïns i veïnes. Al contrari, la rebaixa de
deute i de quotes i interessos a retornar atorgarà en un futur major llibertat d’acció i
disponibilitat de recursos al govern municipal.
Tercer.- Instar al govern municipal a efectuar l’amortització anticipada de la quantitat
de 80.000 euros (vuitanta mil euros), addicional a l’aprovada provisionalment a la
modificació de crèdit 01/2017 al ple del mes passat al préstec o préstecs que estimin
més convenients de la família dels integrants del Pla d’Ajust del 2012. Aquesta
amortització es farà afectiva abans de 31 de desembre de 2017, condicionada a la
disponibilitat de crèdit pressupostari suficient d’altres aplicacions del pressupost
vigent de la Corporació per tal de poder dur a terme la corresponent modificació de
pressupost.
Quart.- Posar aquest acord en coneixement de la ciutadania de les Franqueses.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu. Si, per defensar la moció. Bé, de fet es
defensa sola. Explicació: estem arrossegant des de fa una pila d’anys, des de 2012,
els efectes del Pla d’ajust. En aquell moment, el fet que nosaltres entréssim dintre del
Pla d’ajust no només va ser bo sinó que era absolutament imprescindible (i molts dels

que estan aquí ho saben perquè ja hi eren) per evitar la fallida tècnica d’aquest
Ajuntament. Tot i això, ens trobem amb que això què va implicar? Va implicar que
uns deutes que havien d’estar satisfets en aquell moment o s’havien d’haver satisfet
en un termini de 30, 60, 90 dies, s’allarguin fins a 10 anys a comptar des d’aleshores.
Estem a la meitat i anem fent. Però per altra banda, ens trobem amb que any rere
any, se’ns diu (i els números són així, tampoc no estic pas dient que ens enganyin,
en absolut) que l’Ajuntament genera superàvit, que els ingressos són superiors als
ingressos que estaven pressupostats i, de mica en mica, anem fent calaix. El mes
passat ens vam gastar una part important d’aquest calaix en una sèrie d’inversions
pel municipi. I el que estic demanant aquí és això: una quantitat petita. Nosaltres hem
fet números i més o menys per aquí ha d’anar la cosa, del que pugui sobrar a la
partida. I si sobra una mica menys, escolti, ja l’estirarem d’algun lloc. 80.000 Euros no
són res de l’altre món dintre del que són les finances municipals però sí que ja és una
quantitat prou significativa com perquè es pugui notar. I si com diem en el punt
número 2, a més a més, estem manifestant la nostra voluntat de que l’any que ve, si
les coses van com han d’anar al tancar el 2017, tenim la possibilitat de fer una
amortització similar, a veure, de mica en mica s’omple la pica i de mica en mica
anirem rebaixant quotes i anirem guanyant llibertat d’acció per l’Ajuntament i perquè
els diners que es generen en aquest municipi es puguin destinar al que realment es
necessita, que és els serveis a les persones i no el tornar interessos a les entitats
bancàries.
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El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Suposo que aquesta vegada, senyor
Profitós, no dirà que no l’hem donat informació, perquè l’hem fet quasi un curset,
val? Per tant finalment, doncs bé, doncs molt bé que ho hagi entès amb les
explicacions sobretot de l’Interventor, que és el que realment sap com funciona a la
perfecció aquesta situació. Amb aquest afegitó que vostè ha posat en aquesta
moció que presenta, el que jo també voldria afegir, res, una coseta, sempre i quan
el resultat sigui positiu. Perquè si anem a afinar, anem a afinar. Nosaltres entenem
que, evidentment, el resultat serà positiu. Primer, perquè malament seria de que
nosaltres, aquest Ajuntament, tingués un dèficit negatiu i pensant en 80.000 Euros.
Però sí que és just que ho especifiquem clarament.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Nosaltres estem a favor de votar la
seva moció. Entenem que la particularitat que hi ha aquest any és que es destina
un romanent important de tresoreria a fer despesa i que, així com altres anys no era
tan important, entenem que una de les coses a la que ens obliga aquest crèdit és a
amortitzar sempre que sigui possible, això és el que diu el pla, d’entrada. Hem de
dir que ara s’ha obert l’aixeta i que ara els ajuntaments que tenen superàvit sí
poden estar. Però no sé si aquesta interpretació es pot fer a tots aquells que tenen
un pla Rajoy, com es va dir en el seu moment. També és cert que en totes aquelles
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despeses que siguin socials o que siguin de benefici pel poble, nosaltres
evidentment considerem que aquesta normativa del Govern espanyol és restrictiva,
abusiva i a més a més, escanya els ajuntaments. Això és claríssim. Per tant, dit tot
això, creiem que si aquest Ajuntament té superàvit, una de les obligacions que te és
eixugar deute que va generar el propi Ajuntament per una mala gestió, per diferents
equips de govern. Per tant, la recolzem completament.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Profitós. En tindrem, eh.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Ja, però com lliguem fer-la abans del 31
de desembre si els números no es tanquen? A veure, siguem seriosos, quan estem
a mitjans, avui que estem, han passat 7 mesos de l’any, el senyor Interventor te una
idea molt clara de per on han d’anar els resultats a no ser que s’enfonsi el món, a
no ser que, de cop i volta, vostès comencin a perdre sentències, a no ser que passi
alguna cosa realment grossa. Molt bé. La probabilitat que s’enfonsi el món entre el
20 de desembre i el 31 de desembre és molt més petita. Aleshores, a veure, estic
d’acord que, d’alguna manera seria irracional i per això precisament no hem dit que
això es faci d’aquí a quinze dies, sinó que hem afegit aquest termini de que es faci
abans del 31 de desembre, que seria racional fer-ho si l’Ajuntament estes en
números vermells pel que fa al tancament de l’exercici. Però fem-ho com abans:
ajudin-me a veure com volen que escrivim això. O volen que posem que aquesta
amortització es farà. El que passa és que aleshores ens pot anar malament de cara
en endavant. Moltes vegades hi ha una petita diferència entre fer una cosa el dia 31
de desembre, si és que és un dia hàbil, o fer-la el 2 de gener perquè els anys es
tanquen. A veure, a mi personalment em preocupa molt poc que aquesta
amortització es faci durant els 10 primers dies de gener, en el cas que es faci això.
Suposo que comptablement es deu de poder arrossegar o.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Sí, és molt senzill, senyor Profitós.
Doni’ns un petit marge, posem 31 de gener. El 31 de gener haurem tancat any.
Senyor Interventor, quan es tanca any, liquidació pressupostària, quan?
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No, a veure, quan sabem per on van els
tiros de veritat, eh?
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR ACCIDENTAL i diu: El 31 de gener no
haurem tancat l’any.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Però sabrem la liquidació del pressupost
cap a on va?
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR ACCIDENTAL i diu: A veure, al final
tampoc no és un problema de superàvit, el problema és que les partides de
despesa són les que són i estan bastant ajustades fins el 31 de desembre. O sigui,
encara que tinguéssim ingressos, a data d’avui no es poden aplicar a més
despeses. El problema que tindrem és que aquests 80.000 Euros han de sortir
d’algun lloc, del pressupost de despeses, val? No han de sortir de més ingressos,
han de sortir d’alguna despesa. Bé, en qualsevol cas quan tanquem el tercer
trimestre, el mes d’octubre, es pot afinar més. En qualsevol cas és el govern qui ha
de decidir. Vostè sap que ara ha de partir d’interessos que està sobredotada i que
el quart trimestre sabrem més o menys de quant disposar.

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Profitós, nosaltres li diem sí, però
confiï.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Aleshores, com ho escrivim? Aquesta
amortització es farà efectiva abans de el 31 del tres de 2018, sempre i quan no
d’això? O?
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo l’he dit que confiï. Clar. Confiï, perquè
ho farem. Val? Diem 28 de febrer, si el resultat es positiu. I ja està. Però ho farem.
Si?
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Durant el mes de febrer estarem en
condicions de fer-ho? (El senyor Alcalde comenta que sí). Sí, és clar. Representa
que quan es fan els pressupostos de l’any 2018 es pot incrementar en aquests
80.000 Euros la partida d’amortització. Estaran fent els pressupostos del 18.
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR ACCIDENTAL i diu: Per un tema de
gestió pressupostària seria preferible fer-ho l’any 2017, que no el 18.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Doncs deixem 31 de desembre i ja està.
31 de desembre, sempre que el resultat sigui positiu, i ja està. (El senyor Profitós fa
un comentari fora de micròfon). D’acord? Molt bé, passaríem a votació.
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en ComúEntesa sobre l'avantprojecte de Llei de formes de gestió de l'assistència
sanitària a Catalunya
Atès, que l’Avantprojecte de Llei de formes de gestió de l’assistència sanitària a
Catalunya és una proposta normativa adreçada al Parlament de Catalunya per
modificar les lleis que estan regint a la sanitat pública, aprofitant l’adaptació de
diverses directives europees sobre concertació i contractació publiques.
Atès, que aquest avantprojecte ha estat elaborat pel Departament de Salut juntament
amb diverses entitats lligades als interessos de les elits sanitàries i patronals per tal
d’augmentar la mercantilització del sistema sanitari i fer de la nostra salut un negoci
privat.
Atès, que pretenen dotar de suport legal al model actual de connivència públic-privat
en contra dels plantejaments de les plataformes, sindicats i altres entitats socials,
ignorant a milers d’usuaris/es afectats/des.
Atès, que aquest avantprojecte té la intenció de permetre que el 40% dels encàrrecs
de gestió se’n vagin a mans privades, així com que espais de centres sanitaris
públics (plantes d’hospitals, llits, quiròfans) puguin ser utilitzats per operadors
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mercantils, els quals volen emmascarar com a empreses “d’Economia Social”, quan
aquesta figura jurídica pot ser com el propi avantprojecte preveu, de caràcter
empresarial, com les societats anònimes i limitades.
Atès, que els Centres d’Atenció Primària podran passar a ser d’empreses o entitats
privades, com les conegudes EBAs (Entitats de Base Associativa), on els
professionals sanitaris es podran fer socis i repartir-se els beneficis generats gràcies
a l’autonomia de gestió i la mercantilització del centre de salut públic. Aquest és un
model perniciós que busca la privatització de l’atenció primària a Catalunya.
Atès, que l’acord del Consell Executiu de la Generalitat del dia 20 de juny que acorda
iniciar els tràmits parlamentaris de l’avantprojecte de Llei s’ha dut a terme sense
informar i buscar el consens amb els diferents moviments socials, polítics i sindicals.
Atès, que aquest avantprojecte suposa la precarització de les condicions laborals
dels treballadors i treballadores, així com la falta d’equitat, l’opacitat, la pèrdua de
qualitat i pot dinamitar l’ICS com a empresa pública al permetre les Entitats de Base
Associativa.
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels
següents
ACORDS:
1. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de
l’Avantprojecte de Llei de Formes de Gestió de l’Assistència Sanitària.
2. Un cop retirat, proposar la creació d’una Taula dels diferents agents i moviments
socials, polítics i sindicals de l’àmbit de la Salut per definir un nou model de gestió
100% pública.
3. Demanar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que mostrin la seva
oposició a aquest Avantprojecte.
4. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Departament de Salut, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les
entitats relacionades amb la Salut, així com als mitjans de comunicació locals i a
altres que es considerin convenients.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé, gràcies. Bona nit. Bé. Aquesta moció es
podria defensar des d’un punt de vista ideològic, que vull agrair que és una moció
que crea el moviment social de la MAREA BLANCA, que en defensa la sanitat
pública, que hi ha companys aquí, al Ple, que han vingut a recolzar-la. Aquests
moviments socials que han estat fent una molt bona feina defensant la sanitat
pública per totes i tots. I podria fer el que comentava, una defensa ideològica però
em preocupa que aquesta defensa ideològica porti a que el conflicte que es crearia
en aquest Ple a que no s’aprovi una part una part molt més important, que és obrir
un debat sobre el model sanitari a Catalunya més enllà de les postures que podem
tenir uns i altres. I és on l’esperit d’aquesta moció és important. Alguns tenim
models diferents, això ho hem parlat alguns cops. Vostès tenen un model, nosaltres
tenim un model, nosaltres defensem més una gestió pública 100% i vostès tenen un

model més liberal. El que jo crec que sí podem arribar a un punt d’acord és intentar
que hi hagi un diàleg, un debat. I, com ha passat en altres municipis, postures
diferents com la seva o la nostra hem arribat a aquest consens de defensar punts
on es parla de que es faci un diàleg entre l’Administració Pública, entre el Govern i
els moviments socials i els sindicats. Bé. La proposta que fem és, davant d’aquesta
situació que es dóna en la que el Govern fa una llei i ha mancat una mica el tema
del diàleg amb els moviments socials (hi ha gent que està treballant per la Sanitat
Pública i en l’entorn de la sanitat), demanem al Govern de la Generalitat que es
plantegi les coses amb calma, o sigui que no corri, que freni un moment, segui a la
taula amb els moviments socials i amb la gent de la sanitat pública, faci aquest
debat i després es plantegi el debat de la llei. Per això, en els punts dels acords
acceptaríem, si és condició perquè s’aprovi aquesta moció, retirar el punt 3 on
demana als grups parlamentaris que mostrin la seva oposició a aquest
avantprojecte. Podem entendre que quan arribi l’hora de debatre defenseu un
model o un altre, com nosaltres defensem un altre, però sí que és molt important
que es mantingui que per fer aquesta negociació, sense pressions, es retiri
l’avantprojecte i que, des del Govern, es faci aquest gest de diàleg, d’obrir aquesta
taula de negociació amb els moviments socials. Això que demanem en alguns
grans municipis d’aquesta comarca s’ha aconseguit, com és el cas de Mollet,
demanaríem que aquí a les Franqueses aquest gest, podem parlar de retirar la part
que es defineixi un model 100% públic perquè això tocarà en el debat i tocarà en el
Parlament. Si és una condició per incloure el punt de que s’obri la taula de diàleg. I
podem retirar que mostrin l’oposició perquè puc entendre que és una oposició al
vostre, del Govern de la Generalitat. Demanaríem que es mantingui el primer punt. I
el segon punt, retirar la part de la gestió 100% pública i el tema d’informar el Govern
d’aquests acords, això s’ha de mantenir. Però la resta de punts, si és un
condicionant perquè hi hagi el diàleg de que s’aprovi la moció, el tirem endavant.
Perquè el que demanen els moviments socials és que aquest diàleg es faci, no amb
mostres de postura ideològica que el que poden fer és que aquí ens enfrontem i
tinguem un debat molt profund ideològic però que el que passi al final és que no hi
hagi pressió al Govern perquè hi hagi aquest debat amb les entitats socials i els
moviments socials. Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Nosaltres sí que entrarem en el
tema ideològic perquè, evidentment, l’atac a la sanitat és un atac ideològic.
Aleshores nosaltres, el PSC, defensem un model d’atenció sanitària universal que
garanteixi l’accés a la sanitat pública i en condicions d’igualtat, qualitat i eficàcia.
D’ençà de la seva creació ara fa ja 30 anys de la ma del company socialista Ernest
Lluch, el model de sanitat pública del nostre país ha estat un model de reconegut
èxit internacional, un model solidari i equitatiu. És a dir, un model radicalment o
contraposat a l’imposat per CIU a Catalunya en els darrers anys i ara, també amb el
model imposat per ESQUERRA REPUBLICANA i PdECAT, o més coneguts com a
JUNTS pel SÍ. Per a nosaltres, la salut és un dret de la ciutadania i les polítiques
dutes a terme pel Govern de la Generalitat i el Conseller de Salut en el seu
moment, Boi Ruiz, en el seu inici, i ara amb el Conseller Toni Comín, estan posant
en qüestió. Ras i curt. Des de l’any 2010 s’ha portat a terme una política adreçada a
fer fracassar deliberadament el model de sanitat pública catalana mentre el seu
govern la porta a la mercantilització de la salut. Per al Govern de la Generalitat, no
parlem de drets sinó de negocis, de privilegis només accessibles per a uns quants i
la seva estratègia de saqueig del nostre model de sanitat pública. Aquesta

Ple 27/07/2017 – pàg. 31

s’arracona com a servei només per aquelles persones amb menys recursos i
s’erigeix la sanitat privada com a solució al problema de la sostenibilitat del sistema.
Una mútua privada és la solució per al sistema de salut pública, això ho deia el
senyor Boi Ruiz, un any després de ser nomenat Conseller de Salut. El mateix Boi
Ruiz és president de LA UNIÓ, la principal patronal de la sanitat privada a
Catalunya. I ara, en aquests moments, tenim les polítiques continuístiques d’aquest
conseller portades pel conseller Toni Comín amb el recolzament 100%
d’ESQUERRA REPUBLICANA. En nom de la sostenibilitat estem assistint a un
desmantellament del sistema públic de salut de Catalunya i això és quelcom que no
podem permetre. D’ençà de l’any 2010 el pressupost del Departament de Salut s’ha
reduït en més de 1.400 milions d’Euros. S’han incrementat un 60% les llistes
d’espera quirúrgiques per als 14 procediments en garantia, s’han tancat 1.250 llits
d’hospitalització, més d’una vintena de centres hospitalaris han presentat algun
ERO. I avui la sanitat pública compta amb 5.000 professionals menys que el 2010.
Un atac ideològic en tota regla.
Pren la paraula la senyora CASSÀ i diu: A veure. Per part del grup d’ESQUERRA
REPUBLICANA volem refermar el nostre compromís amb la sanitat pública
catalana. Evidentment no compartim el que ha comentat el regidor Corchado sobre
l’actuació del conseller Comín. Primer de tot, el que voldria és posar en context
aquest avantprojecte que comenta que s’ha de retirar. A veure, l’avantprojecte de
formules de gestió de l’assistència sanitària pública és un text que el Govern vol
impulsar per un triple objectiu. El primer és harmonitzar les formules amb que les
diferent entitats que conformen la xarxa pública de salut es relacionen amb el
Servei Català de la Salut. La segona és instrumentalitzar el principi de preferència
que conté ja la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya de l’any 90 a l’hora de
prestar serveis sanitaris a favor d’entitats sense afany de lucre, quan no ho facin
entitats públiques. I el tercer és transposar dues directives europees de l’any 2014.
Per iniciar aquest procés, el Govern el que va fer va ser aprovar la memòria
preliminar d’aquest avantprojecte. A partir d’aquest moment, el text iniciarà els
tràmits d’exposició pública i serà aleshores quan qualsevol entitat i qualsevol
particular podrà fer les al·legacions que consideri oportunes i seran pertinentment
respostes pel Departament de Salut. S’està per tant a punt d’iniciar ja un debat
ciutadà entorn a aquest avantprojecte. La proposta que fa el Departament preveu la
limitació del concert sanitari a aquelles entitats sense afany de lucre o el que
coneixem com a economia social. De fet, aquest model ja funciona molt en
polítiques socials. D’aquesta manera, construïm un model de cooperació públic
social a l’àmbit de la salut justament amb unes entitats que estan molt arrelades al
nostre país. Aquestes entitats d’economia social ens permeten traspuar que la salut
en cap cas és un mercat. Per tant, el Departament podrà escollir quins són els seus
aliats preferents a l’hora de prestar serveis públics i així escollir entitats que
comparteixen una missió exclusivament social i que, bàsicament, formaran part del
tercer sector, entitats les quals almenys el Govern hi té molta tirada i té molt
respecte per la bona feina que venen fent en molts àmbits. El nostre sistema,
actualment, es defineix per ser 100% públic pel que fa a la responsabilitat. És a dir,
el Govern garanteix el dret a la salut de manera universal i a més, també ho és
100% en el finançament ja que es finança a través d’impostos i és gratuït per a la
ciutadania, cosa que en garanteix l’equitat. Així doncs, estem segurs que la voluntat
del Govern de la Generalitat amb aquest avantprojecte és reforçar les bases i el
caràcter públic del nostre sistema sanitari. Aleshores en relació al punt 1, el que
proposeu és que l’avantprojecte de llei encara no ha estat aprovat perquè el resultat
del procés tot just està a punt de començar, per tant, no podem retirar quelcom una

iniciativa que encara no està aprovada. En tot cas, creiem que és necessari que la
ciutadania debati entorn de com s’ha de configurar el sistema sanitari públic ja que
impedir aquest debat entenem que no seria adequat en aquest moment. Pel que fa
al punt 2, entenem que l’àmbit de la salut ja compta amb espais on poder fer aquest
debat sobre models de gestió. Per exemple, tenim els Consells de Salut, el Consell
Consultiu de Pacients o bé les Comissions de Seguiment. Per tant, promoure un
debat anticipant ja la conclusió com el que preveu la moció, entenem que en
aquests moments no seria convenient. Per tant, no volem coartar els límits d’aquest
debat entorn els models de gestió, pressuposant que una única possibilitat,
independentment que s’hi pugui estar d’acord, és l’única vàlida. Per tant, compartim
que hem de defensar el ser una sanitat 100% pública, malauradament compartim
l’esperit per la forma. L’haurem de votar en contra.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Sí, jo m’afegeixo al que ha dit la senyora
Rosa Cassà. Ha fet l’explicació molt detallada i tal. Evidentment aquí estem davant
de diferents models de gestió i de criteris en com s’han d’organitzar qualsevol tipus
de serveis que siguin a nivell social. Nosaltres defensem, tal i com també s’ha fet
referència, el model sanitari que tenim. Per tant a més a més ara hem de donar
recolzament al Govern, que nosaltres també en formem part, i per tant amb la
coherència, ben explicada per la Rosa, hem de fer. I per tant, el nostre sentit del vot
serà negatiu en aquest sentit. També el que moltes vegades distorsiona la nostra
funció com a municipi perquè estem exigint als nostres polítics, als nostres
representants, als nostres grups polítics a nivell parlamentari d’una situació i un
debat a nivell nacional que després no es transcriu en el que ells van en les seves
negociacions i en els seus pactes. Per tant, hem de deixar que treballin els nostres
parlamentaris, que arribin els acords. Segurament estimaran moltes de les coses
que demanin les entitats i les associacions i sobretot, que el que no podem fer és
posar en entredit la labor que han fet diferents mútues, fundacions, consorcis,
centres religiosos, que s’han dedicat a la salut i a la cura de les persones i per tant,
aquesta és la nostra manifestació.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé. Jo crec que l’Àlex ho ha deixat molt
clar: nosaltres no volem entrar en un debat ideològic, nosaltres donem resposta a
una necessitat que te un grup de ciutadans que s’han format com a MAREA
BLANCA, que aquí estan professionals del sector sanitari, usuaris del sector sanitari
i sindicats del sector sanitari. I què diem? L’únic que diem és que qualsevol
avantprojecte o qualsevol llei que volem tirar cap endavant, si no té la complicitat
necessària del sector, és un projecte que com a mínim, neix coix. I no val dir: “Ja
faran esmenes”, o: “Ja vindrà el ciutadà”, i tal, perquè hi ha uns representants legals
i, en aquest cas no tan legals, la MAREA BLANCA és una organització, però sí que
hi ha de legals on aquest debat no s’ha produït. I quan això passa en l’educació,
ens queixem. Quan passa en sanitat, ens queixem. I l’únic que estem dient és:
“Escolti, torni a portar això a debatre amb la gent que està implicada amb la sanitat”.
I a partir d’aquí comencem un altre cop a veure cap a on podem anar,
parlamentàriament fins i tot. L’Àlex ho ha explicat molt bé: no hem entrat al debat de
si és apropiat un sistema 100% públic, si és apropiat no sé què, no sé quants. Amb
això no, estem dient: “Escolteu”. I retirem punts de l’ordre perquè la mateixa gent
que representa MAREA BLANCA ens ha dit: “Escolteu, l’important és que aquest
debat es produeixi”. Dit això, si això no es vol entendre, si responem a partidismes,
aleshores tenim un problema. Evidentment aquesta moció es perdrà perquè no hi
haurà manera perquè aquí ja no s’està interpel·lant a una cosa tan lògica, que és
que la gent pugui negociar sinó que cadascú respondrà a la veu del seu amo i ja
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està, no passa res. Però a nosaltres ens decep aquesta actitud. No sé, els hi
demano que ho tornin a considerar. Es demana senzillament això, no estem
criticant ni l’avantprojecte. Es demana que tornem a replantejar perquè el sector
que ha d’estar implicat no està implicat. I ja ha passat abans amb altres sectors,
l’última, la vaga d’estibadors, on abans que surti la llei els estibadors fan vaga per
pressionar. Però si això és el normal. Els treballadors ens hem organitzat tota la
vida abans que surti una llei abusiva o una llei que ens ataca els nostres drets,
reaccionant primer. Perquè si reaccionem després, la capacitat és molt inferior, això
és evident. I per últim, escoltem la veu del poble de Catalunya com paraula de Déu
per certs temes, com pot ser la independència, però en el tema de sanitat i
educació no, no, aquí nosaltres tenim prou visió del país per no negociar amb la
gent que està implicada amb la sanitat i amb l’educació. Ole.

Àudio 2 28:46

Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Nosaltres considerem que tot això va
molt més enllà de col·lectius organitzats. Comencem que els col·lectius organitzats
són els primers que han començat a defensar això clarament, però considerem que
això afecta directament als nostres ciutadans i ciutadanes. Penseu que els usuaris
de la sanitat pública han vist minvats els seus drets i serveis oferts, mentre els
treballadors i treballadores de la salut han patit la confiscació dels seus salaris i han
estat empesos a la precarietat laboral o a la pèrdua del lloc de treball, en molts
casos. Els socialistes catalans afrontem el repte envers el nostre model, la sanitat
pública en termes d’equitat, eficàcia i eficiència. Entenem que la sostenibilitat
econòmica és important, que és un tema que el senyor Toni Comín treu en aquest
projecte, o avantprojecte, però també ho és, i molt més, la sostenibilitat social.
Poques vegades tenim en compte els beneficis que el sistema públic de salut
universal aporta a la nostra societat en termes de cohesió social i igualtat
d’oportunitats. Per això ens oposem a donar un cop enrere més als drets de la
ciutadania, i molt menys als drets essencials per a la qualitat de vida dels catalans i
les catalanes. Des del PSC sempre hem defensat el poder guanyar, i que es pot
guanyar molt més en termes de sostenibilitat econòmica amb una millor gestió que
no pas amb retallades indiscriminades. Cal gestionar millor. Establir prioritats i
criteris per a la despesa i a la inversió, aspecte menystingut per l’actual govern, com
la prevenció, la vigilància i la promoció de salut són essencials. I les dades són
clares: per cada Euro invertit en aquests àmbits, s’estalvien 5 Euros en atenció
sanitària. La sanitat pública és competència exclusiva de la Generalitat i, per tant,
fer-ne d’ella una prioritat és una qüestió de voluntat política, i ara no ho està sent.
Voluntat de la qual n’està mancat el Conseller de Salut, que no dubta fins i tot a
desobeir els mandats del Parlament de Catalunya. La falta de transparència està
sent la nota dominant i les accions unilaterals sense diàleg amb els interlocutors
socials ni els altres partits polítics son a l’ordre del dia. L’única determinació del
Conseller de Salut és la confusió en la gestió de totes les decisions que es prenen,
confusió com a estratègia, confusió per fer impossible el debat. Els i les socialistes
ho tenim clar: amb la salut no s’hi juga. Evidentment, votarem a favor d’aquesta
moció.

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Passaríem a
votació.
SOTMESA a votació, la moció és rebutjada per set vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals ILFC-E, PSC-PM i CPF, vuit vots en contra dels
regidors assistents dels grups municipals CiU i ERC-AM.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

Moció que presenten els grups municipals PDeCat-Democràtes, Imaginem les
Franqueses en Comú-Entesa, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana de
Catalunya, Convergència per les Franqueses i Partit Popular de Catalunya,
referent a les companyies subministradores de serveis bàsics, d'energia
elèctrica i gas, a les Franqueses del Vallès
ATÈS que durant el transcurs dels darrers anys s’ha observat una manca de
l’actualització de les instal·lacions per el subministrament dels serveis bàsics,
especialment a les zones rurals de Llerona, Corró d’Amunt i Marata.
ATÈS que en diverses sessions del Ple de la nostra corporació, el Consell del Poble
de Llerona i el Consell de Poble de Corró d’Amunt han mostrat el seu malestar per la
situació actual, que està provocant una deficient qualitat de els serveis que presten,
així com repetits talls de subministrament.
ATÈS que tenim constància que tant la Generalitat de Catalunya com el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, obliga a les subministradores a fer revisions
triennals i seguiments any rere any.
ATÈS que existeixen queixes, formals i per escrit, de la ciutadania afectada i
d’associacions de veïns i veïnes (Corró d’Amunt) que denuncien la situació a les
administracions públiques i companyies.
Per tot l’exposat, els grups que presentem aquesta moció, fem la proposta d’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat, per fer acomplir totes
les normatives de control i manteniment de les instal·lacions bàsiques d’electricitat,
gas i telefonia.
Segon.- Sol·licitar a les companyies subministradores, que notifiquin a aquest
ajuntament l’inici dels treballs de control i manteniment de les seves respectives
xarxes com les actuacions fetes des de l’1 de gener de 2015, fins a la data d’avui, per
garantir un servei de qualitat.
Tercer.- Estudiar per part dels serveis municipals totes les opcions de control del
correcte funcionament de les instal·lacions, així com complir les normatives vigents
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respecte la seguretat laboral, manteniment, prevenció d’incendis, etc. ja sigui de
forma directa o exigint el compliment a l’administració amb competències
responsable.
Quart.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
d’oferir el seu suport institucional, tècnic i jurídic en totes les instàncies a les
associacions veïnals, empresarials, comercials, i Consells de Poble del municipi en
cas d’incompliment total o parcial per part de les companyies de les seves
obligacions i compromisos.
Cinquè.- En cas de incompliments que puguin ser objecte de sanció, segons
legislació, per part de les companyies, sancionar o exigir a l’administració competent
l’actuació corresponent.
Sisè.- Notificar aquests acords a les empreses subministradores del municipi, a la
Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Setè.- Informar dels acords als mitjans de comunicació municipal.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé, aquesta moció s’hauria d’haver
presentat el mes passat. En principi, demanar disculpes perquè jo era el responsable
de poder-la presentar però per una malaltia personal no vaig poder fer els tràmits i ja
vam pactar que ho faríem aquest mes. El que sí, és que crec que quan treballem en
conjunt i tothom pot proposar i fer propostes, al final surten coses que poden tenir
l’efectivitat que tots volem. En aquest cas ha estat així, cada grup ha aportat el que
ha cregut convenient en un sentit o en un altre i, per tant, crec sobretot que amb
aquesta moció que fem conjunta, el que millorarem serà el control del servei que
donen les subministradores i, per tant, també estar al costat de sobretot, les zones
rurals, que són les que més poden patir aquestes situacions d’incidències i, per tant,
tenir un seguiment més curós en tot aquest tipus de serveis. Per tant, donar les
gràcies a tots els grups i, sobretot, també per les iniciatives que en el seu dia van
sortir dels Consells de Poble. Un dels actius en aquest tema ha estat el Consell de
Poble de Corró d’Amunt, que ha sigut amb una reivindicació continuada i que també
se n’ha afegit el de Llerona. Per tant, també felicitar als consells per aquesta
inquietud i defensa dels seus conciutadans. Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. En primer lloc, bé, agrair que s’hagi buscat,
en aquest tema sí que s’ha buscat el consens. Hem trigat una mica però bé, ja ha
arribat. Cal fer un agraïment molt especial, que és a la pròpia ciutadania de Corró
d’Amunt, que és qui està patint greument aquesta situació. Els veïns i veïnes de
Corró d’Amunt (i la seva associació de veïns és qui ha estat encapçalant aquesta
reivindicació) venen patint, com diu la moció des de fa temps, talls de subministres
com poden ser telecomunicacions o llum, molt freqüents. Estem parlant de talls no en
situacions extraordinàries sinó cada cop que hi ha una tempesta de vent, de pluja o
de neu, el tall ja era pràcticament assegurat. Només esperaves a quina hora tocaria
però sabies que hi hauria un tall. Però és que arribem a situacions en les que arribes
a casa un dia tranquil on no hi ha cap tipus d’inclemència meteorològica i de cop, no
hi ha llum. I amb què ens trobem? Instal·lacions antigues, falta de manteniment,
zones rurals que no són rentables per a les grans empreses i que són abandonades,
no tenen el manteniment que s’hauria de fer, quan són serveis en que hi ha uns
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contractes que s’han d’acomplir i apart, moltes vegades són serveis obligatoris apart
de subministraments bàsics. Sobretot, agrair el que hem dit abans: als veïns que
s’han mobilitzat, han recollit signatures, han informat de què havien de fer a la
recerca dels seus drets, han demanat els números d’incidències a les empreses i han
pressionat als grups polítics, a l’administració i a les companyies per intentar buscar
solucions. És molt important que aquesta moció no es quedi aquí, o sigui, que no es
quedi només en una declaració. Com a administració, hem d’estar recolzant als veïns
que estan patint aquesta situació, a les organitzacions com l’Associació de veïns, i
hem de fer acomplir nosaltres o a l’administració que pertoqui coses tan simples com
controlar que aquestes empreses acompleixin la llei. Si una empresa ha de mantenir
la seva instal·lació amb manteniment, al dia, sense cap deficiència, algú des de
l’administració pública ha de controlar i, si arriba la situació, sancionar. Perquè ja no
és només la falta de servei a la ciutadania. Imaginem un pal de la llum que estigui
mal mantingut, que tingui perill de caure, que un dia cau i amb una guspira del
sistema elèctric es genera un incendi. Algú ha de ser responsable d’aquesta
instal·lació. Hi ha una empresa que guanya molts diners (que ja hem parlat aquí amb
la pobresa energètica, d’aquestes empreses) i que no pot ser, que perquè no
consideri rentable una zona no faci el manteniment al que està obligada per llei. Per
tant, agrair que hagi un consens però, sobretot, i aquí teniu el poder executiu al
municipi, que nosaltres o qui tingui la competència, pressionar-la tot el que calgui,
s’ha de controlar i s’ha de fer acomplir que aquestes companyies facin el que tenen
obligació per llei i per contracte amb els consumidors. Gràcies.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Breument. Jo només agrair la feina que
ha fet l’entitat veïnal en nom dels veïns i veïnes de Corró d’Amunt. Des del minut zero
sabeu que hem estat al vostre costat en aquest tema, us hem recolzat perquè
consideràvem que era obvi que hi havia una problemàtica greu que s’havia de
corregir i solucionar i, a la vegada, diem que treballarem tots plegats, no només el
govern sinó tots plegats, perquè es pugui pressionar el màxim possible, com bé ha dit
el regidor Vega, perquè s’acompleixi la llei i que aquestes grans corporacions facin la
seva feina. Gràcies. No, gràcies a vosaltres.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé. Afegir-me, en primer lloc perquè si no,
no em deixaran entrar al poble. I en segon lloc, perquè realment és veritat, a les
felicitacions ja repetides tant als veïns com a la pròpia Associació de veïns per aquest
tema. Fer constar, en relació a això que estàvem parlant, que ho estem fent. A veure,
abans que aixequem la ma, si ens regellim el quart punt diu: “Manifestar el
compromís de l’Ajuntament de les Franqueses d’oferir el seu suport institucional,
tècnic i jurídic en totes les instàncies a les associacions veïnals, empresarials,
comercials, consells de poble, etc.” Totes les instàncies són totes les instàncies. A
veure, que no ens tremoli després el pols si resulta que hem d’agafar una d’aquestes
megacompanyies i portar-la al jutjat. Serà per advocats, vull dir, en tenim i no vindrà
d’aquí. A veure, jo diria abans d’aixecar la ma, tinguem-ho clar. I aleshores, una cosa
que no surt en aquí però que, si ens en sortim d’això, haurem d’anar fent i que, si ens
en sortim d’això, representa que s’estarà solucionant sola. No sé els altres nuclis (és
clar, jo només visc en un lloc), però a Corró d’Amunt és habitual i com que és habitual
ja ho donem per bo, que la velocitat sigui d’una Mega, quan estàs de sort. Aleshores
anem a buscar primer, que la feina es faci com s’hagi de fer, i després, intentar
equiparar la gent d’aquests nuclis amb la gent que està gaudint de les comunicacions
de la velocitat de comunicacions i de la fiabilitat que pot haver-hi en un polígon o pot
haver-hi a les zones urbanes del municipi. Res més, suposo que tots votarem a favor,
excepte el PP, però els demés votarem tots a favor.
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Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Si. A veure, m’he deixat un reconeixement.
Si més no, jo voldria fer el manifest de que la gestió del serveis tècnics de
l’Ajuntament fan una pressió constant a les subministradores d’àmbit local. Per tant,
quan hi ha incidències, sí que estan molt a sobre i estan facilitant que aquests talls
siguin solucionats gairebé de forma immediata. I si no, han buscat alternatives com hi
ha els exemples de Corró d’Amunt, sobretot els de l’últim mes, que han buscat
perquè pogués. Per tant, ells no baixen la guàrdia, estan amb aquest desig també de
servei als ciutadans i, per tant, també vull fer manifest a aquesta labor que estan fent.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Bé, que consti que parlaré com a Rafael
Bernabé, veí ciutadà de les Franqueses, i no com a representant d’IMAGINA LES
FRANQUESES. Jo celebro aquesta moció però crec que estratègicament és un error.
I per què crec que estratègicament és un error? Perquè diem a les companyies que
tenim un problema conjunt de la ciutadania de les Franqueses, quan això no és cert.
Aleshores, tenim un problema en les zones disseminades o a Marata, Corró d’Amunt
i Llerona. Quina resposta institucional podem rebre de les empreses tipus? Que ens
digui: “Escolta, amb un 95% nosaltres garantim els serveis.” I tindran raó. Perquè els
habitants de Bellavista, que jo són veí, i de Corró d’Avall, no patim talls sistemàtics de
llum, ni de telèfon, ni d’Internet. Això ho tenim més o menys garantit. Qui no els té
garantit? Els disseminats i els pobles petits. Aleshores, la recolzaré, ho torno a dir i és
una reflexió que vaig fer dintre del grup i tal, i crec que l’havia de portar aquí, a títol
personal. Ja veurem amb què ens trobem. Una de les últimes actuacions, si no
l’última que vaig fer com a President del Consell del Poble, va ser reclamar a
MOVISTAR, recordar-li que és un servei bàsic, que per normativa la telefonia fixa ha
de ser-hi, i la resposta, no sé si li va traslladar la secretària del Consell de Poble en el
seu moment, perquè em sembla que quedaven dues setmanes per plegar, o alguna
cosa així, va ser: “Sentem-nos i parlem-ne”. No sé si algun tipus d’aquesta actuació
és més efectiva, o recolzar directament una recollida dels afectats i tal, i anar a parlar
directament amb les companyies, que aquest tipus de moció. Ara, tot i així, jo la
votaré a favor perquè crec que és un primer pas però crec que és un brindis al sol
perquè les companyies ho tenen molt fàcil, diran: “Escolti, jo garanteixo el servei al
95% de la població. L’altre 5%, mala sort”. No? Sempre, els més dèbils són els que
pillen a tot arreu. Gràcies.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé, per finalitzar.
Lluitar contra aquests monstres que són grans companyies és molt difícil. Anar a
petar amb la persona que t’ho ha de solucionar i que t’ho solucioni no és fàcil, ni molt
menys. I menys quan estem parlant de disseminats. L’única manera que podem
treure’n alguna cosa és anar tots a una. I en aquest aspecte, hem d’anar tots a una.
Ja no parlo de l’Associació de veïns de Corró d’Amunt sinó parlo també de
l’Associació de veïns de Llerona, Festes Laurona, l’Associació de veïns de Marata.
Totes anar a una. Perquè si no, no ens en sortirem. Jo sóc partidari del kilòmetre
zero. Kilòmetre zero és conèixer l’amo. Poder aixecar el telèfon, trucar i dir: “Ep, tu,
aquí tenim un problema”. Amb companyies com aquestes, no podem. Però en canvi,
us he de dir que amb ESTABANELL sí que podem. Agafem el telèfon, truquem,
truquem al senyor Estabanell (ara l’estic posant un piropo, eh), i el senyor Estabanell
agafa el telèfon i ens diu: “Què us passa?” I ens ho soluciona. Amb les grans
companyies no podem, i ens estavellem. Ens hi estavellem amb el sector N, ens
estavellem a Corró d’Amunt, ens hi estavellem amb la fibra, etc. Al final, acaben fent
el que els hi dóna una mica la gana. Però hem d’anar tots junts. Per exemple, un
exemple d’èxit d’anar tots junts: la fibra als polígons. Vam anar tots junts a reclamar la

fibra als polígons i ara els polígons industrials tenen fibra. Doncs hem de seguir en
aquesta línia d’unitat de la societat civil, dels polítics. La societat civil ens ha
d’apretar, evidentment que ens ha d’apretar, però a vegades nosaltres podem fer fins
a on podem arribar. Ara, si cal, ajudar, recollir firmes, el tema jurídic, tot, és el que
hem de fer. Si anem aquí, tenim possibilitats d’èxit. Si no anem tots junts,
evidentment les coses ens costaran més. Avui és un exemple que comencem a anar
tots junts. Per tant, crec que ens hem de felicitar i a partir d’aquí, amb altres coses
potser hem de prendre l’exemple aquest i també anar tots junts. Molt bé, passaríem a
votació.
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels quinze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

Mocions, precs i preguntes
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Els hi demano que, tenen cinc minuts per
preguntar, pregunta concisa adreçada al regidor corresponent. Alguna intervenció?
Pren la paraula el senyor LÓPEZ i diu: Si. Senyor Ganduxé, creiem que a la riera
davant del col·legi Guerau de Liost hi ha una sortida de clavegueram que està fora de
normativa. Li demanem, si us plau, que s’ho revisin i verifiquin si està realment dintre
de la normativa a la riera davant del Guerau de Liost. Pel regidor Jiménez. Quin és el
motiu per què aquí, a les Franqueses, no hi hagi creada una Taula d’Habitatge? I pel
regidor Moisés, tres preguntes. Hi ha diferents punts del municipi on a les voreres i
les cunetes, les herbes estan molt altes, per exemple la vorera que va fins a Mil Pins
o la zona dels Gorcs. Per altra banda, quan es tallen les herbes no es recullen de
forma correcta i queden escampades pel terra i per la carretera. I també hi ha brutícia
i plàstics a les carreteres, que no es recullen. Demanem si us plau que es prenguin
mesures per evitar aquestes incidències. Segona. S’ha aprovat recentment a la Junta
de Govern Local eliminar les canyes de la riera de Corró d’Avall amb
retroexcavadora. Considerem que és un mètode molt agressiu amb l’entorn i per això
demanem un mètode alternatiu més respectuós amb el medi ambient. I per finalitzar,
ja fa temps va haver molta polèmica amb FOMENTO DE CONTRATAS a diferents
municipis perquè resulta que no hi coincidien les tones declarades. Aleshores, aquí
es va anunciar que es miraria, que s’investigaria. Com està aquest tema? S’ha
estudiat? S’ha mirat? (Diferents regidors fan comentaris fora de micròfon). Si.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Perdó, perdó, pensava que canviaven de
regidor però continuaven dins del grup. Disculpeu-me. Senyor Torres. Fa disset dies,
el 10 de juliol, hi ha haver un petit incendi al marge de la via del tren a l’estació de
Corró d’Avall, al tocar del final del carrer de Cal Gavatx. Suposo que n’és coneixedor,
no? Val. Afortunadament no va passar res. Al cap de no res teníem allà la nostra
guàrdia urbana, al cap de no res hi havia els bombers i la gent de l’ADF i tot va
quedar molt bé sense incidències. Fa disset dies perquè avui és dia 27. Vostè no sé
si passa per allà però els seus camions i la seva gent hi passen constantment per
anar a guardar els camions. La vorera continua plena, disset dies després, de totes
les restes de les branques que es van cremar. Ja sé que no hi passa massa gent per
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allà perquè la majoria de la gent salta pels forats que hi ha a la via del tren per
estalviar-se el trosset però a veure, no crec que sigui correcte que disset dies
després d’això, la vorera continuï bruta i no s’hi pugui passar. També per vostè,
senyor Torres, suposo. Ens va costar mesos, després que s’aprovés una moció en
aquest Ple, que es posessin a determinats punts de l’entrada de les Franqueses els
petits rètols de Municipi per la independència. Vostè ja ens va dir que no pensaven
netejar-los perquè el fet que estiguessin bruts demostrava l’incivisme de la gent que
els havia embrutat. L’hem acceptat. Alguns els hem netejat nosaltres, els han tornat a
embrutar, és una guerra divertida. Hi ha un altre fet: alguns d’aquests rètols (el que hi
havia a la carretera venint de la Garriga, el que havia a la Via Europa venint de
Canovelles) han desaparegut. El fet que no hi siguin ja no demostra incivisme, ja
demostra robatori i, a més a més, la seva justificació de dir: “És que si estan bruts
veient que la gent que els embruta són uns brètols”, no existeix. Jo li demanaria que
com a mínim, aquests dos rètols que han desaparegut i el de l’entrada de l’autovia de
l’Ametlla que està absolutament doblegat i és irrecuperable, els reposin, si us plau.
Recordo que fa mesos va dir: “No pateixis, que els anem posant de mica en mica
però de rètols en tenim”. Doncs li demanaria que els reposessin. Aleshores, dos
precs. No sé a qui, al govern en general. Ara, quan s’acabi, els hi faré entrega, no sé,
a qui l’agafi, al senyor Alcalde, d’un exemplar del Pla Especial per a Emergències
Radiològiques de Catalunya, el RADCAT. Com els hi deia, en aquí sortim nosaltres,
surt ARAGOGAMMA, diu que tenim l’obligació de tenir un pla d’emergències en
aquest sentit. Jo no l’he sabut trobar a la nostra pàgina web, amb la qual cosa
suposo que és que no ho tenim. Mirin-s’ho i no sé, senyor Colomé, reparteixi feina als
alcaldes accidentals durant aquest mes d’agost. Però insisteixo, si és obligatori que el
tinguem, doncs l’hauríem de tenir. Seguint amb un tema similar a aquest: el mes de
setembre vaig demanar com estàvem de pla de riscos químics (pàgines 61-62 de
l’acta) i la seva resposta, senyor Alcalde, està a la pàgina 65. Vostè em va dir que
riscos químics, les Franqueses ja no estava dins del risc químic perquè l’empresa
que teníem havia marxat, val?, ja no teníem cap empresa dintre de SEVESO.
Probablement fos veritat en aquell moment. Tinc el Pla d’Emergència Exterior del
Sector Químic de Catalunya, el PLASEQCAT, de data 25 de maig de 2017 i tornem a
tenir una empresa i vostè n’ha parlat fa una estona: els amics de SANDOZ, amb un
risc de nivell baix, però els tenim com a empresa SEVESO a les Franqueses. No tinc
clar, la veritat, si en aquest cas (perquè aquí no parla de municipis com a l’altra
banda, sinó que parla de que s’han d’acomplir una sèrie de requisits) si pel cas
nostre és obligatori o senzillament és recomanable. Però una de les dues coses
segur que ho és. I si pel cas nostre és només recomanable, tenim una empresa que
està en el terme municipal de Canovelles però a quatre cantonades del polígon del
que per ells és el passeig Fluvial i per nosaltres és la Via Europa del terme municipal
de les Franqueses, quasi que és de les de risc alt i aquesta realment, segons com
bufi el vent és que ens pot anar més aviat a casa nostra (a casa seva en concret) que
no pas als veïns de Canovelles, que són els que la tenen al municipi. Aleshores jo no
tinc cap problema per passar-los això, o dir-los on trobar-lo. Mirin-s’ho, si us plau,
durant aquest estiu, també. Gràcies.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a respostes. Senyor
Torres.
Pren la paraula el senyor TORRES i diu: Hola, buenas noches. Señor López, tema
Mil Pins, Gorcs, el tema de hierbas, carretera sucia, lo gestiono en breve y en breve
estará solventado. El tema de las cañas no me he enterado, no sé lo que me decía
porque lo desconozco. Antes me ha dicho, exactamente (Diferents regidors fan

aclariments fora de micròfon), ah, eso lo contesta la Rosa. Vale. Señor Profitós, el
incendio de RENFE, hicimos una reclamación a RENFE, ni la han contestado. No ha
pasado lo mismo con el camino de Can Ramon Coix, que hicimos una reclamación
también sobre el hundimiento aquel de la carretera. Hemos tenido que acabar
arreglándolo nosotros, y esto acabaremos haciéndolo nosotros también, pues, por lo
mismo, porque RENFE es una gran empresa, y ya está. El tema rètols, usted me dice
que los ponga. Yo se los pongo, pero es que me los van a quitar pasado mañana otra
vez, me los van a romper, tengo que mandar a la brigada, me los van a ensuciar,
romper, a perder el tiempo, porque considero que es una pérdida de tiempo porque
ya lo hemos visto, que los hemos puesto y han durado lo que han durado. ¿Que
usted quiere que se los ponga? Yo le digo que se los pongo, la semana que viene se
los pongo, pero es que considero que es una pérdida de tiempo, a mi parecer. Lo
hablaré con el gobierno y si ellos deciden que tenemos que ponerlos, yo la semana
que viene se los coloco. Pero considero que es una pérdida de tiempo y de dinero.
Gracias.
Pren la paraula la senyora PRUNA i diu: Si. Bona nit. Senyor López, el que diu de les
canyes, miri, precisament la setmana passada vam aprovar per Comissió de Govern
que aquest any es fa una actuació diferent perquè cada any, quan ve l’estiu, sigui
agost, setembre, es neteja la riera Carbonell perquè les canyes, què fan? Que l’aigua
pugi i surti per sobre de la carretera. Però ens trobem que cada any fem aquesta
despesa de 3.000 Euros que ens costava, però sempre és el mateix perquè les
canyes no paren de créixer i de multiplicar-se. Què s’està fent aquest any? Nosaltres,
com a Ajuntament, però també el Consorci del Besòs ens ajuda a pagar perquè
aquest any les despeses són grans (que són 10.000 Euros, que no 3.000), però es fa
de treure les rizomes perquè les canyes, tothom sap que fan un bum molt gran. Hi ha
dues maneres de treure-les: o amb les màquines o posant líquids, bé, que són, jo
penso, que poden ser més perjudicials, val?, perquè per que es mati són molt
resistents, les canyes són una cosa que sempre torna a sortir i per això es fa aquest
mètode. I les persones que han entès i que hi entenen diuen que s’ha de fer així.
Però l’asseguro que es farà, miri, avui ho hem estat parlant, la gent que ho ha de fer
ens deia d’esperar a primers de setembre, nosaltres dèiem que millor que sigui a
l’agost perquè, en cas de pluja (no ha plogut, però en cas de pluja) que pugui estar
feta aquesta obra.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Senyor López, quant al tema de la Taula
d’Habitatge, l’altre dia a la Junta de Portaveus vaig informar d’una reunió que vaig
tenir amb la PAH i amb CARITAS i vam acordar l’inici d’un equip de treball tècnic, en
principi per elaborar tots els criteris que fan respecte l’habitatge, que també
col·laboraran diferents regidories: Pla de Barris a través de la tècnica que tenen per
assessorament en temes també d’habitatge i de comunitats, Polítiques Socials
també, i també com tenim un concepte de col·laboració amb el Consell Comarcal,
també demanarem que s’incorpori en aquesta comissió de treball una de les
persones que faci. Aquesta és la qüestió tècnica. Després, la qüestió d’informació als
diferents grups municipals. Hem d’acabar de concretar al setembre com ho farem i,
com a mínim, un cop al trimestre aquesta plataforma convocarà tots els grups
municipals i donarem la informació de tots els treballs i de tota la gestió que anem
ultimant. Per tant, crec que amb això ja dono resposta a la seva sol·licitud.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Senyor Ganduxé,
el tema clavegueram, se’l mirarà?
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Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Sí, ho miraré però em sembla que això li
toca a Obres i Serveis. Però de tota manera ho miraré. No, no, ho faré.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I per finalitzar, el tema de FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, finalment vam arribar a un acord de rescissió
de contracte amb unes condicions. Ho matem aquí, nosaltres ho matem aquí, ja l’hi
dic. Ara hi ha una nova empresa amb una nova maquinària, etc. Estarem a sobre
d’aquesta empresa. I després, senyor Profitós, el tema del RADCAT i el tema del
PLASEQCAT, jo el passaré al Cap de Protecció Civil. El Cap de Protecció Civil és
l’Inspector de Policia. Els hi traslladaré a Seguretat Ciutadana, aquests dos ítems. La
Generalitat ens va dir que nosaltres ja no estàvem, fins i tot ens va fer treure les
sirenes (no tenim sirenes, ja l’hi vaig comentar). Ara mirarem el tema de SANDOZ.
Mirarem també el tema de Canovelles. I no li puc dir més perquè ho trasllado a qui
toca. Val? I el tema de Canovelles, també. No, això m’ho passa i ja està, val? I per
finalitzar aquesta part, si us plau, comunicar-vos que a partir del 28 d’agost tindrem
una nova Secretària, una secretària dels Cossos. I aquí vull públicament agrair la
feina de l’Àlex, el Secretari que hem tingut durant aquests anys. Agrair-te molt la feina
que has fet. Ets una persona que ha sortit de la pedrera, que t’has anat formant dins
l’Ajuntament de les Franqueses, que crec que sents els colors de les Franqueses i
que espero que els segueixis sentint ja no com a Secretari, en aquest aspecte (seràs
Vicesecretari, també, seràs Secretari adjunt), sinó com a Cap de l’Àrea de Secretaria,
Contractació, Serveis Jurídics, etc. Agraeixo la feina que has fet fins ara, l’agraeixo i
crec que tots nosaltres l’agraïm. Gràcies, Àlex (Hi ha aplaudiments dels assistents).
Molt bé, finalitzat el Ple passaríem a les preguntes del públic.

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