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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2017/8

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de
convocatòria

Extraordinària i urgent
Motivació:
De conformitat amb l’article 46 de la LRBRL, els articles 47 i 48 del
TRRL, l’article 98 del TRLMRC i els articles 78, 79 i 80 a 84 del
ROF, es podrà celebrar sessió extraordinària urgent del Ple quan
l’Alcalde ho decideixi. La convocatòria de la sessió haurà de ser
ratificada pel Ple.
D’acord amb l’article 80 del ROF, la convocatòria de les sessions
extraordinàries haurà de ser motivada. En el present cas, la
convocatòria de Ple extraordinari urgent del dia 11 d’octubre de
2017, a les 12 hores, resta motivada pel fet que el Ple ordinari del
mes de setembre de 2017 no es va celebrar, i per tant, alguns dels
assumptes inclosos en l’ordre del dia no poden esperar fins a la
seva aprovació en el Ple ordinari del mes d’octubre, tenint en
compte els terminis que poden resultar vençuts i, per altra banda,
que s’està perjudicant el normal funcionament de la tramitació
d’alguns dels expedients municipals.
Els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la sessió extraordinària
urgent que es convoca no han estat prèviament dictaminats per la
Comissió Informativa, tot i que sí són assumptes que van ser
dictaminats per la Comissió Informativa que es va celebrar en
relació al Ple del mes de setembre de 2017, que finalment va
quedar suspès per decisió de la Junta de Portaveus.

Data

11 / d’octubre / 2017

Durada

Des de les 12.00 fins a les 13:15 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Casa Consistorial

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretària

Maria Llonch Llonch

Interventor
accidental

Joaquim Bach Fabregó

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

NO

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

Maria Llonch Llonch, secretària

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

Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió, referida a tots els punts
que integren l'ordre del dia
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Bé. Gràcies. Primer, m’agradaria que m’aclarís
de quant temps disposo en aquesta intervenció.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Cinc minuts.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Gràcies. Bé. Com poden observar, del nostre
grup hem vingut només dos companys. Jo, per exemple, perdo dues hores de classe,
i altra gent, que està a la seva feina o en d’altres obligacions i no pot vindre. Són les
dotze del migdia d’un dimecres. Fent una consulta als meus companys amb els que
milito, avui qui no tenia metge tenia feina, tenia nens, tenia responsabilitats que no
permetien estar com a públic o com a ciutadà en aquest Ple, un Ple que és obert a la
ciutadania. El nostre grup considera que aquest Ple extraordinari i urgent no era
necessari, almenys amb la composició que te d’ordre del dia actual. Podem acceptar
el compte general i podem acceptar el preu i taxa de la marxa nòrdica perquè
comença la setmana que ve. I hauríem entès un Ple amb aquests punts perquè són
punts urgents que cal aprovar. De fet, l’Ajuntament proper a aquí, de Granollers, ha
aprovat un Ple només pel tema del compte general de 2016. Potser no podíem
vindre, però no hauríem protestat perquè enteníem que era una urgència i tampoc
era un punt d’extremada rellevància com per fer un conflicte. Però, què ens trobem?
Ens trobem que aquest Ple urgent i extraordinari s’introdueix dintre d’aquest mateix
Ple el nou ROM, l’aprovació final, que ja portem des de l’any passat treballant en ell, i
també el vostre projecte del teatre auditori, el concurs per acabar el teatre auditori
amb el vostre projecte estrella. Considerem que un tema tan important com el
Reglament que ha de regir com funciona democràticament l’ajuntament i un projecte
tan gran per les finances de l’ajuntament com és el vostre projecte pel teatre auditori
no són punts que s’hagin de votar un dimecres a les dotze del migdia, d’amagatotis i
corrents. Davant d’aquesta situació, davant que hem demanat a aquest Ajuntament
que es canviés l’horari, com a mínim, per la tarda, per facilitar la conciliació i la
participació ciutadana, i la resposta que hem rebut és que no perquè l’Alcalde te la
competència per marcar l’horari, signat, l’Alcalde. El nostre grup ja anuncia que
votarem en contra de la urgència. I també anunciem que no assistirem a aquest Ple
per mantenir aquesta farsa convocada a un horari que ningú s’assabentarà del que
està passant, pràcticament, i que quan votem la urgència en contra, marxarem del
Ple. Ja per avançat, com que no estarem a la votació dels punts, que sàpiga la
ciutadania, perquè quedarà gravat, i la premsa, que estem en contra del projecte del
nou ROM del govern perquè el considerem limitat i basat simplement en complir el
que diu la llei però no en millorar-la. I que també estem en contra del projecte del
teatre auditori que te aquest govern perquè, ara que sembla que hi ha recursos, que
la crisi ja és una història del passat, comencem com en tots els governs anteriors, a
voler construir la vostra piràmide i, a més, sospitosament tot planificat per a que arribi
a 2019. No compartim aquesta estratègia, ens sembla molt ridícul fer una cosa que
es podria fer tranquil·lament en un Ple ordinari on ho hauríem debatut, ho hauríeu
guanyat (igual que guanyareu ara la votació), i s’hauria fet d’una forma més
tranquil·la, més transparent i facilitant que la gent pogués participar, veure, opinar i
debatre en un horari conciliador. Davant d’això, considerem que aquests punts, que
no eren urgents ni extraordinaris, que es podrien haver portat tranquil·lament al
proper Ple ordinari o fer un Ple en un horari com són les vuit de la tarda, com es fan
tots els plens, no participarem. Ja hem anunciat el nostre vot, votarem en contra de la
urgència i després marxarem d’aquest Ple.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bon dia a tothom i gràcies al públic que
està aquí en aquesta hora intempestiva. També ens sembla que per una banda, no

és la millor hora si el que es pretén és fomentar la participació, l’assistència, etc.
Suposo que l’Alcalde ha consensuat amb el seu govern la manera de convocar això.
Demanem, i penso que estem en el nostre dret d’exigir, que la urgència dels punts es
voti punt per punt. Considerem, s’ha dit, que hi ha alguns punts que sí que són
susceptibles de ser considerats urgents però que hi ha d’altres que estan aquí només
per voluntat política d’aquest govern i entenem que, realment, la urgència no hi és. Si
se’ns obliga a votar-ho tot junt votarem que no. Però entenem que el lícit, el lògic,
seria que es pogués votar punt per punt, de manera que cada formació pogués
deixar clar quins punts considera que són urgents i quins no, sabent que vostès si
consideren que són urgents, ho guanyaran igual. Però com a mínim permetin que els
demés puguem fer això. Per altra banda, no marxarem. Ens quedarem en aquí
perquè al final, les postures que es defensin, si és que vostès decideixen tirar això
endavant, a mi em sembla que el més honrat seria que es limités als dos primers
punts, que són els que realment poden tenir alguna urgència, que els altres
quedessin al damunt de la taula i, si les coses van com han d’anar, falten menys de
tres setmanes perquè aquí hi hagi un Ple ordinari. Coses que fa anys que s’estan
esperant o mesos que s’estan debatent no veig que s’hagin de resoldre forçosament
avui. A partir d’aquí, no sé qui ho ha de decidir però jo demanaria que es votés punt
per punt la necessitat o no de la urgència.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Bé. Tots aquests
punts que estan a l’ordre del dia d’avui, de Ple extraordinari urgent, urgent és la
terminologia perquè veritablement, si haguéssim pogut fer informativa de Ple seria un
Ple extraordinari i punt. I res més. Però vam creure oportú que aquests punts ja
havien passat per la informativa del Ple ordinari, no havien de tornar a fer una altra
informativa. Per tant, la Secretària, amb criteris absolutament tècnics, va anomenar a
aquest Ple “Ple extraordinari urgent”. I per això hem de votar la urgència. És un tema
només de terminologia. Però no vol dir que els cinc punts siguin d’extremada
urgència. Per nosaltres, possiblement sí. Però per vosaltres, evidentment no. Són
punts de vista diferents. Però si fos un Ple extraordinari, ningú hagués discutit
aquests cinc punts. El que passa que hem posat la paraula urgent perquè no hem fet
la informativa de Ple perquè ja l’havíem fet i la Secretària ens ha obligat a posar-ho.
Punt número dos. Els Plens extraordinaris, a l’Ajuntament de les Franqueses hem fet
a moltes hores: a les dotze del dematí hem fet molts, diversos, hem fet a les quatre
de la tarda (Granollers el fa a les quatre de la tarda, avui). I també suposo que hi
haurà gent que és una hora de treball, també. Ara bé, aquí tenim ara una diferència.
Aquest Ple el pot seguir tothom. El pot seguir en directe, el pot seguir a casa seva a
les vuit del vespre, el pot seguir demà a la una de la matinada, el pot seguir tothom. I
és un Ple, com que és extraordinari, que no hi ha precs i preguntes per tant, no
perjudiquem a ningú. A ningú es perjudica. No, no, perdó (Una persona intervé fora
de micròfon) no, no perjudica a ningú. Escolteu-me. Espera’t. Escolta’m una cosa.
Qui no pugui venir, com que no hi ha intervencions del públic perquè és un Ple
extraordinari, no n’hi ha, escolta’m si us plau, el pot seguir per Internet a la una de la
matinada. Per tant (Una persona intervé fora de micròfon), no, no, el pot seguir a les
dotze del dematí o a les dotze del vespre, el pots seguir quan vulguis. Per què? No hi
ha precs i preguntes. Que no hi ha precs i preguntes. Ara, una altra cosa és que no
ho vulgueu entendre. Una altra cosa és que no es vulgui entendre. Però és així. Si hi
hagués precs i preguntes, jo us asseguro que seria a les vuit del vespre. Us ho
asseguro. Això no en tingueu cap mena de dubte, val? L’únic, ja us ho dic, tenint ara
com ho tenim que funcionen de nassos, ara s’està fent en directe a través de
YouTube, al vespre, a les quatre de la tarda es pot consultar per YouTube i demà al
dematí a les dotze del dematí igual, i fins que tu vulguis. Per tant, la participació no la
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limitem perquè a un extraordinari no hi ha precs i preguntes. I nosaltres considerem
que aquests punts són importants i són urgents, i són els punts que es portaven de
votació de l’anterior Ple ordinari. L’Ajuntament no pot parar. I a vegades hi ha punts
que et ve de quinze dies, sobretot terminis, en temes del centre cultural. I així ho vam
considerar. Equivocadament o no, diferentment que vosaltres, sí. Però així ho hem
considerat. I per últim: un Ple és un deure inexcusable de caràcter públic. Això ho diu
la llei. Deure inexcusable de caràcter públic. I tota feina que tinguis te l’obligació
absoluta de deixar-te venir al Ple. I això, un regidor ha de saber-ho. És un deure
inexcusable de caràcter públic. I no es pot excusar dient que tenies treball, no. Ha de
ser un altre motiu. Per tant, qui no ha vingut, les seves raons tindran. Però és un
deure inexcusable de caràcter públic. I això és important, és important saber-ho. (El
regidor senyor Germán López Sánchez del grup municipal ILFC-E s’absenta de la
sala). I pel tema de les votacions, farem una única votació. Farem una única votació,
que és com ha quedat. A partir d’aquí, passaríem a votació. Segon torn, si, perdó.
Senyor Vega.
Pren la paraula el senyor VEGA i diu: Vostè esta cobrant 50.000 Euros a l’any per
estar aquí assegut. Jo estic perdent dues hores de classe dels meus estudis per venir
aquí, quan no hi havia cap obligació de fer-ho a les dotze del migdia. Hi ha gent amb
família, hi ha gent amb. Si, ho fan perquè els hi dóna la gana. No tenen cap altra
obligació, vostès. Ho fan perquè els hi dóna la gana. Hi ha gent que està perdent
hores de la seva feina.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: He entès tot el que ens ha dit, senyor
Alcalde. Continuo sense veure res que justifiqui el fet que es pugui votar per separat
la urgència dels diferents punts que van en aquest Ple. La veritat, no ho entenc. No
sé si el que es pretén és estalviar-se cinc minuts perquè filosòficament no hi veig cap
mena d’avantatge en el que estan fent vostès. Podrem parlar-ne punt per punt
d’aquesta suposada urgència però a mi m’agradaria saber si ve de quinze dies
l’aprovació d’un ROM, per exemple. I no vull entrar en temes. El que ha dit vostè en
referència a l’assistència per part dels regidors, és cert, però en repetides ocasions
també en aquí s’ha parlat de conciliació de vida laboral, familiar, etc. Poc favor fa a
aquells regidors (que, curiosament, són els de l’oposició i un dels seus regidors, el
senyor Álvarez, que no té dedicació ni parcial ni completa), convocant un Ple a les
dotze. Vostè te raó, qualsevol feina t’ha de donar un permís per assistir a un Ple però
coincidirà amb mi en que no és la millor hora, encara que sigui només per un tema de
conciliació. I insisteixo: diguin-me perquè punyetes no es pot votar per separat punt
per punt la urgència de cada tema.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per finalitzar. Vostès pensen en vostès. Jo
també penso en els funcionaris de la casa. I algú ha de pensar en els funcionaris de
la casa. I aquests senyors també concilien la vida familiar i laboral. I tenim la
Secretària (que està de bon estat, felicitats) el senyor Interventor, els periodistes, la
persona que obre a les vuit del vespre també han de conciliar la vida familiar i laboral.
També ha de fer-ho. I estem parlant d’un Ple extraordinari, un únic Ple al llarg de
l’any, un únic Ple. Granollers em dieu que el fa a les quatre de la tarda, oi que si? El
fa a les quatre de la tarda i concilia la vida familiar i laboral, també? És el mateix que
a les dotze. Hi ha gent que a les quatre de la tarda treballarà. Deixeu de pensar una
mica en vosaltres, també. Escolta’m, jo estic aquí, tinc jornada completa, jo no tinc
horari, tinc vint-i-quatre hores durant set dies a la setmana. Vosaltres, com a regidors,
també teniu unes obligacions. I també les teniu, les obligacions. No us excuseu en
què treballo. Escolta’m, és un deure inexcusable de caràcter públic. Una vegada en

quatre anys. No munteu aquest xou, perquè el que esteu fent és muntar un xou
perquè la premsa vegi que marxem, que ens anem, i no discutir els punts que de
veritablement hi ha a l’ordre del dia. I que nosaltres, repeteixo, equivocadament o no,
ens són essencials perquè l’Ajuntament no s’aturi i tiri endavant. Ja està, no hi ha
més. No busqueu cap altra mena d’explicació. I aquesta és la que hi ha. Senyora
Secretària, l’hi demano jo ara a vostè perquè si aquest és el problema, podem votar
la urgència punt per punt o han de fer-ho general? Agafa el micro, sí, si no, no es
grava.
Pren la paraula la senyora SECRETÀRIA i diu: Si, perdó. S’ha de votar la urgència de
la sessió perquè és la sessió urgent, no es pot anar punt per punt. És a dir, els punts
inclosos a l’ordre del dia ja són els que s’han acordat, els que fixa l’Alcalde. És a dir,
la votació només es refereix a la urgència de la sessió per tant, és en global.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Ja està. I per acabar, escolteu-me, quan hi
ha hagut obertures de pliques els regidors estàveu aquí. I les obertures de pliques
s’han fet totes en horari laboral. Totes en horari laboral. No ho entenc. Esteu muntant
un xou per muntar-lo. Totes aquí, les Juntes de Govern són en horari laboral i us tinc
a tots en allà. Per què ara el Ple és diferent? Perquè l’heu de liar. L’heu de liar, no hi
ha més, portasso, vinga, bumba, l’heu de liar. No és just. Si no podeu venir a un Ple a
les dotze una vegada l’any, tampoc podeu venir a Juntes de Govern a les deu,
tampoc podeu venir a obertura de pliques a les dotze o a obertura de pliques a les
nou. I això, m’indigna. Em sap greu, però m’indigna, també. Tu has sigut molt
vehement, amb mi, jo ara ho estic sent perquè és el que penso. Passaríem a votació.
SOTMESA a votació la ratificació de la urgència de la convocatòria, és aprovada per
nou vots a favor dels regidors assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM,
tres vots en contra dels regidors assistents dels grups municipals ILFC-E i ERC-AM, i
una abstenció del regidor assistent del grup municipal CpF.

El regidor senyor Àlex Vega Sabugueiro del grup municipal ILFC-E s’absenta de la
sala.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

Proposta d'aprovació del compte general de l'ajuntament, els seus organismes
autònoms i les societats de capital públic corresponent a l'exercici de 2016
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de
capital íntegrament municipal, corresponents a l’exercici de 2016, comprensius de
totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de
tresoreria, dutes a terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen
els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Instrucció
del model normal de Comptabilitat local, aprovada per Ordre de 20 de setembre de
2013 del Ministeri d’Economia i Hisenda HAP/1781/2013.
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ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats per la Intervenció i
s’han sotmès a dictamen de la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini
de quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la
Província, sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació.
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat
Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les
Franqueses Entorn Verd, SA i la societat municipal Les Franqueses Dinamització
Econòmica, SL, corresponents a l’exercici de 2016.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé, serem breus.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: A la gent d’ESQUERRA, gràcies.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Serem breus perquè ara és un tràmit per
aprovar definitivament aquests comptes ja que.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Perdona. I al senyor Torné. O no? Gràcies
per ser responsables. Ja està. Res més.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé, tal i com us deia, s’ha fet el procediment
que calia tal quan es van presentar els comptes a la seva aprovació inicial, ha estat
publicada la seva aprovació inicial i s’ha fet també l’exposició pública amb un termini
de quinze dies, que durant aquest termini no s’ha recollit cap manifestació de cap
dels grups municipals d’aquest Ajuntament. Per tant, degut a aquesta situació,
entenem que ja no cal debatre més aquest tema perquè en l’aprovació inicial cada
grup ja va exposar els seus criteris i les seves preocupacions o inquietuds. Ens
consta de que hi ha alguns grups que han fet consulta durant aquest termini i sense
haver presentat després cap al·legació durant el mateix. Per tant, entenem que està
força debatut i ja demanem la seva aprovació definitiva.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No. Com ha dit el senyor JIMÉNEZ és un
tema que s’ha parlat a la reunió expressa per aquest tema, vull dir que sembla que ja
urgència. Podem tirar endavant, per nosaltres.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé. Passaríem a votació.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, un vot en contra del regidor

assistent del grup municipal CpF i dues abstencions dels regidors assistents del grup
municipal ERC-AM.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

Proposta d’aprovació provisional per a l’establiment dels preus públics per
l’activitat esportiva de la Marxa Nòrdica per a l’exercici fiscal de 2017 i següents
ATÈS que l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, determina que els ajuntaments poden establir i exigir preus públics
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència municipal.
ATÈS que l’article 44 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
determina els aspectes normatius per a la fixació de la quantia dels preus públics.
ATÈS allò que fixa l’article 10.3 de la vigent Ordenança general reguladora dels preus
públics respecte a l’establiment i fixació d’aquests preus.
TENINT EN COMPTE que l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès ha elaborat una proposta de modificació de preus públics que consisteix en la
implantació de nous preus per a la promoció i la pràctica de la Marxa Nòrdica, dins
de l’epígraf tercer “Altres activitats esportives”.
VIST que es considera convenient aprovar els preus públics a satisfer pels usuaris de
la marxa nòrdica, que estaran regulats dins l’ordenança fiscal general reguladora dels
preus públics.
VIST l’informe de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
VIST que l’interventor ha elaborat la memòria econòmica-financera per a l’establiment
dels preus públics de l’activitat esportiva indicada.
De conformitat amb allò que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el
regidor d’Hisenda proposa que el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la comissió
informativa d’assumptes del Ple, adopti els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles
41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’establiment dels preus públics
per l’Activitat esportiva de la Marxa Nòrdica. Amb el detall següent:
PREUS PÚBLICS REGULATS PER L’ORDENANÇA NUM. 17
.../...
A)

PREU

PÚBLIC

PER

A

LA

PRESTACIÓ

DELS

SERVEIS

DE

LES
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA
.../...
EPÍGRAF TERCER. ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES
.../...
C) PROGRAMES D’ESPORT I SALUT
1.

Cursos Marxa Nòrdica. Trimestral

a)
b)

Curs iniciació jove/ adult. Una sessió setmanal
Curs iniciació majors 65 anys. Una sessió setmanal

35,00 €
20,00 €

c)
d)

Curs perfeccionament jove/ adult. Una sessió setmanal
Curs perfeccionament majors 65 anys. Una sessió setmanal

35,00 €

2.

Sortides Marxa Nòrdica.

a)
b)

Sortida marxa nòrdica jove/ adult
Sortida marxa nòrdica majors 65 anys

20,00 €
10,00 €
5,00 €

Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17,
general reguladora dels Preus públics, segons el text indicat en el punt primer dels
acords.
Tercer.- OBRIR un període d’informació pública dels dos acords anteriors i de
l’expedient, per un període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació
del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a l’àrea d’Esports de l’Ajuntament.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Breument. Simplement és que
comencem la Marxa Nòrdica el proper dilluns. En un principi tenim una mitja de trenta
persones inscrites amb un preu trimestral de 20 Euros que equival a 6,60 Euros al
mes, que és un preu molt, molt ajustat perquè tothom que vulgui fer aquesta activitat
la pugui fer sense cap problema. Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Bé. Nosaltres hauríem votat a favor de la
urgència d’aquest punt perquè realment és el que acaba de comentar el regidor. Una
pregunta voldria fer. Això no és una cosa que comencem de nou, durant el curs
passat es va fer aquesta Marxa Nòrdica, per què no hi havia previsió de fixar un
preu? Per què ara? És més, no em digui que perquè no hi havia previsió de
continuïtat perquè jo personalment em vaig interessar pel tema i se’m va dir que sí,

que això aquest any continuaria. Per què quan s’han fixat els preus per la resta
d’activitats no s’ha fet i al Consell d’Esports no se n’ha parlat en el seu dia, etc.? Per
què hem de córrer ara a fer això?
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: No, no tenim cap pressa. Simplement
l’any passat, com vostè bé sap ja que diu que va participar, era una prova pilot. Les
proves pilot el que fan és avaluar si es continuarà fent o no el projecte. Després, es
va fer l’avaluació i al veure que era necessari i que la gent considerava que era
oportú seguir, procedim ara a fer el que toca fer, que és això que fem avui. Gràcies.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Això que m’està dient s’hagués pogut fer
perfectament un cop acabada la prova pilot abans del començament de curs i
juntament amb la resta d’activitats del Patronat.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Molt bé, passaríem a votació.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, i tres abstencions dels regidors
assistents dels grups municipals ERC-AM i CpF.

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

Proposta d’aprovació definitiva del projecte de Reglament Orgànic Municipal de
les Franqueses del Vallès
VIST que en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de maig de 2017 es
va acordar, entre altres, aprovar inicialment el projecte de Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que s’ha sotmès al tràmit d’informació pública l’esmentat expedient durant el
termini de trenta dies hàbils, mitjançant edictes publicats en el diari ARA de 13 de
juny de 2017, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7392 de 16 de
juny de 2017, en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7392 de 16
de juny de 2017, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 de juny
de 2017, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en la web municipal i en la seu
electrònica de l’Ajuntament, de conformitat amb el què senyala l’article 49 b) de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i l’article 63.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).
VIST que el secretari accidental, en data 1 d’agost de 2017, certifica que s’han
presentat al·legacions per part del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, del Grup Municipal PDCAT i Grup Municipal PSC, i del
Grup Municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa.
VIST l’informe del Regidor de Relacions Institucionals, de data 18 de setembre de
2017.
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VIST l’informe de la Secretària general, de data 18 de setembre de 2017.
DE CONFORMITAT amb l’article 22.2 lletra d) de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL), l’article 52.2 lletra d) del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) i l’article 50.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF), que estableixen que l’òrgan competent per a l’aprovació
del reglament orgànic municipal és el Ple de la Corporació.
DE CONFORMITAT amb l’article 47.2 lletra f) de la LRBRL i l’article 114.3 lletra del
TRLMRLC, que senyalen que l’aprovació del reglament orgànic municipal requereix
el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la
Corporació.
ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Estimar l’al·legació primera presentada pel Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, i desestimar la resta d’al·legacions,
presentades durant el tràmit d’exposició pública.
Segon.- Estimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal PDCAT i Grup
Municipal PSC durant el tràmit d’exposició pública.
Tercer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal Imaginem Les
Franqueses En Comú-Entesa durant el tràmit d’exposició pública.
Quart.- Modificar els articles 35.2 apartat d), 49.2, 50 apartat b), 123 i 87.2 del
projecte de Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, aprovat inicialment en sessió plenària de data 25 de maig de 2017, d’acord
amb les al·legacions estimades, que es concreten en els termes següents;


Article 35.2 apartat d)

En relació amb aquest article, es modifica el redactat distant de l’original, quedant el
text del tenor literal següent:
...
d) Podrà manifestar el parer de la corporació envers qualsevol tema. De l’expressat
parer se’n donarà compte al Ple, amb el detall de la votació posat de manifest en la
junta i sense debat. De les mocions que hagin estat aprovades per la Junta de
Portaveus, els grups municipals que ho desitgin podran justificar el sentit del seu vot.


Article 49.2

En relació amb aquest article, es modifica el redactat distant de l’original, quedant el
text del tenor literal següent:

...
2. Les propostes dels grups municipals quedaran exemptes del tràmit de dictamen de
la comissió informativa, i es passaran directament al debat i l’aprovació de la Junta de
Portaveus. Del resultat d’aquesta votació, se’n donarà compte al Ple. De les
propostes que hagin estat aprovades, els grups municipals que ho desitgin podran
justificar el sentit del seu vot.


Article 50 apartat b)

En relació amb aquest article, es modifica el redactat distant de l’original, quedant el
text del tenor literal següent:
...
b) Proposició de la Junta de Portaveus, subscrita pels grups municipals o per llur
portaveu. És la proposta que ha estat sotmesa prèviament a debat i votació en la
junta de portaveus. Se’n donarà compte del contingut i del resultat de la votació
efectuada en la junta de portaveus.


Article 87.2

En relació amb aquest article, es modifica el redactat distant de l’original, quedant el
text del tenor literal següent:
...
En relació amb aquest article, se suprimeix la frase “quinze dies hàbils” i se
substitueix per la frase següent:
“quatre dies”


Article 123

En relació amb aquest article, s’afegeix un punt quart, quedant el text del tenor literal
següent:
...
4. La presidència podrà retirar l’ús de la paraula si els precs o preguntes són
reiteratius i/o si provenen de membres d’un mateix col·lectiu o entitat. En aquest
darrer cas, l’entitat haurà de designar un portaveu perquè, en nom de dita entitat,
formula únicament el prec o pregunta.
Cinquè.- Aprovar definitivament el projecte de REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
de les Franqueses del Vallès, quedant el text del tenor literal següent:
“PROJECTE DE REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
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TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
El present Reglament té per objecte regular l’organització i el funcionament dels
òrgans municipals, així com l’estatut dels membres electes, en el marc de les
potestats reglamentària i d’autoorganització reconegudes en la Llei de l’Estat 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i en el Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, aprovatori del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Article 2
Els aspectes no previstos en el Reglament es regeixen per les disposicions legals
esmentades en l’article anterior i pels reglaments que les desenvolupen.
Supletòriament, s’aplicaran les disposicions legals i reglamentàries, autonòmiques i/o
estatals, i els principis generals del dret, amb especial atenció als principis de
funcionament democràtic i de màxima transparència.
Igualment s’atendrà als principis de publicitat activa, participació i col·laboració
ciutadanes, qualitat i millora contínua, simplicitat i comprensió, modernització,
accessibilitat i neutralitat tecnològica.
Article 3
La facultat d’interpretar el Reglament correspon, previ dictamen de la Junta de
Portaveus, al Ple municipal.
Els criteris d’interpretació de les normes que es contenen en aquest Reglament es
faran d’acord amb les normes generals contingudes en el Codi Civil, en atenció als
criteris d’interpretació gramatical i en funció dels objectius que es persegueixin en
redactar els preceptes controvertits.
La interpretació haurà de ser sempre en el sentit més favorable als drets de
representació política dels càrrecs electes i dels veïns i veïnes i, en general, als drets
constitucionals reconeguts.
El Ple podrà dictar normes de caràcter interpretatiu, per majoria absoluta.
Article 4
És objecte del Reglament:
a)
b)
c)

Regular el règim organitzatiu de l’Ajuntament.
Regular el funcionament dels òrgans municipals.
Concretar l’estatut dels Regidors i de les Regidores, els drets i els deures, i el
registre d’interessos.

Article 5

1. El català és la llengua pròpia de l’Ajuntament. Tota la documentació municipal es
redactarà en català.
2. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a escollir qualsevol de les dues
llengües oficials de Catalunya a l’hora de relacionar-se amb l’Ajuntament. Si així ho
manifesten expressament en cada cas, es lliuraran les resolucions, i qualsevol altra
documentació, també en llengua castellana.
3. La documentació que hagi de tenir efectes fora de Catalunya, o d’una comunitat
autònoma on el català no sigui llengua cooficial, es redactarà també en llengua
castellana. Si és adreçada a organismes de la Unió Europea, en qualsevol de les
seves llengües oficials. En cas de discrepàncies d’interpretació, prevaldrà el redactat
en català.
TÍTOL PRIMER
L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Capítol I. Els òrgans municipals
Article 6
1. L’organització municipal d’existència obligatòria està composta per:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

L’Alcalde o Alcaldessa.
Els Tinents i les Tinents d’alcalde.
La Junta de Govern local.
El Ple.
La Comissió/ns Informativa/es.
La Comissió Especial de Comptes.

2. L’organització municipal es podrà completar amb:
a)
b)
c)
d)

Els Regidors Delegats i les Regidores Delegades.
La Junta de Portaveus.
Els Consells Locals Sectorials i Territorials.
Els òrgans de govern dels organismes autònoms municipals i de les societats
municipals.
e) El Defensor o la Defensora dels ciutadans.
3. La creació d’òrgans complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia,
economia organitzativa i participació ciutadana.
Capítol II. L’Alcalde o Alcaldessa, els Tinents i les Tinents d’Alcalde i els Regidors
Delegats i les Regidores Delegades
Article 7
1. L’Alcalde o l’Alcaldessa presideix la corporació i exerceix les atribucions que
expressament li assignen les lleis i les que, corresponent al municipi, no s’atribueixen
a altres òrgans municipals. En concret, li corresponen les que estableix la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
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2. L’Alcalde o l’Alcaldessa pot delegar l’exercici de les seves atribucions, de
conformitat amb allò que estableix la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
Article 8
1. L’Alcalde o l’Alcaldessa designa i revoca lliurement els Tinents i les Tinents
d’Alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern local.
2. Els Tinents i les Tinents d’Alcalde substitueixen l’Alcalde, per ordre de
nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.
3. El nombre de Tinents d’Alcalde no podrà excedir del nombre de membres de la
Junta de Govern local.
4. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l’Alcalde o
Alcaldessa, de què es donarà compte al Ple, es notificarà als designats i es publicarà
en els diaris oficials que correspongui.
5. La condició de Tinent d’Alcalde es perd, també, per renúncia expressa manifestada
per escrit, i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern local.
Article 9
L’Alcalde o l’Alcaldessa pot efectuar delegacions a favor de la Junta de Govern local.
En aquest cas, els acords adoptats per aquesta junta tindran el mateix valor que les
resolucions dictades per l’alcalde o alcaldessa.
Article 10
1. L’Alcalde o l’Alcaldessa pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els
membres de la Junta de Govern local.
2. Aquestes delegacions genèriques es referiran a una o diverses àrees o matèries
determinades i podran estendre’s tant a la facultat de dirigir els serveis corresponents
com a la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
3. Les delegacions genèriques hauran d’adaptar-se a l’organigrama municipal.
Article 11
1. L’Alcalde o l’Alcaldessa podrà també efectuar delegacions especials a favor de
qualsevol Regidor o Regidora per a la direcció i gestió d’assumptes inclosos en les
àrees o sectors materials concrets. En aquest cas, el regidor o regidora que exerceixi
una delegació genèrica tindrà facultat de supervisar l’actuació dels regidors o les
regidores amb delegacions especials de la seva àrea.
2. Les delegacions especials poden ésser de tres tipus:
a) Relatives a un projecte o assumpte determinat. En aquest cas, l’eficàcia de la
delegació, que podrà contenir les facultats delegables de l’Alcalde o

l’Alcaldessa, inclosa la d’emetre actes que afectin a tercers, es limitarà al
temps de gestió o execució del projecte.
b) Relatives a un determinat servei o dependència. En aquest cas, la delegació
comprendrà la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents.
c) Relatives a un nucli de població. Podran incloure totes les facultats delegables
de l’Alcalde o Alcaldessa pel que fa a certes matèries, però circumscrites a
l’àmbit territorial de la delegació.
3. En cas de coexistir aquest tipus de delegacions amb delegacions genèriques per
àrees, els decrets de delegació establiran els mecanismes de coordinació entre unes
i altres, de tal manera que quedi garantida la unitat de govern i gestió del municipi.
Capítol III. La Junta de Govern local
Article 12
1. La Junta de Govern local és integrada per l’Alcalde o Alcaldessa i un nombre de
Regidors i Regidores no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i
separats lliurement per l’Alcalde o l’Alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Ple.
Per designació de l’Alcalde o l’Alcaldessa, podran assistir-hi altres Regidors o
Regidores amb veu però sense vot.
2.Correspon a la Junta de Govern local:
a)
b)
c)

L’assistència a l’Alcalde o l’Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
Les atribucions que l’Alcalde o l’Alcaldessa li delegui.
Les atribucions que el Ple li delegui.

Article 13
1. La Junta de Govern local, per a l’exercici de les seves competències resolutòries –
ja siguin delegades o bé d’atribució legal directa–, celebrarà sessió ordinària segons
la periodicitat i l’horari que fixarà l’alcaldia mitjançant decret, i extraordinària quan ho
decideixi l’alcaldia mateixa.
2. La secretaria actuarà com a fedatària dels acords de la Junta de Govern local.
3. La convocatòria haurà d’expressar la relació d’assumptes que caldrà debatre, i els
expedients corresponents. Quan necessitin l’informe jurídic de la secretaria general,
hauran de ser lliurats per a l’informe esmentat el dia de la convocatòria, llevat dels
supòsits d’urgència qualificada.
4. Tret dels casos d’urgència motivada, entre la convocatòria i la sessió de la Junta
de Govern local haurà d’existir un termini de dos dies hàbils.
5. La convocatòria de la sessió de la Junta de Govern local haurà de ser notificada a
cadascun dels seus membres, respectant sempre el termini anterior.
6. En tot cas, les sessions se celebraran a la Casa Consistorial o bé en una
dependència municipal, i no seran públiques, llevat es tracti d’assumptes que resolgui
la Junta de Govern Local per delegació del Ple
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7. L’adopció d’acords es farà sempre per majoria simple dels membres assistents.
8. Les convocatòries s’efectuaran utilitzant mitjans telemàtics.
Capítol IV. El Ple municipal
Article 14
1. El Ple és integrat per tots els Regidors i totes les Regidores i és presidit per
l’Alcalde o l’Alcaldessa.
2. Corresponen al Ple les atribucions que determina la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com aquelles que determinin altres
disposicions legals o reglamentàries.
3. Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde o
l’Alcaldessa i sobre la qüestió de confiança, conformement amb allò que assenyalen
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG).
4. El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’Alcalde o l’Alcaldessa i en
la Junta de Govern local, llevat d’aquelles que no siguin delegables a què fa
referència la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Capítol V. Les Comissions Informatives
Article 15
Sota la denominació de Comissions Informatives es constituiran uns òrgans que
tindran per objecte l’estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin
d’ésser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde
o l’Alcaldessa, la Junta de Govern local i els Regidors i les Regidores que exerceixin
delegacions.
Article 16
Tots els grups municipals tenen dret a formar part d’aquestes comissions, que hauran
d’estar integrades pels membres que designin els diferents grups d’acord amb els
criteris de proporcionalitat en relació amb la seva representativitat a l’Ajuntament i
amb aplicació, quan escaigui, del sistema de vot ponderat corresponent. D’entre ells,
l’Alcalde o l’Alcaldessa exercirà la presidència. L’Alcalde o l’Alcaldessa podrà delegar
la seva representativitat en una presidència delegada, que serà designat a proposta
de la comissió corresponent, i serà elegit d’entre els membres que la integrin. Actuarà
com a secretari el de l’Ajuntament o el funcionari en qui delegui. En el cas que es
constitueixi una única comissió informativa, serà presidida per l’Alcalde o l’Alcaldessa
o el Regidor o la Regidora en qui delegui.
Article 17
L’adscripció a cada comissió dels Regidors i les Regidores que corresponguin a cada
grup municipal i les variacions durant el període de mandat, seran decidides per
majoria dels integrants del mateix grup, ja sia manifestant-ho en sessió plenària, o bé

mitjançant un escrit tramès a l’alcaldia i del qual s’haurà de donar compte al Ple. Els
grups designaran un titular i un suplent.
Article 18
Les sessions de les Comissions Informatives podran celebrar-se a la Casa
Consistorial o en un altre edifici municipal on radiquin les unitats administratives dels
serveis de què tracta la Comissió Informativa corresponent.
Article 19
La convocatòria, la farà la presidència de cada comissió, amb un mínim de 2 dies
hàbils, acompanyada de l’ordre del dia amb els assumptes que cal tractar i tota la
documentació necessària per tal d’un correcte funcionament de la comissió. De cada
reunió de les Comissions Informatives, se n’aixecarà acta.
Article 20
La periodicitat de les sessions, dies i horaris de la seva celebració, seran determinats
de manera autònoma per cadascuna de les comissions.
Article 21
A les sessions de les Comissions Informatives s’hi podran convocar, a l’efecte
d’escoltar-ne el parer o rebre l’informe en temes concrets i de transcendència
especial, les entitats de representació ciutadana o tècnics especialitzats.
Article 22
Les comissions dictaminaran sobre les propostes d’adopció d’acord. Els dictàmens
favorables o desfavorables se sotmetran a l’aprovació de l’òrgan corresponent.
Article 23
La funció de seguiment de la gestió de l’Alcalde o l’Alcaldessa i dels Regidors i les
Regidores que exerceixin delegacions es farà mitjançant el lliurament telemàtic i
l’examen de la relació de les resolucions adoptades.
La funció de seguiment de la Junta de Govern local es portarà a terme mitjançant el
lliurament telemàtic i l’examen de la relació dels acords adoptats que corresponguin a
l’àrea o àmbit d’actuació corresponent.
Capítol VI. La Comissió Especial de Comptes
Article 24
1. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i l’informe del
compte anual de la corporació, integrat per tota la documentació que exigeixi la
normativa vigent aplicable.
2. Per a l’exercici adequat de les seves funcions, la Comissió podrà demanar, a
través de la seva presidència, la documentació complementària que consideri
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necessària i la presència del personal de la corporació especialment relacionat amb
els comptes que s’analitzin.
3. Tots els grups municipals, de manera proporcional a la seva representativitat,
tindran dret a formar part de la Comissió, i designaran amb aquesta finalitat els
regidors que hagin d’integrar-s’hi. Així mateix, designaran un Regidor o Regidora que
els pugui substituir.
4. Les competències de la Comissió Especial de Comptes s’entenen sense perjudici
de les que corresponen al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la
seva legislació específica.
5. Els estats i els comptes seran rendits per l’Alcalde o l’Alcaldessa abans del dia 15
de maig de l’exercici següent al que corresponguin. Els dels organismes autònoms i
les societats mercantils, si és el cas, seran rendits i proposats inicialment pels seus
òrgans competents i seran tramesos a l’Ajuntament en el mateix termini. El compte
general, format per la intervenció de fons, serà sotmès abans del dia 1 de juny a
informe de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament. El compte general,
amb l’informe de la Comissió Especial de comptes a què es refereix l’apartat anterior,
serà exposat al públic per un termini de 15 dies durant els quals i vuit dies més, els
interessats podran presentar reclamacions, esmenes o observacions. Un cop
examinades i fetes les comprovacions que aquesta Comissió Especial cregui
oportunes, n’emetrà un nou informe. Acompanyat dels informes de la Comissió
Especial i de les reclamacions i les esmenes formulades, el compte general se
sotmetrà al Ple de la corporació perquè, si escau, pugui ser aprovat abans del dia 1
d’octubre.
Capítol VII. Els Consells Locals Sectorials i Territorials
Article 25
Per acord del Ple, es poden crear Consells de participació sectorial en relació amb
els àmbits d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la
finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els
assumptes municipals.
Article 26
1. Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d’informe i
consulta, de caràcter preceptiu, i, si escau, proposta quant al sector d’activitat
corresponent.
2. La composició, l’organització i l’àmbit dels Consells seran establerts en l’acord
plenari corresponent.
3. Cada consell estarà presidit per un membre de la corporació, nomenat i separat
lliurement per l’Alcalde o l’Alcaldessa.
Article 27
1. El Ple podrà acordar la creació de Consells Territorials de gestió desconcentrada,
per tal de facilitar la participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals.

2. La constitució d’aquests òrgans de participació es regirà per allò que estableix
l’article 61 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Capítol VIII. Altres organismes
Article 28
1. El Ple podrà acordar l’establiment d’ens descentralitzats amb personalitat jurídica
pròpia per a la gestió de determinats serveis.
2. Es regiran per la normativa aplicable a la forma de gestió del servei escollida i
concretada en els estatuts respectius.
3. La composició dels òrgans de govern dels diferents ens, la determinaran els
respectius estatuts.
Capítol IX. Grups municipals
Article 29
Els Regidors i les Regidores, a l’efecte de la seva actuació corporativa, es
constituiran en grups municipals.
Cap regidor o regidora no pot pertànyer simultàniament a més d’un grup. Per cada
llista electoral, només es pot constituir un grup municipal.
Article 30
1. Dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació, els grups
municipals es constituiran mitjançant escrit adreçat a l’Alcalde o l’Alcaldessa i signat
per tots els seus integrants, que es presentarà a la secretaria general de la
corporació.
2. En el mateix escrit es farà consignar la designació del portaveu del grup. Es
podran designar suplents.
3. Els Regidors i les Regidores que no quedin integrats en un grup es consideraran
automàticament com a no adscrits.
4. L’Alcalde o l’Alcaldessa donarà compte al Ple, en la primera sessió que celebri, de
la constitució dels grups municipals, dels seus integrants i portaveus.
5. Els Regidors que abandonin el grup format per la candidatura per la qual es van
presentar a les eleccions locals, no es podran integrar al grup mixt, sinó que
quedaran com a Regidors no adscrits. Aquest precepte no és aplicable en el cas de
candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits
polítics que la integren decideix abandonar-la.
6. Els Regidors que, de conformitat amb el que estableix l’apartat 5, queden en la
condició de no adscrits, tenen els deures i els drets individuals, inclosos els de
caràcter material i econòmic que, segons les lleis, formen part de l’estatut dels
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membres de les corporacions locals i participen en les activitats pròpies de
l’Ajuntament de manera anàloga a la de la resta de regidors.
Article 31
Els membres de la corporació que adquireixin la seva condició amb posterioritat a la
sessió constitutiva hauran d’incorporar-se al grup que correspongui.
Article 32
1. Correspon als grups municipals designar aquells dels seus components que hagin
de representar-los en tots els òrgans col·legiats integrats per membres de la
corporació pertanyents als diferents grups. Els grups que disposin de més d’un
regidor designaran un regidor titular i un regidor suplent.
2. Els grups municipals podran fer ús dels locals de la corporació per celebrar
reunions o sessions de treball. La presidència establirà el règim concret d’utilització
dels locals d’ús comú pels grups tenint en compte les necessitats de coordinació
funcional.
Article 33
1. Els grups municipals disposaran d’un despatx o local per reunir-se i rebre visites de
la ciutadania.
2. L’Alcalde o l’Alcaldessa posarà a la seva disposició, en funció de la disponibilitat
pressupostària, mitjans materials i personals, en funció del nombre de Regidors i
Regidores que integrin el grup.
3. El Ple assignarà als grups municipals una dotació econòmica amb càrrec als
pressupostos anuals de la corporació, dintre dels límits que, en cada cas,
s’estableixin amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l’Estat, i
de conformitat amb allò que estableix la legislació sobre el finançament dels partits
polítics.
4. La dotació econòmica no es pot destinar al pagament de remuneracions de
personal funcionari o laboral al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que
puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
5. Els grups municipals hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació
que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.
Capítol X. La Junta de Portaveus
Article 34
1.

Els portaveus de cada grup municipal representaran ordinàriament el grup
municipal en les qüestions d’ordre de les sessions municipals i expressaran la
posició oficial del grup. En els actes protocol·laris els grups polítics estaran
representats pel seu portaveu i tindran el mateix tractament que un tinent o
tinenta d’alcalde.

2.

Els portaveus dels grups, sota la presidència de l’alcalde o l’alcaldessa, formaran
la Junta Portaveus

Article 35
1.

2.

La Junta de Portaveus, integrada per l’alcalde o l’alcaldessa, que la presideixen, i
els portaveus dels diferents grups municipals, es reunirà a instància de qualsevol
dels seus membres. A la Junta de Portaveus hi assistirà el secretari de la
corporació. De les sessions de la Junta de Portaveus se’n aixecarà acta succinta.
La Junta de Portaveus tindrà les atribucions següents:
a) Podrà ser consultada per a la confecció de l’ordre del dia de les sessions
plenàries, així com per a l’elecció de la data i l’horari de celebració del ple.
b) Podrà acordar, per raons d’urgència, la inclusió de propostes no dictaminades
per les comissions informatives en l’ordre del dia com a proposicions de la
junta.
c) Podrà ser consultada per l’alcaldia, sempre que les circumstàncies ho
permetin, per a l’adopció de les mesures extraordinàries a què fan referència
els apartats k) i m) de l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
d) Podrà manifestar el parer de la corporació envers qualsevol tema. De
l’expressat parer se’n donarà compte al Ple, amb el detall de la votació posat
de manifest en la junta i sense debat. De les mocions que hagin estat
aprovades per la Junta de Portaveus, els grups municipals que ho desitgin
podran justificar el sentit del seu vot.
e) Proposar al celebració de les comissions informatives que corresponguin. Cas
que hi hagi acord sobre aquesta proposta la comissió proposada s’haurà
d’efectuar en el termini màxim d’un mes.

3. Els acords de la Junta de Portaveus es prendran, si pot ser, per unanimitat. En
cas de discrepància s’aplicarà el sistema de vot ponderat.
TÍTOL SEGON
EL FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Capítol I. El funcionament dels òrgans col·legiats
Article 36
Els òrgans col·legiats de l’Ajuntament funcionen en règim de sessions ordinàries, de
periodicitat preestablerta, i de sessions extraordinàries que poden ésser, si escau,
urgents.
Article 37
Les sessions dels òrgans de la corporació es celebraran a la Casa Consistorial, o en
l’edifici municipal on es trobin ubicats els diferents serveis.
Article 38
1. La convocatòria dels òrgans col·legiats ha d’incloure l’ordre del dia dels assumptes
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que cal tractar. La convocatòria s’efectuarà telemàticament mitjançant sistemes que
permetin acreditar la tramesa i la seva recepció.
2. En el cas de les sessions extraordinàries convocades a sol·licitud de membres de
la corporació, la convocatòria ha d’incloure l’ordre del dia proposat per qui hagi
adoptat la iniciativa; l’expressat ordre del dia podrà ser modificat per l’alcalde o
l’alcaldessa motivadament.
3. L’ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, pot ésser ampliat si
l’òrgan col·legiat ho acorda per majoria absoluta, a proposta de la presidència, d’una
quarta part dels membres o d’algun dels portaveus. Quan la proposta es presenta en
el Ple, l’apreciació de la urgència eximeix del tràmit de dictamen o informe de la
comissió informativa corresponent.
4. En el cas de sessions extraordinàries, no es poden tractar assumptes que no
s’hagin inclòs en l’ordre del dia.
5. En les sessions ordinàries, l’alcalde o l’alcaldessa, una vegada finalitzat el torn de
precs, preguntes i interpel·lacions, podrà obrir un apartat d’informacions diverses.
Article 39
1. El quòrum d’assistència per a la vàlida constitució dels òrgans col·legiats és el d’un
terç del nombre legal de membres que, en cap cas, podrà ésser inferior a tres.
2. Els acords s’adopten per majoria simple, llevat dels plenaris que exigeixen
quòrums especials. En cas d’empat, decideix el vot de la presidència.
3. El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu i els membres també es poden
abstenir de votar.
Article 40
1. De totes les sessions s’ha d’aixecar acta, la qual ha de contenir:
a) Tipus de sessió (ordinària o extraordinària) i lloc de celebració, data i hora en
què comença i s’aixeca.
b) Relació d’assistents.
c) Relació de matèries debatudes, vots emesos i acords adoptats.
d) Relació resumida de les opinions emeses i incidències esdevingudes.
2. L’elaboració de l’acta correspondrà a la secretaria o a qui actuï per delegació.
3. L’acta, un cop elaborada, s’haurà de sotmetre a votació en una sessió ordinària
posterior, i haurà d’ésser llegida prèviament si abans no ha estat distribuïda entre els
seus membres. En l’acta ha de constar la lectura i l’aprovació de l’acta anterior i
també les rectificacions que siguin pertinents. En cap cas no es pot modificar el fons
dels acords.
Article 41
1. Les actes de les sessions, un cop aprovades, s’han de transcriure amb els
requisits pertinents en el llibre que, en format electrònic, correspongui.

2. Les actes aniran signades electrònicament per la secretaria o pel personal delegat
amb el vist-i-plau de la presidència de l’òrgan respectiu.
3. En cas que no es celebri sessió per manca d’assistents o altre motiu, la secretaria
suplirà l’acta amb la seva signatura, en què es consignarà la causa, el nom dels
concurrents i el dels qui hagin excusat l’assistència.
Article 42
Amb excepció de les sessions plenàries i les que celebri la junta de govern local per
delegació del ple, les sessions dels òrgans col·legiats no són públiques, tret del cas
en què així s’acordi.
Capítol II. Funcionament específic del Ple
Article 43
Les sessions del Ple poden ésser:
a) Ordinàries
b) Extraordinàries
c) Extraordinàries de caràcter urgent
Article 44
1. El Ple té sessió ordinària, com a mínim, cada dos mesos, excepte en períodes de
vacances i per causes justificades, prèvia consulta a la Junta de Portaveus. No
obstant això, el Ple podrà acordar una altra periodicitat
2. El Ple celebrarà sessió extraordinària quan ho decideixi l’alcalde o l’alcaldessa o
quan ho sol·liciti la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, sense
que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres anualment. En aquest últim cas, la
celebració del Ple no podrà demorar-se per més de quinze dies hàbils des que va
ésser sol·licitat, i no podrà incorporar-se l’assumpte a l’ordre del dia d’un Ple ordinari
o d’un altre extraordinari amb més assumptes, si no ho autoritzen expressament els
sol·licitants de la convocatòria.
Si l’alcalde o l’alcaldessa no convoqués el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de
regidors indicat dintre del termini establert, quedarà automàticament convocat per al
desè dia hàbil següent al de la finalització del termini, a les dotze hores, hora que
serà notificada per la secretaria de la corporació a tots els membres, l’endemà de la
finalització del termini esmentat. En absència de l’alcalde o l’alcaldessa o de qui
legalment el substitueixi, el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que hi concorri
un terç del nombre legal de membres, i serà presidit pel membre de la corporació de
major edat entre els presents.
3. Les sessions extraordinàries urgents són les convocades per l’alcalde o
l’alcaldessa quan la urgència de l’assumpte o assumptes per tractar no permet
convocar la sessió extraordinària amb l’antelació mínima de dos dies hàbils. En
aquest cas, ha d’incloure’s com a primer punt de l’ordre del dia el pronunciament del
Ple sobre la urgència. Si el Ple no ho valorés així, s’aixecaria la sessió sense més
tràmit.
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Article 45
Les sessions plenàries, llevat de les extraordinàries urgents, s’han de convocar, com
a mínim, amb dos dies hàbils d’antelació.
Article 46
La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia que ha de servir
de base per al debat i, si escau, la votació, ha d’estar a la disposició dels regidors i
les regidores a la secretaria de la corporació a partir de la data de la convocatòria.
Igualment a partir de la data de convocatòria es farà arribar en format electrònic als
portaveus dels grups polítics còpia de les diferents propostes que integren l’ordre del
dia, així com, si escau, la documentació adjunta.
Article 47
1. L’ordre del dia de les sessions serà fixat per l’alcalde o l’alcaldessa assistit per la
secretaria.
2. En l’ordre del dia, únicament podran incloure’s els assumptes que hagin estat
prèviament dictaminats, informats o sotmesos a consulta de la comissió informativa
corresponent.
3. En l’ordre del dia dels plens ordinaris, s’inclourà un apartat dedicat al control de la
resta d’òrgans de la corporació, i tots els grups municipals podran formular precs,
preguntes i interpel·lacions.
4. L’alcalde o l’alcaldessa, per raons d’urgència degudament motivada, podrà incloure
en l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels portaveus, assumptes
que no hagin estat prèviament dictaminats per la respectiva comissió, però aquest
supòsit no podrà adoptar-se sense que el Ple en ratifiqui la inclusió, per majoria
absoluta, en l’ordre del dia.
Article 48
Els grups municipals podran presentar, fins a 72 hores abans de la celebració de la
junta de portaveus, propostes de resolució per a debat i votació de l’òrgan competent.
Article 49
1. L’alcalde o l’alcaldessa podrà denegar la inclusió d’una proposta en l’ordre del dia
mitjançant resolució motivada, que haurà de fonamentar-se en:
a) Manca de competència de l’ens local
b) Manca de competència del Ple
c) Il·legalitat de la proposta de resolució presentada
2. Les propostes dels grups municipals quedaran exemptes del tràmit de dictamen de
la comissió informativa, i es passaran directament al debat i l’aprovació de la Junta de
Portaveus. Del resultat d’aquesta votació, se’n donarà compte al Ple. De les
propostes que hagin estat aprovades, els grups municipals que ho desitgin podran
justificar el sentit del seu vot.

3. En cas de manca de competència del Ple, l’alcalde o l’alcaldessa resoldrà l’inici del
procediment corresponent a fi i efecte que la resolució sigui adoptada per l’òrgan
competent.
4. Si la proposta de resolució presentada fos il·legal, l’alcalde o l’alcaldessa resoldrà
motivadament la proposta incorporant-hi l’informe jurídic corresponent.
Article 50
Els documents integrants dels expedients sobre els quals s’ha de celebrar el debat i,
si escau, la votació posterior, tindran les denominacions següents:
a) Dictamen de la comissió informativa corresponent, subscrit per la presidència
de la comissió. Constarà d’una part expositiva amb fets i fonaments de dret i
una altra de resolutòria.
b) Proposició de la Junta de Portaveus, subscrita pels grups municipals o per llur
portaveu. És la proposta que ha estat sotmesa prèviament a debat i votació
en la junta de portaveus. Se’n donarà compte del contingut i del resultat de la
votació efectuada en la junta de portaveus.
c) Esmena subscrita per un grup municipal, pel seu portaveu o pel regidor o la
regidora que hagués presentat el seu vot particular al si d’una comissió
informativa. Les esmenes poden ésser de substitució, addició o modificació.
d) Prec és la formulació d’una proposta d’actuació dirigida als òrgans de govern.
Poden plantejar precs tots els membres de la corporació o els grups
municipals, a través dels portaveus. Els precs poden ésser debatuts, però en
cap cas sotmesos a votació.
e) Pregunta és qualsevol qüestió plantejada als òrgans de govern. Les
preguntes plantejades oralment en el transcurs d’una sessió seran
generalment contestades pel seu destinatari en la sessió següent, sens
perjudici que s’hi pugui donar resposta immediata. Les preguntes formulades
per escrit, amb quaranta vuit hores d’antelació, seran contestades
ordinàriament en la sessió o, per causes motivades, en la següent.
f) La interpel·lació es referirà a la petició d’una explicació sobre un fet concret o
d’una actuació determinada. Es pot contestar oralment en la mateixa sessió o
en la següent, o per escrit en el termini d’un mes.
Article 51
1. El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç dels seus membres.
Aquest quòrum s’ha de mantenir durant la sessió.
2. Si la sessió no es pogués celebrar per manca de quòrum d’assistència, s’entendrà
reiterada la mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora
més tard. Si no s’obté el quòrum establert, se suspendrà la sessió.
Article 52
No es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de la presidència i de la
secretaria o de les persones que legalment els substitueixin.
Article 53
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1. Al començament de les sessions, la presidència preguntarà si algun membre del
consistori ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió anterior que s’haurà
distribuït juntament amb la convocatòria. Si no es formulen observacions, es
considerarà aprovada. Si se’n formulen, es debatran i decidiran les esmenes que
siguin procedents.
2. En cap cas, podrà modificar-se el fons dels acords adoptats i únicament podran
solucionar-se els errors materials o de fet.
Article 54
Tots els assumptes es debatran i votaran per l’ordre en què estiguin relacionats en
l’ordre del dia. No obstant això, l’alcalde o l’alcaldessa podrà alterar l’ordre, retirar o
deixar sobre la taula un assumpte quan la seva aprovació exigeixi una majoria
especial i aquesta no pugui obtenir-se en el moment previst inicialment en l’ordre del
dia.
Article 55
1. En les sessions ordinàries, s’inclourà sempre el punt de precs, preguntes i
interpel·lacions.
2. La consideració de cada punt de l’ordre del dia començarà amb la lectura, íntegra
o en extracte, per la secretaria o la regidoria responsable, del dictamen formulat per
la comissió informativa corresponent i, si es tracta d’un assumpte urgent, de la
proposició que se sotmet al Ple.
3. Si ningú no sol·licita la paraula després de la lectura, l’assumpte es considera
aprovat per assentiment.
Article 56
1. Si es promou el debat, les intervencions seran ordenades per l’alcalde o
l’alcaldessa, conforme a les regles següents:
a) Cap regidor o regidora no pot parlar sense haver demanat el torn de paraula a
la presidència i d’haver-lo obtingut.
b) Ningú no podrà ésser interromput quan parli, a excepció de la presidència per
advertir-li que s’ha exhaurit el seu temps, per demanar-li que torni a la
qüestió, o per cridar-lo a l’ordre.
c) Transcorregut el temps establert, la presidència, després d’avisar dues
vegades el regidor o la regidora que continua parlant per tal que acabi la
intervenció, li podrà retirar la paraula.
2. El debat s’iniciarà amb una exposició i una justificació de la proposta a càrrec
d’algun membre de la comissió informativa que l’hagués dictaminat o d’algun dels
membres de la corporació, o de la moció en nom propi o del grup municipal
proposant. La durada d’aquesta exposició tindrà un màxim de vuit (8) minuts.
Seguidament, els diversos grups municipals disposaran d’un primer torn amb una
intervenció que no sobrepassarà els quatre (4) minuts. L’ordre d’intervencions la

fixarà la Junta de Portaveus a l’inici de cada mandat.
Si ho sol·licita algun grup, es procedirà a un segon torn, que no superarà els tres (3)
minuts.
Finalitzat aquest torn, la presidència donarà per acabada la discussió que es tancarà
amb una intervenció del ponent d’un màxim de dos (2) minuts, en la qual es ratificarà
o modificarà la proposta.
Un cop feta una votació, els grups que no han intervingut en el debat poden explicar
el vot. Aquesta intervenció tindrà una durada màxima de dos (2) minuts. Si un
membre de la corporació ha votat en sentit contrari al del seu grup, pot fer explicació
individual de vot, també amb una durada màxima de dos(2) minuts.
Qui es consideri al·ludit personalment per una intervenció podrà sol·licitar de la
presidència que se li concedeixi un torn per al·lusions que serà breu, concís i amb
una durada màxima de dos (2) minuts.
En tot el debat, l’alcalde o l’alcaldessa podrà intervenir en tot moment, sense
limitació.
Article 57
En les sessions ordinàries, en el torn de precs, preguntes i interpel·lacions, les
intervencions de qualsevol dels regidors i/o de les regidores tindran una durada
màxima quant a aquestes intervencions, de cinc (5) minuts per grup.
Article 58
Els temps d’intervenció podran variar-se, per acord de la Junta de Portaveus, en cas
d’assumptes d’especial transcendència inclosos en l’ordre del dia.
Article 59
La presidència dirigirà els debats d’acord amb els principis recollits en els preceptes
anteriors, amb criteris de flexibilitat, tenint en compte els drets fonamentals de
representació política i de lliure expressió. L’alcalde o l’alcaldessa indicarà als
regidors i a les regidores l’acabament del temps i podrà donar per finalitzada cada
intervenció quan no es conclogui després de la indicació.
Article 60
La presidència declararà debatut un assumpte i passarà a la votació quan s’hagin
produït totes les intervencions, tal com s’expressa en aquest Reglament.
Article 61
La presidència cridarà a l’ordre o a la qüestió debatuda en els casos següents:
a) Quan els regidors i les regidores es desviïn notòriament del tema objecte del
debat o tornin sobre el que ja s’hagi discutit i quan la intervenció oral
excedeixi del temps fixat en aquest Reglament orgànic.
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b) Quan es profereixin paraules ofensives i desconsiderades per als interlocutors
mateixos i quan s’utilitzin expressions atemptatòries al prestigi dels
organismes municipals o de les institucions públiques.
c) Quan algú es dirigeixi directament a un regidor o a una regidora o a un grup
municipal sense seguir el curs intermedi de la presidència.
Article 62
Si concorre qualsevol de les causes expressades en l’article anterior i la presidència
efectua dues crides a l’ordre al mateix membre del consistori durant el transcurs de la
sessió, li podrà retirar l’ús de la paraula, o li podrà concedir de nou per tal que es
justifiqui o disculpi.
Article 63
En el supòsit que algun membre corporatiu no observés les normes dels dos articles
anteriors, de forma reiterada i ostensible, la presidència podrà ordenar al regidor o a
la regidora causant que abandoni la sala de sessions.
Article 64
Quan un assumpte determinat que estigui inclòs en l’ordre del dia d’una sessió afecti
un regidor o una regidora en l’abast que conté l’article 76 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, l’interessat haurà d’abandonar la sala mentre
es discuteixi i es voti l’assumpte, llevat que es tracti de debatre la seva actuació com
a corporatiu, en el qual cas tindrà dret a restar a la sala i defensar-se’n.
a) La raó de parentiu s’ha d’entendre referida al cònjuge i als parents, tant per
consanguinitat fins al quart grau com per afinitat fins al segon grau.
b) Quan un membre corporatiu afectat no plantegi directament l’existència
d’interès en l’assumpte que es debat i no sol·liciti, en conseqüència,
l’absència de la sala de sessions, la qüestió la decidirà la presidència pel
coneixement directe que en pugui tenir, o ho haurà de proposar qualsevol
portaveu dels grups.
c) Abans d’adoptar la decisió sobre l’existència o no d’interès i decidir que
l’interessat abandoni la sala de sessions, la presidència podrà escoltar
prèviament l’explicació del regidor o de la regidora afectat. L’alcalde o
l’alcaldessa té la facultar d’ordenar l’abandonament de la sala.
Article 65
Totes les absències per qualsevol causa dels membres del Ple de la sala de sessions
necessitaran llicència de la presidència i advertiment a la secretaria a l’efecte del
còmput de quòrum i del resultat de les votacions.
Article 66
1. Els acords, excepte en aquells casos en què la llei exigeixi un quòrum especial,
s’adoptaran per majoria simple dels membres presents en la sessió, entenent-se per
tal majoria la que es produeix quan els vots a favor són més que els vots en contra i
sense que entrin en el còmput d’aquesta majoria simple ni els vots en blanc ni les
abstencions.

2. Quan s’exigeixi un quòrum especial de votació s’estarà a allò que determini la
legislació d’aplicació. En tot cas és necessari el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació per a la adopció d’acords en les
matèries següents:
a) Creació i supressió de municipis i alteració de termes municipals.
b) Creació, modificació o dissolució de les entitats d’àmbit territorial inferior al
municipi, per a l’administració descentralitzada de nuclis de població separats.
c) Aprovació de la delimitació del terme municipal.
d) Alteració del nom i la capitalitat del municipi.
e) Adopció i modificació de la bandera, ensenya o escut.
f) Aprovació i modificació del Reglament orgànic municipal.
g) Creació, modificació o dissolució de mancomunitats i altres organitzacions
associatives, i també la creació de consells territorials o sectorials i ens amb
personalitat jurídica, així com l’adhesió i l’aprovació i modificació dels seus
estatuts.
h) Transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així
com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres
administracions, excepte en el cas que s’imposin obligatòriament per llei.
i) Cessió per qualsevol títol de l’aprofitament dels béns comunals.
j) Concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva
quantia excedeixi el 20 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost.
k) Municipalització o provincialització d’activitats en règim de monopoli i
aprovació de la forma concreta de gestió del servei corresponent.
l) Aprovacions d’operacions financeres o de crèdit i concessions de quitances o
esperes, quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost, així com les operacions de crèdit previstes en l’article 177.5 del
Text refós de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.
m) Els acords que correspongui adoptar a la corporació en la tramitació dels
instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística.
n) Alienació de béns, quan la seva quantia excedeixi el 20 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost.
o) Alteració de la qualificació jurídica de béns demanials o comunals.
p) Cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques.
q) Les restants determinades per la llei.
Article 67
L’absència d’un membre del Ple, un cop iniciada la deliberació d’un assumpte,
equival a l’abstenció, a l’efecte de la votació corresponent.
Article 68
Per a l’adopció d’acords se seguirà, a criteri de la presidència, qualsevol de les tres
classes de votació següents:
a) Ordinària
b) Secreta
c) Nominal
Les votacions ordinàries es faran a mà alçada. La presidència demanarà els vots
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afirmatius, els vots negatius i les abstencions.
Les votacions secretes es produiran en aquells casos en què així ho determinin les
lleis o es tracti d’elegir o destituir persones.
Les votacions nominals requeriran la sol·licitud d’un grup municipal i l’acord del Ple
per majoria simple, en votació ordinària.
Article 69
Quan en una votació es produeix empat, s’efectuarà una nova votació i, si persisteix
l’empat, decidirà el vot de qualitat de l’alcalde o l’alcaldessa.
Article 70
Un cop iniciada la votació, no es podrà interrompre per cap motiu.
Article 71
Finalitzada la votació i efectuat el recompte de vots, a càrrec de la secretaria, la
presidència o bé la secretaria, anunciarà en veu alta el resultat i proclamarà l’acord
adoptat.
Article 72
Les sessions del Ple seran públiques.
Article 73
La presidència podrà decretar la suspensió del caràcter públic d’una determinada
sessió i que es desenvolupi o continuï, totalment o parcialment, sense assistència de
públic i a porta tancada, quan es produeixin alteracions de qualsevol tipus que
impedeixin el debat serè i la votació lliure dels regidors i les regidores.
Article 74
Quan algun membre del consistori desitgi que la seva exposició figuri en acta amb
l’extensió o la precisió que consideri d’interès, ho demanarà a l’alcalde o l’alcaldessa
verbalment en la sessió, o per escrit, i hi incorporarà la redacció que estimi oportuna.
En tot cas, l’escrit s’haurà de cenyir a l’exposició feta pel regidor o la regidora tot
incorporant-hi la documentació gràfica a què es faci referència. L’alcalde o
l’alcaldessa podrà rebutjar aquells escrits o documentació que no s’ajustin a
l’expressat.
TÍTOL TERCER
ESTATUTS DELS REGIDORS I LES REGIDORES
Capítol I. Adquisició i pèrdua de la condició de regidor o regidora
Article 75
La determinació del nombre de membres de l’Ajuntament, el procediment per elegir-

los, la durada del seu mandat i els supòsits d’inelegibilitat i d’incompatibilitat es
regulen pel que disposa la legislació electoral.
Article 76
La condició de regidor o regidora es perd per les causes següents:
a) Per decisió judicial ferma, que anul·li l’elecció o la proclamació.
b) Per mort o incapacitació declarada per decisió judicial ferma.
c) Per finalització del mandat corporatiu, sens perjudici que continuï en les seves
funcions per a l’administració ordinària fins a la presa de possessió del nou
consistori.
d) Per renúncia que haurà de fer-se efectiva per escrit davant del Ple.
e) Per incompatibilitat, en els supòsits establerts per la normativa vigent.
Article 77
Els regidors i les regidores romandran suspesos en els seus drets, prerrogatives i
deures quan una resolució ferma judicial ho comporti.
Capítol II. Drets i deures dels regidors i les regidores
Article 78
Tots els regidors i les regidores gaudiran, una vegada hagin pres possessió del seu
càrrec, dels drets que els són propis d’acord amb la normativa estatal o autonòmica, i
estan obligats al compliment estricte dels deures i les obligacions inherents al càrrec.
Article 79
La situació i els drets del funcionariat que passi a tenir la condició de regidor es
regiran per la normativa bàsica estatal i/o autonòmica aplicable.
Article 80
Tots els regidors i les regidores estan obligats a formular, abans de prendre possessió
del càrrec, una declaració de béns i de les activitats privades que els proporcionin o
puguin proporcionar ingressos econòmics o que afectin l’àmbit de les competències
municipals. Les declaracions s’han d’inscriure en el Registre d’interessos, regulat en
l’article 108. Igualment informaran respecte de les variacions que es puguin produir
durant el mandat.
Els regidors i les regidores estaran subjectes als drets i obligacions que resulten de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i
bon govern i, en concret, al Codi de Bon Govern i/o altres disposicions que
l’Ajuntament pugui aprovar en desenvolupament d’aquesta disposició legal.
Article 81
1. Els regidors i les regidores tenen el dret i el deure d’assistir a totes les sessions del
Ple i de les comissions de les quals formin part.

Ple 11/10/2017 – pàg. 33

2. Tenen dret a vot en el Ple i en les comissions de les quals formin part, i tenen dret
a intervenir en els debats, d’acord amb aquest Reglament.
Article 82
Els regidors i les regidores podran percebre retribucions per l’exercici dels seus
càrrecs quan els acompleixin amb dedicació parcial o exclusiva, i seran donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social. L’Ajuntament assumirà el pagament de les
quotes empresarials que correspongui.
Les retribucions seran fixades pel Ple i es liquidaran de manera idèntica a la prevista
per al funcionariat públic.
La seva percepció, en règim d’exclusivitat, serà incompatible amb qualsevol altra
retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i d’ens,
organismes i empreses dependents. Quan es tracti de dedicacions parcials s’estarà a
allò que determini la legislació d’aplicació.
Article 83
Els regidors i les regidores sense dedicació parcial o exclusiva poden percebre
indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el Ple.
Capítol III. El dret d’informació dels regidors i les regidores
Article 84
Tots els membres de la corporació tenen dret a obtenir tots els antecedents, les
dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació que siguin
necessaris per al desenvolupament de la seva funció.
Article 85
1. Els regidors i les regidores podran examinar tota la documentació dels assumptes
inclosos en l’ordre del dia dels òrgans col·legiats i obtenir còpies dels documents
concrets que la integrin, però els originals no podran sortir del lloc on es trobin els
expedients.
2. Els regidors i les regidores podran demanar l’assessorament del personal
municipal per a l’exercici de llur funció.
Article 86
Els regidors i les regidores de la corporació que exerceixin delegacions o
responsabilitats de gestió podran accedir lliurement a la informació pròpia.
Article 87
1. L’accés a la informació o a la documentació, inclosa l’obtenció de còpies
d’expedients o actuacions no sotmeses a sessió, se sol·licitarà per escrit al regidor o
la regidora responsable, en funció de l’organització de l’Ajuntament.

2. La sol·licitud d’accés a la informació haurà d’ésser resolta motivadament dins els
quatre dies següents a aquell en què s’hagi presentat. La manca de resposta en
aquest termini equival a estimació de la sol·licitud.
3. La consulta de la informació sol·licitada, així com la resposta escrita a les còpies
demanades, s’autoritzarà o es lliurarà en el termini màxim d’un mes comptat des de
la data de la sol·licitud. L’alcalde o l’alcaldessa podrà ampliar el dit termini quan es
tracti de peticions que comportin un elevat i no ordinari volum de feina.
4. Una resolució denegatòria, que haurà de ser fonamentada, tan sols podrà dictarse:
a) Quan el coneixement o la difusió dels documents o antecedents pugui
vulnerar el dret constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar i la
pròpia imatge de les persones.
b) Si es tracta de matèries referents a la seguretat ciutadana, la publicitat de les
quals pogués interferir en la investigació del supòsit.
c) Si es tracta de matèries classificades en els termes de la Llei estatal 9/1968,
de 5 d’abril, modificada per la Llei de 7 d’octubre de 1978 sobre secrets
oficials.
d) En cas que es tracti de matèries emparades pel secret estadístic o que
incideixin en l’àmbit protegit per la legislació limitadora d’accés als bancs
informàtics de dades.
e) Quan es tracti d’antecedents, estudis o informes de contingut econòmic o
urbanístic, la divulgació dels quals pugui donar lloc a accions especulatives o
alteració dels preus de les coses.
5. La impossibilitat material, sense perjudicar el normal desenvolupament dels
serveis, de recopilar les dades o els antecedents o de fotocopiar la documentació
sol·licitada dins els terminis fixats, no elimina l’obligació de lliurar-ho, sense perjudicar
el normal desenvolupament dels serveis. En aquest cas, s’haurà de notificar, en
resolució motivada, les circumstàncies que impossibiliten el compliment dels terminis
i especificar en quin termini es lliurarà la informació.
Capítol IV. La responsabilitat dels regidors i les regidores
Article 88
1. En l’exercici del càrrec, els regidors i les regidores han d’observar en tot moment
les normes sobre incompatibilitat establertes per la normativa vigent.
2. Els regidors i les regidores tenen el deure d’abstenir-se de participar en la
deliberació, la votació, la decisió i l’execució de qualsevol assumpte si hi concorren
algunes de les causes a què es refereix la normativa sobre procediment administratiu
o contractació.
3. Si l’actuació del regidor o de la regidora en qui concorren les causes esmentades
ha estat determinant, comportarà la invalidesa dels actes en què ha intervingut.
Article 89
Quan l’Ajuntament hagi indemnitzat els lesionats com a conseqüència de l’exigència
de responsabilitat regulada a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i aquesta responsabilitat
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sigui imputable a actes o omissions d’un regidor o regidora, per acte intencionat,
culpa i negligència greus, s’exigirà aquesta responsabilitat al regidor o a la regidora
mitjançant la instrucció d’un expedient administratiu que seguirà els tràmits següents:
a) El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per iniciar d’ofici i per resoldre
l’expedient d’exigència de responsabilitat a un regidor o regidora. Aquests
acords s’hauran d’adoptar per majoria absoluta dels membres de la
corporació.
b) La instrucció de l’expedient correspondrà a l’alcalde o l’alcaldessa, o en el
seu defecte a un o a una tinent d’alcalde. En el cas que així ho aconselli la
complexitat de l’expedient, es podrà nomenar també un secretari o secretària,
càrrec que pot recaure en una regidoria o en la secretaria de la corporació.
c) L’acord plenari d’inici de l’expedient es traslladarà a l’instructor i
simultàniament es notificarà a la persona interessada i se li concedirà un
termini de quinze dies als efectes que pugui aportar a l’oficina esmentada els
documents, informacions i proves que consideri convenients.
d) Dins el termini dels quinze dies posteriors al termini anterior, es podran
practicar les proves admeses o qualssevol altres que l’instructor consideri
oportunes. En aquest mateix termini, se sol·licitarà informe a l’àrea o servei al
funcionament del qual s’hagi atribuït la lesió indemnitzada.
e) Instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta
d’acord, es posarà de manifest a l’interessat, i se li concedirà a la persona
interessada un termini de deu dies per formular al·legacions.
f) Acabat el tràmit d’audiència, l’instructor, en el termini màxim de cinc dies,
elevarà la proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, que resoldrà per majoria
absoluta en la primera sessió ordinària que se celebri.
Article 90
1. Els regidors i les regidores estan subjectes a responsabilitat penal, així com a la
civil derivada del delicte d’acord amb la legislació corresponent, pels actes i
omissions comesos en l’exercici del seu càrrec.
2. Dels acords municipals, en seran responsables els regidors i les regidores que els
hagin votat a favor.
Article 91
1. Els regidors i les regidores tenen el deure de guardar reserva sobre les
informacions que se’ls facilitin per fer possible el desenvolupament de les seves
funcions, especialment de les que hagin de servir d’antecedents per a decisions
pendents d’adopció.
2. Els regidors i les regidores evitaran la reproducció de la documentació que els
pugui ser facilitada, en original o còpia, per al seu estudi.
Article 92
Els regidors i les regidores no poden invocar o fer ús de la seva condició per a
l’exercici de qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.
Article 93

L’alcalde o l’alcaldessa, amb autorització prèvia del Ple, pot privar del dret a percebre
les retribucions o les assignacions econòmiques als regidors i a les regidores, en cas
d’incompliment reiterat dels deures que els corresponen.
Capítol V. Moció de censura
Article 94
1. L’Ajuntament en Ple podrà exigir la responsabilitat política a l’alcalde o l’alcaldessa,
mitjançant l’adopció d’una moció de censura que, en el cas de ser aprovada,
comportarà la destitució del càrrec.
2. La moció de censura haurà d’ésser proposada, almenys, per la majoria absoluta
dels regidors i les regidores, i haurà d’incloure el nombre del candidat proposat per a
alcalde o alcaldessa, que podrà ésser qualsevol dels regidors o de les regidores i del
qual consti l’acceptació expressa en l’escrit de proposició.
3. L’escrit de proposició haurà d’incloure les signatures autenticades per notari o per
la secretaria de la corporació. La secretaria general comprovarà que la moció de
censura reuneix els requisits exigits i estendrà en el mateix acte la diligència
acreditativa corresponent.
4. El document diligenciat es presentarà en el registre general de la corporació per
qualsevol dels signants de la moció, i quedarà automàticament convocat el Ple per a
les dotzes hores del desè dia hàbil següent al del seu registre. La secretaria haurà de
notificar la convocatòria a tots els membres de la corporació en el termini màxim d’un
dia des de la presentació del document en el registre, i n’indicarà la data i l’hora de la
sessió, perquè hi assisteixin.
Article 95
1. El Ple serà presidit per una mesa d’edat, integrada pels regidors de major i menor
edat dels presents, exclosos l’alcalde o l’alcaldessa i el candidat o candidata a
l’alcaldia. Actuarà com a secretari el que ho sigui de la corporació, que acreditarà les
circumstàncies.
2. La mesa es limitarà a donar lectura de la moció, a concedir la paraula durant un
temps breu, si hi fossin presents, al candidat o candidata a l’alcaldia, a l’alcalde o
l’alcaldessa i als portaveus dels grups municipals, i a sotmetre a votació la moció de
censura.
3. El candidat o la candidata proposat en la moció quedarà proclamat alcalde o
alcaldessa si prospera la moció amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de regidors.
Article 96
La dimissió sobrevinguda de l’alcalde o de l’alcaldessa no suspendrà la tramitació i
votació de la moció.
Article 97
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Cap regidor o regidora no podrà subscriure, durant el seu mandat, més d’una moció
de censura. A aquests efectes, no es consideraran les mocions no tramitades per
manca de requisits.
Capítol VI. Les qüestions de confiança
Article 98
L’alcalde o l’alcaldessa podrà plantejar al Ple una qüestió de confiança, vinculada a
l’aprovació o modificació de qualsevol dels assumptes següents:
a)
b)
c)
d)

Els pressupostos anuals.
El Reglament orgànic.
Les ordenances fiscals.
L’aprovació que posi fi a la tramitació dels instruments de planejament general
d’àmbit municipal.

Article 99
La presentació de la qüestió de confiança vinculada a l’acord sobre algun dels
assumptes anteriors figurarà expressament en el punt de l’ordre del dia corresponent
del Ple. La votació s’efectuarà mitjançant sistema nominal de crida pública, i s’exigirà
per a l’adopció de l’acord el quòrum de votació exigit per cadascun d’ells.
Article 100
Per a la presentació de la qüestió de confiança, serà requisit previ que l’acord
corresponent hagi estat debatut en el Ple i que no s’hagués obtingut la majoria
necessària per a l’aprovació.
Article 101
En el cas que la qüestió de confiança no obtingués el nombre necessari de vots
favorables per a l’aprovació de l’acord, l’alcalde o l’alcaldessa cessarà
automàticament i quedarà en funcions fins a la presa de possessió de qui l’hagués de
succeir en el càrrec. L’elecció del nou alcalde o de la nova alcaldessa es realitzarà en
la sessió plenària convocada automàticament per a les dotze hores del desè dia hàbil
següent al de la votació de l’acord.
Article 102
La previsió anterior no serà aplicable quan la qüestió de confiança es vinculi a
l’aprovació o modificació dels pressupostos anuals. En aquest cas, s’entendrà
atorgada la confiança i aprovat el projecte si en el termini d’un mes des que hagués
estat votat el rebuig de la qüestió de confiança, no es presentés una moció de
censura amb candidat alternatiu a alcalde oi alcaldessa, o si aquesta no prospera.
Article 103
Cada alcalde o alcaldessa no podrà plantejar més d’una qüestió de confiança cada
any, comptat des de l’inici del seu mandat, ni més de dos durant la durada total. No

es podrà plantejar una qüestió de confiança en l’últim any de mandat de cada
corporació.
Article 104
No es podrà plantejar una qüestió de confiança des de la presentació d’una moció de
censura fins a la votació d’aquesta moció.
Article 105
Els regidors i les regidores que votin a favor de l’aprovació d’un assumpte al qual
s’hagués vinculat una qüestió de confiança no podran signar una moció de censura
contra l’alcalde o l’alcaldessa que ho hagués plantejat, fins que transcorri un termini
de sis mesos, comptat a partir de la data de votació.
Article 106
Alhora, durant el termini indicat, els regidors i les regidores tampoc podran emetre un
vot contrari a l’assumpte al qual s’hagués vinculat la qüestió de confiança, sempre
que sigui sotmès a votació en els mateixos termes que en tal ocasió. En cas d’emetre
vot contrari, aquest serà considerat nul.
Capítol VII. El Registre d’interessos
Article 107
1. La declaració sobre causes de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat
que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics als regidors o a les
regidores, així com la declaració sobre béns patrimonials, s’inscriuran en el Registre
d’interessos.
2. Les declaracions efectuades d’acord amb el model aprovat pel Ple es portaran a
terme abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament o quan es modifiquin
les circumstàncies de fet.
Article 108
Les declaracions es podran instrumentar en un document notarial o privat, autenticat
per la secretaria de la corporació.
Article 109
Les declaracions tindran l’estructura següent:
Béns:
a) Béns immobles, amb expressió de la seva ubicació, de la data d’adquisició i
càrregues hipotecàries.
b) Drets reals, amb expressió del seu contingut i de la data de constitució.
c) Participació en empreses.
Activitats:
a) Per als no assalariats, la indicació de si l’activitat és de caràcter mercantil,
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b)
c)
d)
e)

industrial, agrícola, ramader, forestal o de serveis. Cal expressar
l’emplaçament, la denominació i la dedicació, i la condició del declarant.
Per als assalariats, la indicació de l’empresa o empreses en què presta
serveis, la ubicació, la denominació, l’activitat i el lloc de treball o càrrec que
ocupa el declarant.
Per als professionals liberals, la indicació de l’activitat i la ubicació.
S’hi inclouran d’altres activitats privades no compreses entre les anteriors que
siguin susceptibles de produir ingressos.
Activitats de caràcter públic o representatiu.

Article 110
1. Les declaracions formulades s’incorporaran en un llibre o document especial
denominat Registre d’interessos, que estarà sota la custòdia immediata de la
secretaria de la corporació.
2. Cada membre corporatiu figurarà en el Registre d’interessos amb el seu nom i
cognoms i amb un número que romandrà invariable durant tot el mandat.
3. Quan un membre ometi la seva obligació de formular declaració en el Registre
d’interessos, l’alcaldia li ho requerirà per escrit. Així mateix, si continués l’omissió del
compliment, l’alcaldia ordenarà que figuri l’oportuna diligència en el registre
d’interessos, fins que compleixi amb l’obligació legal.
Article 111
El Registre d’interessos està sota la responsabilitat directa de l’alcalde o l’alcaldessa.
Mitjançant l’acord previ del Ple, els membres de la corporació tenen dret a consultarlo, i també totes les persones que hi acreditin un interès legítim i directe.
Per acord del Ple, es podrà obrir un període d’examen públic del Registre
d’interessos.
Llevat l’autorització del Ple referida al paràgraf anterior, les dades declarades pels
regidors i les regidores no podran ésser objecte de cap tipus de divulgació o difusió
informativa.
Article 112
La regulació establerta en aquest capítol serà també d’aplicació al personal directiu i
al personal amb habilitació de caràcter estatal que ocupin llocs proveïts per lliure
designació.
TÍTOL QUART
TRANSPARÈNCIA, INFORMACIÓ CIUTADANA I ASSISTÈNCIA ALS PLENS
Capítol I. Informació a la ciutadania
Article 113
En el marc de les Lleis, del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i, de l’Estat, 39/2015, d’1

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
l’Ajuntament facilitarà la més àmplia informació sobre la seva activitat i afavorirà la
participació de tota la ciutadania en la vida local.
Article 114
Els ciutadans i ciutadanes , com a interessats davant l’Ajuntament, tenen dret a:
a) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en
què tinguin la condició d’interessats; el sentit del silenci administratiu que
correspongui; l’òrgan instructor i resolutori del procediment; i els actes de
tràmit dictats. Així mateix tenen dret a accedir i a obtenir còpies dels
documents continguts en els esmentats procediments. Els qui es relacionin
mitjançant sistemes electrònics tindran dret a consultar la informació
esmentada en el Punt d’Accés General electrònic de l’Ajuntament.
b) Identificar les autoritats i el personal de l’Ajuntament, responsables de la
tramitació dels procediments.
c) Obtenir còpia segellada dels documents que presenti.
d) Utilitzar el català i el castellà, indistintament, en les seves reclamacions amb
l’Ajuntament.
e) Formular al·legacions i aportar documentació en qualsevol fase dels
procediments anterior al tràmit d’audiència que hauran d’ésser tinguts en
compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució.
f) No presentar documents no exigits per la normativa aplicable al procediment
de què es tracti o que ja es trobi en poder de l’Ajuntament.
g) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les
disposicions vigents imposin als projectes, a les actuacions o a les sol·licituds
que es proposi executar.
h) Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i el funcionariat,
que hauran de facilitar-li l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves
obligacions.
i) Exigir les responsabilitats de l’Ajuntament i del personal al seu servei, quan
legalment correspongui.
j) Accedir als registres i als documents que formin part d’un expedient, que es
trobin en l’arxiu municipal, en els termes que estableixen les Lleis
esmentades.
Article 115
La denegació a obtenir informació o a consultar documentació, arxius i registres
municipals, haurà d’ésser motivada. Contra la denegació, la ciutadania podrà
interposar els recursos procedents.
Article 116
Els reglaments i les ordenances locals vigents podran ser objecte de consulta en tot
moment.
Article 117
L’Ajuntament impulsarà la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la
comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la
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presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, d’enquestes
i, si s’escau, de consultes ciutadanes.
Article 118
1. Les convocatòries i les ordres del dia de les sessions plenàries seran objecte de la
màxima difusió, en els mitjans de comunicació municipals, taulers d’anuncis dels
edificis municipals i altres dependències municipals.
2. Les ordres del dia seran trameses a les associacions i entitats que ho sol·licitin
expressament, a través del mitjà que triïn –correu postal, fax o correu electrònic.
Article 119
Les sessions plenàries són públiques. Quan s’acordi per majoria absoluta, podran
ésser secrets el debat i/o la votació d’aquells assumptes que puguin afectar el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.
Article 120
Les sessions de la resta d’òrgans municipals no són públiques, llevat de les dels
òrgans de participació o per pròpia decisió dels òrgans municipals esmentats, i les de
la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del Ple.
Article 121
1. Quan alguna associació o entitat inscrita en el registre municipal, vulgui efectuar
una exposició davant el Ple, quant a algun punt de l’ordre del dia, perquè el seu
contingut estigui directament relacionat amb els seus objectius, haurà de sol·licitar-ho
a l’alcaldia, mitjançant escrit signat per la representació legal i presentat a la
secretaria de la corporació, amb un mínim de 48 hores d’antelació a la celebració de
la sessió.
L’escrit haurà de justificar-ne la relació i contenir la indicació de la persona que
representarà a l’entitat.
2. Autoritzada la intervenció a través d’un únic representant, aquest podrà exposar el
seu parer durant un termini màxim de tres (3) minuts, després de la lectura i abans
del debat i la votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia.
Article 122
1. El públic assistent a les sessions no podrà intervenir durant el seu
desenvolupament.
2. En casos extrems, la presidència podrà expulsar l’assistent que per qualsevol
causa impedeixi el desenvolupament normal de la sessió.
Article 123
1. Finalitzades les sessions del Ple municipal, sempre que sigui sessió ordinària, es
podrà establir un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre temes

concrets d’interès municipal. Les intervencions del públic tindran una durada
màxima de 2 minuts d’exposició per persona, i únicament podran ser per formular
precs o preguntes. La durada màxima de les intervencions del públic serà de 25
minuts en total.
2. L’alcalde o l’alcaldessa ordenarà i tancarà el torn de precs i preguntes del públic.
3. Les intervencions del públic i les respostes dels regidors no seran transcrites en
les actes, ja que aquestes intervencions no formen part de les sessions del Ple.
4. La presidència podrà retirar l’ús de la paraula si els precs o preguntes són
reiteratius i/o si provenen de membres d’un mateix col·lectiu o entitat. En aquest
darrer cas, l’entitat haurà de designar un portaveu perquè, en nom de dita entitat,
formula únicament el prec o pregunta.
TÍTOL CINQUÈ
EL DEFENSOR DEL CIUTADÀ
Capítol I. Definició del Defensor del Ciutadà
Article 124
1. El Defensor del Ciutadà de Les Franqueses de Vallès és una institució que té per
missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'Administració
municipal i dels organismes administratius que en depenen, així com de les
empreses de servei públic amb capital que pertanyi total o parcialment a l'Ajuntament,
i dels concessionaris dels serveis públics municipals. Amb aquesta finalitat, estudia
les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que pugui promoure
per la seva pròpia iniciativa.
2. El Defensor del Ciutadà compleix les seves funcions amb independència i
objectivitat, examinant i donant tràmit a les queixes que se li formulin o promovent
accions per la seva pròpia iniciativa. També podrà actuar com a mediador envers les
parts enfrontades i proposar fórmules de conciliació o acord, sempre que les parts ho
hagin consentit a l'inici del procés.
3. L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents
de l'Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals auxiliaran, amb
caràcter preferent i urgent, el Defensor del Ciutadà en les seves tasques i li facilitaran
tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa concreta o amb
l’actuació.
4. El Defensor del Ciutadà informarà semestralment a la Junta de Portaveus, i
anualment al Ple de la corporació, sobre les seves actuacions presentant l'informe
corresponent.
5. El Defensor del Ciutadà podrà participar, tant a iniciativa pròpia com quan sigui
requerit, en els consells consultius i de participació que hi ha o que hi pugui haver en
el municipi.
6. El Defensor del Ciutadà establirà relacions de col·laboració amb el Síndic de
Greuges.
Capítol II. Nomenament i cessament del Defensor del Ciutadà
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Article 125
1. El Defensor del Ciutadà és elegit i pot ser cessat pel Ple de la Corporació per
majoria qualificada de 2/3 del nombre legal de membres de la corporació. El seu
mandat és de quatre anys, però podrà seguir exercint les funcions del seu càrrec fins
al nomenament del seu successor. Aquesta pròrroga no podrà excedir de sis mesos,
a comptar de la data de renovació del nou consistori.
2. Per poder ésser elegit Defensor del Ciutadà, hom haurà d'ésser veí de Les
Franqueses de Vallès, major d'edat i gaudir del ple ús dels drets civils i polítics,
essent incompatible la condició de Defensor del Ciutadà amb qualsevol mandat
representatiu i amb càrrec polític o funció administrativa al servei de l'Ajuntament,
organismes autònoms, empreses amb participació municipal o d'altres
administracions públiques. A aquests efectes s’obrirà una convocatòria pública, per
un termini no inferior a 30 dies hàbils, per tal que les persones interessades que
reuneixin les condicions puguin formular la seva candidatura. En el cas que no es
presentés cap candidat o els que s’haguessin presentat no reunissin les condicions la
Junta de Portaveus podrà formular una proposta al respecte.
3. L'acord de nomenament del Defensor del Ciutadà determinarà el nivell de
dedicació exigible a la seva tasca, els mitjans que se li assignen i les compensacions
econòmiques que puguin correspondre-li.
4. El Defensor del Ciutadà de Les Franqueses del Vallès no estarà subjecte a cap
mandat imperatiu. No rebrà instruccions de cap autoritat i complirà les seves funcions
amb autonomia i segons el seu criteri.
5. Seran causes de cessament en el càrrec de Defensor del Ciutadà les següents:
a) Renúncia del propi interessat.
b) Incapacitat sobrevinguda o inhabilitació declarada per sentència judicial
ferma.
c) Condemna per sentència judicial ferma.
d) Incompliment de les seves funcions apreciat per majoria qualificada de 2/3 del
nombre legal de membres de la corporació.
6. Una mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de dos mandats
consecutius.
Capítol III. Procediment i actuació del Defensor del Ciutadà
Article 126
1. Pot adreçar-se al Defensor del Ciutadà per sol·licitar-ne la seva actuació,
qualsevol persona física o jurídica que demostri un interès legítim relatiu a
l'objecte de la queixa, sense restricció de cap mena, excepció feta d'aquelles
persones amb dependència funcionarial o laboral de l'Administració municipal en
qüestions relatives a l'àmbit de les relacions laborals o de servei. Les queixes es
presentaran per escrit acompanyades dels documents que puguin servir per
aclarir el cas. La presentació pot realitzar-se per qualsevol de les formes previstes
en la regulació del registre d’entrada de documents administratius.
2. Totes les actuacions del Defensor del Ciutadà són gratuïtes per a la persona
interessada, i no és necessària l'assistència de cap advocat ni de cap procurador.
3. El Defensor del Ciutadà ha de registrar i acusar recepció de totes les queixes que

se li formulin, que pot tramitar o rebutjar; no seran admeses les queixes anònimes
aquelles en les quals s'adverteixi mala fe o en què manqui fonamentació. Es
notificarà el rebuig a l'interessat mitjançant un escrit motivat. El Defensor del
Ciutadà no pot investigar les queixes o reclamacions l'objecte de les quals es
trobi pendent de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit.
4. Hi haurà un registre especial de les queixes rebudes a l'oficina del Defensor del
Ciutadà a la pròpia disposició amb còpia a la secretaria de la corporació, on podrà
ser consultat pels regidors i les regidores. Les actuacions que hagi de realitzar el
Defensor del Ciutadà s'hauran de fer amb la reserva i la discreció necessàries,
vetllant pel manteniment del dret a la intimitat de les persones afectades.
Excepcionalment, el Defensor del Ciutadà podrà declarar, en forma raonada i
únicament quan així ho demani la persona que subscrigui la queixa, la
confidencialitat de les dades de caràcter personal de qui la formuli, sense afectar
ni al contingut de la queixa ni a l'expedient que es tramiti.
5. El Defensor del Ciutadà ha de vetllar perquè l'Administració municipal resolgui en
el temps i la forma deguts les peticions i els recursos que li han estat formulats o
presentats.
6. Les decisions i les advertències del Defensor del Ciutadà no poden ser objecte de
recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals
que procedeixin contra l'acte, la resolució o l'actuació que ha motivat la seva
intervenció.
7. Havent estat admesa la queixa a tràmit, el Defensor del Ciutadà ho comunicarà a
l'interessat i estudiarà les mesures que consideri oportunes, i podrà informar
l'alcalde o l’alcaldessa o el regidor o regidora afectat perquè dins de quinze dies
emetin informe escrit.
8. Si la queixa afecta la conducta de persones al servei de l'Ajuntament, el Defensor
del Ciutadà ho comunicarà a l'alcalde o l’alcaldessa o al regidor o regidora
delegat corresponent, i aquests trametran al Defensor l'informe i la documentació
que calgui en el termini màxim de trenta dies.
9. El Defensor del Ciutadà pot fer públic el nom de les persones i l'àrea, el
departament o els òrgans que obstaculitzin l'exercici de les seves funcions i
també destacar aquesta actuació en l'informe anual al Ple de la corporació.
10. Si en el desenvolupament de les seves funcions s'observen indicis d'infraccions
disciplinàries o de conductes delictives, el Defensor del Ciutadà ho comunicarà a
l'òrgan competent, al ministeri fiscal o a l'autoritat judicial competent.
11. En l'exercici de les seves funcions d'estudi i tramitació d'una queixa, el Defensor
del Ciutadà pot formular a les autoritats i al personal de l'Ajuntament, les
recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar
ni anul·lar resolucions o actes administratius. Igualment, el Defensor del Ciutadà
pot proposar fórmules de conciliació o acord als interessats.
12. El Defensor del Ciutadà ha d'informar sobre el resultat de les investigacions a
l'autor de la queixa, a la persona al servei de l'Administració afectada i a
l'organisme en relació amb el qual s'ha formulat la queixa.
13. El Defensor del Ciutadà utilitzarà en les seves relacions la llengua catalana en
els termes que es contenen a l'article 5 d'aquest Reglament.
Capítol IV. Relacions amb el Ple de la corporació
Article 127
1. Anualment, abans del dia 31 de març, el Defensor del Ciutadà ha de presentar al
Ple de la corporació un informe de les seves actuacions durant l'any complet
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anterior, en el qual ha de constar-hi:
a) El nombre i la mena de les queixes formulades.
b) Les queixes rebutjades, les que es trobin en tràmit i les ja investigades
amb el resultat obtingut, i també els fets que les van causar.
c) No han de constar a l'informe les dades personals que permetin la
identificació dels interessats en la tramitació de les queixes.
2. D'altra banda, el Defensor del Ciutadà podrà formular en el seu informe els
suggeriments que estimi adients.
3. El Defensor del Ciutadà pot presentar també informes extraordinaris al Ple de la
corporació o a la Junta de Portaveus quan ho requereixin la urgència o la
importància dels fets que motiven la seva intervenció.
4. Els grups municipals podran fixar la seva posició en relació amb l'informe.
Disposició derogatòria
L’entrada en vigor d’aquest reglament derogarà el Reglament Orgànic Municipal
aprovat inicialment pel Ple, en sessió de 28 de juliol de 2000, i les seves posteriors
modificacions, així com el text refós, si s’escau. No obstant això, és mantindrà la
vigència dels articles 76 a 84 fins que s’aprovi la corresponent normativa per a les
entitats ciutadanes d’interès municipal.”
Sisè.- Publicar íntegrament el text de l’esmentat Reglament en el Butlletí Oficial de la
Província, entrant en vigor un cop transcorreguts quinze dies a partir de la seva total
publicació.
Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació, en la web municipal i
en la seu electrònica de l’Ajuntament i s’inserirà el corresponent edicte en el Diari
Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d’Informació Municipal, anunciant la referència
del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text.
Setè.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, dins el termini dels quinze dies següents a la seva aprovació
definitiva.
Vuitè.- Comunicar aquest acord al Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, del Grup Municipal PDCAT i Grup
Municipal PSC, i dels representants del Grup Municipal Imaginem Les Franqueses En
Comú-Entesa, que han comparegut en el tràmit d’exposició pública presentant
al·legacions, als efectes escaients.
Pren la paraula el senyor JIMÉNEZ i diu: Bé, avui donem el punt final al procés
d’aprovació del nou ROM de l’Ajuntament. Es va debatre àmpliament en la proposició
inicial, cada grup va poder exposar els seus criteris, que molts d’ells són coincidents
amb les al·legacions que han presentat durant el període d’exposició. Per tant, no
voldria tampoc repetir-me i ser àgil amb els temes, en el sentit que en el seu moment
ja es van debatre. No sé si potser queda algun tema que calgui que fem algun matís.
Si fos aquest el cas, ara és el moment amb el seu temps de que ens ho demanin i
que ho fem. Hi ha moltes coses, sí que voldria fer un aclariment especial apart de tot

el que s’ha proposat hem estimat unes propostes d’aprovació presentades pels grups
de PdECAT DEMÒCRATES i el PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA en el sentit
que ja havien manifestat durant les reunions prèvies aquest posicionament. En un
principi no es van incloure sense cap tipus de mostrar cap responsabilitat el perquè
no es va fer, però vam considerar que milloraven sobretot els tràmit en quant es
podrien fer aportacions pel Ple i per la gent, sobretot perquè queden molt definits els
terminis i com ho poden fer, els terminis d’intervencions en quant al públic, i que a
ningú se li treu el seu temps, diguéssim. Per tant, espero que si hi ha alguna
inquietud per part dels grups que avui estan al Ple, poder respondre.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Doncs sí, si que tenim unes quantes
inquietuds. La primera seria per què és urgent aprovar això avui i no pot esperar al
Ple que farem (si les coses van com han d’anar) a finals d’aquest mes? La segona:
per què el govern (que és qui realment redacta això al seu gust) presenta les seves
pròpies al·legacions per modificar el seu text? Vostè em diu: “Ja ho havíem dit i
representa que això no estava escrit com nosaltres volíem”. Tenen un problema.
Tenen un problema perquè si vostès pretenen fer una cosa i el que ens porten a
aprovar a aquest Ple és una altra, amb tota la pila de regidors que tenen i l’estructura
de l’Ajuntament al seu servei, tenen un problema. No sé si de bona voluntat,
d’incompetència o de deixadesa, però tenen un problema. Més coses. Entenc que el
fet que vostès mateixos s’aprovin les seves al·legacions modifica substancialment el
text que es portava a aprovació i que això implica necessàriament que s’obri un altre
termini d’al·legacions, d’exposició al públic i d’al·legacions d’aquest ROM. Per què?
Perquè representa que vostès estan modificant una sèrie de coses que ningú no
podia preveure que formarien part d’aquest ROM. Això deixa en una claríssima
indefensió tan als grups que no votarem a favor d’això com al públic en general. És a
dir, vostès m’estan oferint això inicialment, resulta que vostès mateixos decideixen
que enlloc d’això em donen això i, com que el Ple ho aprova, així ens quedem.
Perdó, per la transcripció i per la gent que no ho estigui veient: primer he agafat un
got i després un tovallonet. No te res a veure el que vostès ens van oferir inicialment
(o sí que te a veure perquè estem parlant de coses que es fan servir per menjar les
dues) però no te res a veure en el fons amb el que vostès van proposar amb el que
ara aprovaran definitivament, aprovant les seves pròpies esmenes. No és habitual, a
més a més, que un esmeni allò que ha portat a aprovació, que ha proposat i que ha
tingut temps per fer. Més coses. Ens han acceptat una esmena al grup d’ESQUERRA
REPUBLICANA, purament formal perquè a més a més el que vostès havien decidit
(vaja, enteníem nosaltres i veig que vostès també ho han entès) que anava contra
l’esperit de les normes superiors a aquest reglament. I ens han denegat les altres. I
ens les han denegat dient que així, d’entrada, vostès no donarien per estimada cap
mena d’esmena que tingués contingut polític, és a dir, de les que havíem presentat
nosaltres i de les que havien presentat els companys d’IMAGINEM LES
FRANQUESES, però que totes les seves les acceptarien precisament perquè tenien
contingut polític. D’això se’n diu tenir el mateix criteri per tothom. Però de les que no
ens han acceptat, n’hi ha una que feia referència concretament a l’article 93, que
m’agradaria que la gent pogués saber-la. L’article 93 estableix a l’Alcalde una
potestat sancionadora que no es regula a la normativa local. És un precepte
absolutament obert i que deixa a la discrecionalitat de l’Alcalde, i addicionalment de
la majoria del govern, la possibilitat de pervertir l’esperit de la norma. És a dir, posaré
un exemple: en aquí, ara tenim un grup que ha marxat del Ple. Vostès podrien dir que
aquesta gent no han atès les seves funcions (de fet ho han donat a entendre a les
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seves intervencions) i que per tant els sancionaran. Qui ho decidirà, això? Vostès. Els
mateixos que han decidit que no calia, que tot el que havien fet estava bé, ho
decidiran. Quines possibilitats hi ha de que vostès sancionin a un membre de l’equip
de govern? Jo diria que molt poques. Quines possibilitats hi ha de que el sancionat,
amb motiu o sense, sigui un membre de l’oposició? Totes. Nosaltres, què
demanàvem, en aquí? Demanàvem que, ja que el Reglament Orgànic Municipal el
que pretén és regular l’organització, el funcionament, etc., i que aquest precepte que
el que fa (repeteixo per qui tingui accés, article 93 del ROM) és vulnerar l’esperit
d’aquesta norma, demanàvem senzillament que aquest article es retirés o que es
remetés a una normativa nova, on això quedés especificat. Se’ns ha dit que no, que
no calia. Em sembla molt malament però és la seva voluntat. L’única cosa que
podem fer nosaltres es deixar clara la nostra posició que aquesta no acceptació de
l’al·legació sobre l’article 93 el que fa és mantenir un criteri absolutament arbitrari a
l’hora de fixar sancions als regidors per part de l’Alcalde i, per afegitó, de l’equip de
govern.
Pren la paraula el senyor CORCHADO i diu: Bé. Bon dia. En primer lloc, dir-li al
senyor Profitós que no és cert que aquests canvis que es fan modifiquin
substancialment el ROM que portem a aprovació. El global no resulta canviant. Dos.
Qualsevol grup te dret a fer qualsevol modificació que cregui oportuna. Igual que
vostès poden fer una esmena, la resta també. A sobre, no és cert, li dic, perquè això
ja s’havia tractat en les reunions que s’havien fet per debatre, durant un any, el ROM
que avui portem a aprovació. I per aquesta regla de tres que vostè fa servir, després
d’un any fent aquest debat i fent totes les aportacions que ja va fer i que no vam
arribar a un consens, evidentment, tampoc te sentit que les torni a fer perquè ja les
havia fet. Vull dir, nosaltres si considerem que hi ha alguna cosa que no està bé,
tenim tot el dret del món, igual que vostè, a reclamar i dir que considerem que s’ha de
modificar i canviar. I això, són també majories. Gràcies.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Deixeu-me que contesti. En el govern,
debatim. I el que l’ha dit el senyor Corchado te tota la raó del món perquè nosaltres
després d’aprovar una cosa no podem presentar al·legacions. Les pot presentar
l’oposició i les pot presentar el govern, les pot presentar un partit del govern, o dels
tres partits (ara dos) les poden presentar dos. Les coses són així, no ens tregui vostè
aquest dret. Jo crec que es sa, a més a més, que tinguem debat. És molt sa. El tema
del ROM portem més d’un any. Hem arribat ja a un final. A vostès els pot agradar
més, a nosaltres ens pot agradar més o menys, però hem arribat a un final i l’hem de
tancar d’alguna manera. Que aquest debat no el tinguéssim en un Ple ordinari? Hi
hauria quinze persones més, en aquí. En aquí, a la gent, hi hauria quinze persones
més. Però ho repeteixo: amb la televisió arribem a tothom, ara. Ara ja no hi ha
excusa. No hi ha excusa. Qui s’ho vulgui mirar, ho pot mirar a les tres de la matinada,
si no te son. Perquè estan en allà tots els Plens penjats. Aquests i tots els que fins
ara hem anat fent. Per tant, jo crec que en això, en transparència hem guanyat
moltíssim. I el tema del ROM, el tema del 93, a mi tant se me’n fa. Jo no estic per
sancionar a qui fa un cop, un portasso. No, no, no ho faré. Vaja, en el moment que ho
faci ha de ser una cosa d’insults o una cosa greu. Però crec que això (i si no, ho he
de demanar jurídicament) ho preveu la Llei de bases del règim local. No és una cosa
inventada sinó que em sembla (i si no, senyora Secretària, si que l’hi demano), a mi
el que se’m va explicar és que prové d’un article de la Llei de bases del règim local.
És així?
Pren la paraula la senyora SECRETÀRIA i diu: Sí. El llegeixo?

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Si, si us plau.
Pren la paraula la senyora SECRETÀRIA i diu: Per comparar els articles?
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Si, si. Si, si us plau. Ho dic perquè no
cregui que és una cosa que ens inventem nosaltres.
Pren la paraula la senyora SECRETÀRIA i diu: Primer llegeixo l’article 93 del projecte
del ROM: “L’Alcalde o Alcaldessa, amb autorització prèvia del Ple, pot privar del dret
a percebre les retribucions o assignacions econòmiques als regidors i a les regidores
en cas d’incompliment reiterat dels deures que els corresponen”. Després, la Llei de
bases, a l’article 78.4, diu: “Los presidentes de las Corporaciones Locales podrán
sancionar con multa a los miembros de las mismas por falta no justificada de
asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los
términos que determine la ley de la Comunidad Autónoma y, supletoriamente, la del
Estado”.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Jo crec que queda molt clar. Potser dintre
d’un mes la Llei de bases no serveix per res. Però ara serveix. I no hem posat res
més que no hi sigui. Una segona intervenció, senyor Profitós?
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Ningú m’ha contestat la necessitat de que
això formés part d’una ordre del dia d’urgència. Vostès m’han llegit un article que diu
a la seva part final que desenvoluparà la llei autonòmica. No m’ha llegit la llei
autonòmica, que és la que desenvolupa aquest article de la Llei de bases. I en
qualsevol cas, no tenen vostès cap obligació de reproduir les lleis, vostès, a veure,
precisament si un municipi fa un reglament orgànic, és per adaptar (bé, a la majoria
de municipis, en el nostre no) allò que diu la llei a allò que els sembla als electes
d’aquell municipi que ha de funcionar, les peculiaritats que tingui. Dir de passada que
som un dels pocs municipis (com a mínim, del nostre entorn) en el que això no es tira
endavant per unanimitat o, si més no, amb un consens ampli de tots els grups. Això
serem un dels pocs municipis en el que (no sé què farà el senyor Torné) però entenc
que votaran a favor única i exclusivament els partits que actualment formen part del
govern municipal. I per altra banda, i no menys important, deixar constància (això sí
que és un tema absolutament seu, absolutament polític i que per tant, com que
vostès guanyen, doncs, vostès ho fan) que en el moment en que aquest ROM sigui
efectiu s’haurà acabat la discussió i el debat de qualsevol tipus de moció en aquest
Ple. Senyors, sàpiguen que a partir d’ara, el que tindran en els Plens municipals no
serà un debat que pensem que sempre és enriquidor i que sempre és important per
la ciutadania (tant per la que hi és com per la que ens veu), i pels propis grups, un
debat al voltant de qualsevol tema que pugui ser presentat com a moció, sinó que
senzillament el que tindran seran uns minuts per cada grups, dient: “Nosaltres hem
votat a favor d’això per això, o hem votat en contra per això”. Però no hi haurà la
possibilitat d’un debat, cosa que em penso que empobreix moltíssim una part
important de la vida d’aquest Ajuntament. I dit això, senyor Colomé, jo no crec que
vostè es dediqui a massacrar regidors de l’oposició, n’estic segur, més ben dit. El que
passa, que ni vostè, ni jo, ni cap dels que estem aquí, afortunadament, hi serem per
sempre. I no dic que el senyor Colomé perverteixi això, dic que, en un moment
determinat, l’Alcalde i el govern poden pervertir això. I suposo que el que vostès no
volen és un ROM que sigui com les lleis d’educació de l’Estat espanyol, que cada
vegada que un entra, les canvia. Aleshores, si el que volen és un ROM que tingui
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possibilitat de perviure en el temps, no sé, suposo que ara ja no hi són a temps i que
ja ho han decidit, però comptin que hi ha unes quantes coses en aquí que no són
com haurien de ser. Per tant, i acabant, votarem en contra.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Gràcies, senyor Profitós. Senyor Corchado.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No, no, perdó. A veure, per ordre. El
primer torn és del PSC. Primer parla el PSC i després parlem nosaltres. Nosaltres
hem parlat perquè ell no ha fet servir el seu primer torn.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: D’acord, d’acord. (El regidor Profitós fa un
comentari fora de micròfon). No, no, res, ja està. Deixem-ho estar. Vostè demanava
diàleg a les mocions i ara aquí, el talla.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: No tinc cap mena de problema, però que
sàpiga que ens estem saltant l’ordre.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Ja està, ja està. No, no ens saltarem res,
no. Repeteixo: aquest article del ROM és idèntic i clavat a l’article 78 de la Llei de
bases del règim local. O sigui, és clavat. Posar-lo és transcriure una cosa que és llei.
Vostè m’està dient: “No ho posi” I per què no? No, no l’he posat jo, ha sigut la gent
que, no l’he posat jo, però si és el mateix, és que no canviem res. I una altra cosa
important: les mocions es debatran i es discutiran en Junta de Portaveus, però hi
serà la discussió. Agilitzarem els Plens, evidentment. I agilitzarem els Plens com fan
altres ajuntaments grans de la comarca. El debat hi serà i encara hi serà potser més
intens dintre de la Junta de Portaveus. I aleshores, en el Ple, es llegirà la moció
aprovada i cada grup disposarà de dos, tres minuts per dir el sentit del vot. Però es
discutiran igual. No podem fer plens de quatre hores, és no podem fer-los, no té
sentit. I els ajuntaments una mica grans ho estan veient i tots van cap al nostre,
perdó, nosaltres anem cap a on van ells (Granollers, Parets). No ens estem inventant
res. Ara, el debat estarà dijous a les sis de la tarda, que potser sortim a les onze del
vespre debatin les mocions. Però després cada partit n’ha de fer el seu ús polític. Jo
crec que l’aprovem només nosaltres? En molts ajuntaments al final només s’han
aprovat pel govern, en molts. I ara, cada vegada més. Però aquest ROM servirà pels
que ara estem al govern però servirà també, com vostè ha dit, per si no hi som, pels
que hi siguin que no siguem nosaltres. I està pensat per tothom. Està pensat per
nosaltres, està pensant per l’oposició i està pensat per l’oposició per si algun dia és
govern. Jo crec que amb aquest ROM fem un salt al segle vint-i-u. Ho creiem,
personalment. Que podíem millorar coses? Evidentment. Però crec que farem un salt
al segle vint-i-u, després d’un any de treball. No ho oblideu mai, eh? Hem estat un
any treballant, que és molt temps. Però també us dic una cosa, i aquí acabo: érem
conscients quan ho vam iniciar que al final s’aprovaria només amb els vots del
govern. I n’érem conscients. Érem conscients que al final ens passaria. I jo vaig
comentar-ho a les primeres reunions i al final, ha estat així. Passaríem a votació.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, i tres vots en contra dels
regidors assistents dels grups municipals ERC-AM i CpF.

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

Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en
sessió extraordinària el 3 d'agost de 2017, en relació a l'aprovació del projecte
d'obra ordinària per a la modificació del projecte de centre cultural de Corró
d'Avall
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió del 21 de maig de 2015, va adoptar
l’acord d’aprovació inicial de “l’Avantprojecte per a la modificació del projecte de
centre cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i
esportiu”, el qual va quedar definitivament aprovat per Decret d’Alcaldia de 22 de
juliol de 2015.
VIST que la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2017 va adjudicar a
l’empresa Territori 24 arquitectura i urbanisme, SL, el contracte de serveis consistent
en la redacció del projecte bàsic i executiu, de l’estudi de seguretat vial i salut, i la
direcció de l’obra per a la modificació del projecte de centre cultural per a incloure els
usos sociosanitari, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses del
Vallès.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 3 d’agost de
2017, va acordar, entre d’altres, l’aprovació inicial del projecte per a la modificació del
projecte de centre cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari,
cultural i esportiu, per tràmit d’urgència, al terme municipal de les Franqueses del
Vallès.
VIST que el projecte aprovat inicialment ha estat exposat a un període d’informació
pública, durant el termini de quinze dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, en data 4 d’agost de 2017, i al web d’aquest Ajuntament.
ATÈS que durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
DE CONFORMITAT amb la Disposició Addicional Segona del Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, el qual senyala que “corresponden a los Alcaldes y a los
Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de
servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados
cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada”.
ATÈS que l’òrgan competent per aprovar el projecte per a la modificació del projecte
de centre cultural de Corró d’Avall és el Ple de l’Ajuntament, en comptes de la Junta
de Govern Local, de conformitat amb les regles en matèria de contractació
exposades a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, doncs el pressupost és de
4.787.572,76 euros i un import de 1.005.390,28 euros en concepte d’IVA, que supera
el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost.
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ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió
extraordinària del dia 3 d’agost de 2017, on es va acordar, entre d’altres, l’aprovació
inicial del projecte per a la modificació del projecte de centre cultural de Corró d’Avall
per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, per tràmit d’urgència, al terme
municipal de les Franqueses del Vallès, per un import de 4.787.572,76 euros i en
concepte d’IVA, 1.005.390,28 euros.
Segon.- RATIFICAR com a vàlid el període d’informació pública, pel termini de
quinze dies, en què va ser exposat l’expedient esmentat.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als interessats en l’expedient.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la primera sessió de la Junta de Govern
Local que se celebri.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Si. Bon dia a tothom. Arrel del procés de
participació ciutadana per impulsar la recuperació del centre cultural i definir uns nous
usos que s’adeqüessin a les necessitats del municipi, el 10 de juliol de 2010 es van
presentar els resultats del procés que proposava la construcció d’una biblioteca, un
centre d’assistència primària i un pavelló. Per dur a terme aquest equipament, es va
encarregar la redacció del projecte a través de concurs públic a l’equip TERRITORI
24 ARQUITECTURA I URBANISME. L’equip redactor ha finalitzat el projecte i ha fet
entrega d’aquest a l’Ajuntament a finals del mes de juliol. El pressupost de les obres,
com ha dit la senyora Secretària, és de 4.787.572,76 més IVA. Per Junta de Govern
Local de data 3 d’agost d’aquest any, s’ha aprovat inicialment el projecte d’aprovació
que es ratifica en aquesta sessió de Ple. El projecte ha estat sotmès a exposició
pública durant un termini de quinze dies i durant aquest període no s’ha presentat
cap al·legació. Jo, des d’aquest plenari, us demano si us plau, la vostra aprovació.
Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Jo demanaria novament (perquè abans no
se m’ha contestat en el punt anterior, a veure si en aquest punt ho tenim clar) quina
és la necessitat de la urgència d’això. Després, demanaria també, per què estem
ratificant una decisió de la Junta de Govern Local? M’explicaré. Habitualment els
Plens no es dediquen a ratificar coses que fa la Junta de Govern Local, cada òrgan te
les seves facultats per aprovar determinades coses. Aleshores, jo voldria que em
contestessin si això ens ho porten a ratificació aquí perquè la Junta de Govern Local
no tenia capacitat per aprovar-ho, o si ens ho porten a ratificació aquí, no sé perquè.
Sincerament, m’agradaria que m’expliquessin el motiu d’aquesta ratificació per part
del Ple. Gràcies.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Senyor Profitós. Repeteixo: és un tema de
terminologia, ho he dit al principi, potser no. Això hauria d’haver sigut un Ple
extraordinari. (El senyor Profitós fa un comentari fora de micròfon). No, el Ple
extraordinari el marca l’Alcalde. Un Ple extraordinari. I l’Alcalde és el que marca els

punts de l’ordre del dia que hi van. Nosaltres vam dir: “Per què hem de fer una altra
comissió informativa, si aquests punts ja estan aprovats en una comissió
informativa?”. Que és al Ple de setembre. Val? Estan aprovats, ja. Hauríem de tornar.
El Secretari ens va dir: “Si no hi posem la paraula urgent, hauríem de tornar a fer una
informativa i tots aquests regidors que avui es queixen i no sé què, pagar dietes de
Junta de Portaveus”. I vam dir: “Escolta’m, si ja estan passats per una informativa,
posem la paraula urgència i els passem”. Però senzillament és això. Sí que n’hi ha
més d’altres, d’urgents, però és que el centre cultural l’hauríem d’haver aprovat fa
quinze dies. Tots aquests punts haurien d’haver estat aprovats fa quinze dies.
Aquesta és l’explicació. Jo crec que ho he explicat. El Ple extraordinari el fixo jo,
l’Alcalde. I poso els punts que hi crec. En puc posar més, en puc posar menys, però
si no hi hagués hagut la paraula urgent, vostès ja no s’haguessin queixat, oi que no,
si no hagués posat la paraula urgent,? Però és un tema de terminologia, res més que
això. Aleshores, el tema de ratificar la decisió, tècnicament ens va dir la Secretària
(que s’ho va tornar a mirar) que no podia ser aprovat per Junta de Govern, que
hauria d’estar ratificat pel Ple, per l’import. Aleshores, tècnicament primer ens diuen
que és Junta de Govern, nosaltres l’aprovem, però ara ens diuen tècnicament, si no
m’equivoco: “No, no, ho heu de fer així”. I nosaltres ho fem així. No podem fer una
altra cosa. Si ens diuen que ho hem de ratificar per sessió plenària, doncs ho hem de
ratificar per sessió plenària. No hi ha més. Segon torn, senyor Profitós.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Pel que fa a la primera de les coses que
ens ha dit. No incloent en l’ordre del dia d’aquest Ple que estem celebrant avui la
proposta de ratificació dels membres dels Consells de Poble de Llerona i de Corró
d’Amunt, estem incorrent en la possibilitat de que en alguna d’aquestes reunions
internes no puguin assistir-hi, per exemple. No incloent en l’ordre del dia d’aquest Ple
el canvi del regidor del Partit Popular, podrien estar vostès privant a aquesta força de
representació durant més dies dels que els hi tocaria, per exemple. Per altra banda,
tornant a això que estem dient, si jo ho entenc bé, a l’acta que es va fer a la Junta de
Govern Local del 3 d’agost, una Junta que es va convocar de forma extraordinària i
que, tal i com vostè estava apuntant, li va costar uns diners a l’Ajuntament (no
recordo si el senyor Álvarez va assistir o no) però en aquest cas, bastants més. No
és vàlid. I si aquest acte no és vàlid, jo no veig com jurídicament vostès poden
aguantar que sigui vàlid el fet que això es sotmeti a informació pública. Entenc que
avui es pot aprovar el que sigui i a partir d’avui, ha de començar un termini
d’informació pública per això. Que no hi va haver cap mena d’al·legació? Em sembla
perfecte, però jo tinc els meus dubtes (i això serà fàcil, podrem esbrinar-ho) que
jurídicament sigui vàlid un període d’exposició que deriva d’un acte que és invàlid. No
sé si la paraula és nul, o anul·lable, o il·legítim, però que no te cap mena d’eficiència.
Per això ho estem fent en aquí, no per gust. Aleshores, jo voldria que tinguessin molt
clar això, que som lliures d’aprovar el que vulguem però no sé si legalment podem
donar per bo un termini d’exposició pública basat en un acte que no es podia portar a
terme.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Per finalitzar. Aquest Ple esta consensuat
amb el senyor Javier Álvarez. Que ho sapigueu, val? I el Javier Álvarez està d’acord
en fer la seva despedida el proper Ple perquè ell vol venir aquí a despedir-se,
evidentment, no? La senyora Secretària va entrar el 28 d’agost. 28 d’agost? Val.
L’anterior Secretari ens va dir que això era correcte. La senyora Secretària, com que
és un tema evidentment important del municipi, s’ho mira i ens diu: “Escolta’m, jo no
ho veig d’aquesta manera”. Aleshores, a partir d’aquí, diem: “Què hem de fer per a
què ho vegis bé?”. I em diu: “Doncs s’ha de ratificar”. I és el que estem fent ara. Ja
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està, no hi ha més. Però no és una qüestió política, és una qüestió tècnica. També
ens diu que és vàlida l’exposició pública, val? Per tant, l’únic que havíem de fer ara
és ratificar-ho. I ens comenten això. No li puc dir més, senyor Profitós. Nosaltres, en
aquests temes ens hem de guiar pels que en saben. I com veu hi ha criteris diferents,
a vegades. Hi ha criteris, les lleis s’interpreten així d’un costat, d’un altre. Ara,
nosaltres el que volem com a govern és fer les coses ben fetes. Nosaltres teníem
clar, també li dic pel punt següent, que teníem clar perquè tothom, jurídicament, ens
deia que havíem de continuar amb l’empresa que ho estava executant. Ara hi ha un
altre criteri. Però perquè ens ve d’una decisió tècnica, no política. Perquè tot el que
sigui encallar el centre cultural és un perjudici que feu al municipi. Però un perjudici
gran, amb un centre d’atenció primària, amb una biblioteca i amb un pavelló. I a més
a més, per mandat de la gent amb un procés participatiu, que 1.400 persones, votar a
les Franqueses, eren 1.400. N’eren moltes. No li puc dir més. Molt bé, passaríem a
votació.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, i tres vots en contra dels
regidors assistents dels grups municipals ERC-AM i CpF.
El senyor President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
Proposta d'aprovació de l’expedient de contractació i del plec de clàusules
administratives particulars que han de regir l'adjudicació, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària del contracte d’execució de les obres
del projecte per a la modificació del projecte del centre cultural de Corró d’Avall
per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, al terme municipal de
les Franqueses del Vallès
VIST el plec de clàusules administratives particular a fi i efecte de procedir a
l’adjudicació del contracte d’execució de les obres del Projecte per a la modificació
del Projecte del Centre Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos
sociosanitaris, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient.
VIST l’informe de la intervenció.
VIST el què disposem els articles 115 i concordants del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, relatius als plecs de clàusules administratives particulars i plecs de
prescripcions tècniques.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte
d’execució de les obres del Projecte per a la modificació del Projecte del Centre

Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al
terme municipal de les Franqueses del Vallès
Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a terme
per procediment obert i tramitació ordinària.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran de
regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la licitació de
l’esmentat contracte d’obres.
Quart.- FER PÚBLICA la convocatòria del concurs mitjançant la publicació del
corresponent edicte o anunci al BOP de Barcelona; al tauler d’anuncis municipal i a la
pàgina web (perfil del contractant) de l’Ajuntament, amb la finalitat que, durant el
període de vint-i-sis dies naturals des de la publicació de l’edicte al BOBP i
simultàniament al termini d’exposició pública del plec de clàusules, es puguin
presentar les corresponents propostes.
Cinquè.- CONDICIONAR l’autorització i futura disposició d’aquesta despesa a
l’existència de crèdit suficient i adequat en l’aplicació pressupostària 11 3331 62204
dels exercicis 2017 i 2018 del Pressupost de la Corporació.
Sisè.- DELEGAR, de conformitat amb el que estableix l’article l’ article 52.2.n) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords que siguin necessaris per a la resolució de qualsevol incidència que es pugui
produir durant la licitació, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, la
modificació de possibles errades contingudes en els plecs administratius i tècnics,
així com el requeriment a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta que resulti
econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació que es detalla en
la clàusula 7.9.
Pren la paraula el senyor GANDUXÉ i diu: Bé. La present proposta es presenta amb
la finalitat d’iniciar l’expedient de contractació de les obres necessàries per a dur a
terme el projecte redactat per TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME de
modificació del Projecte del Centre Cultural per incloure els usos de biblioteca, centre
d’assistència primària i pavelló. Es proposa l’aprovació del plec de clàusules
administratives que han de regular l’esmentat contracte, establint un procediment
obert i tramitació ordinària amb un preu base de licitació de les obres de
4.787.572,76 Euros més IVA. I un termini d’execució màxim de catorze mesos. La
valoració de les proposicions tindrà en compte criteris de judici i de valor amb una
puntuació per aquests conceptes de 55 punts sobre 100, i criteris de forma
automàtica amb un total de 45 punts sobre 100 en que es valorarà la baixa sobre el
preu de licitació i l’ampliació del termini de garantia de les obres. Amb aquest concurs
es vol iniciar els treballs per finalitzar d’una vegada un equipament ubicat en el cor de
Corró d’Avall que porta molt de temps aturat i que cal finalitzar per poder donar uns
bons serveis als ciutadans de les Franqueses del Vallès. Gràcies.
El senyor President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: Permetin-me que faci una pel·lícula que
potser és descabellada però que, si més no, podria ser versemblant. L’equip de
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govern te molta pressa per tirar això endavant. Això que acabem d’aprovar fa un
moment no va al Ple del mes de juliol perquè no ho tenen enllestit. Vostès convoquen
una reunió (no estic personalitzant amb vostè, eh?, el govern), convoquen una Junta
de Govern extraordinària el 3 d’agost i jo no tinc perquè saber si realment vostès
sabien o no sabien que això formava part de les atribucions que te la Junta de
Govern o formava part de les atribucions del Ple. Estem parlant d’una cosa que és
purament un tema d’import, amb la qual cosa jo diria que no és gaire difícil d’estriarho. Però què és el que aconsegueixen després de tot això? Que això no s’aprovi fins
el moment en que realment tocaria en un Ple, més ben dit, hagués tocat en
circumstàncies normals si no s’hagués produït la detenció de servidors públics de la
Generalitat per part de les forces de l’Estat en el Ple que s’havia d’haver fet a finals
del mes passat, a finals de setembre, però en qualsevol cas, vostès s’estalvien el fet
del període d’exposició pública i poden tirar milles com si això hagués anat al Ple del
mes de juliol, en el qual repeteixo, no ho tenien a punt. Dit això, en aquí miri,
nosaltres d’entrada no teníem cap motiu per votar en contra d’un plec tècnic. Ens
hem trobat aquest matí amb un tema absolutament curiós que voldria posar en el seu
coneixement. Aquest matí a les 9, com vostè diu, senyor Colomé, com deia al
començament, hi ha hagut una obertura de pliques. La majoria de vostès no hi eren.
Jo sí que hi era. Ens hem trobat amb que, per a l’adjudicació de la Unitat de Can
Batllori, només hi ha hagut una persona, és a dir, una empresa que s’hagi presentat.
Aquesta empresa no ha complert absolutament cap dels requisits del sobre número
2. Vaja, hi havia gent aquí de l’Administració que ho podrà confirmar. I pel que fa al
sobre número 3, només ha parlat, només ha dit quin era el preu que oferia, un preu
molt similar al que tocava. Resulta que, tot i tenir 0 punts, 0 punts i 0 punts, això serà
per aquesta empresa que no ens ha dit què és el que pensa construir, no ens ha dit a
quin preu ho pensa vendre, no ens ha donat cap mena de detall del que farà.
Aleshores, això jo diria que ha de servir com a precedent (i permeti’m que ho digui en
aquí) perquè es mirin molt, molt, molt, els plecs de clàusules que es fan. En aquest
plec de clàusules en concret, repeteixo (sense ser-ne un expert), pensem que així
com en d’altres ocasions anteriors el preu era un element absolutament definitori i
qualsevol empresa et podia presentar una (permetin-me que ho digui) merda però te
la feien molt barata i, per tant, t’havies de quedar aquella merda, bé, en aquest cas
estem parlant d’un 45 sobre 100. És una part minoritària. A veure, aquí ens trobem
una mica amb el cor dividit. El que farem serà abstenir-nos per una banda perquè no
creiem que això hagi de ser urgent com per anar avui, etc., ja s’ha dit, i per una altra
banda perquè no volem assumir cap mena de responsabilitat sobre uns concursos
que pel que estem veient, no s’acaben de fer (a l’hora de redactar les clàusules) com
tocaria.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Alguna intervenció més? Senyor Profitós, el
primer que m’ha fet vostè de del mes d’agost, al Ple de juliol, són cavil·lacions seves
que nosaltres no pensem tant, eh? No pensem tant perquè no és així, nosaltres
crèiem que s’havia d’aprovar per Junta de Govern a finals de juliol. No ens va arribar
a temps. Ho vam fer a principis d’agost per un tema de terminis, perquè si no
perdíem tot l’agost. I aleshores, aquest ja és un tema que ja portem molt temps,
estem a la fase final, comencem a veure la llum i patam, garrotada. No, hem de tirar
endavant. Repeteixo: jo crec que és, que ho tenim, i per un altre motiu a més a més.
Es va aturar el 2008. Deu anys aturat, pot haver-hi problemes d’estructura. Per tant,
ara que els informes són favorables no deixem que es deteriori més. Hem d’anar
endavant, és que no el podem aturar. I apart, tenim un problema: al municipi ara
estem a 150 habitants dels 20.000. Si arribem als 20.000 necessitarem una segona
biblioteca. Allà la tenim. Tenim un CAP que és petit, aquí, de 300 m2, ara tindrem un

CAP de 1.000 m2 que hi podrem posar-hi més serveis, ja ho estem negociant. I
tercer, el municipi ha crescut, ha vingut gent jove en edad de merecer, que l’hi dic jo,
si us hi fixeu P3, P4 i P5 han tingut problemes, hem hagut durant un temps de
construir escoles i ara les tenim, cinc escoles d’Educació infantil i primària que ens
agafen tot el ventall, però ara el problema el seguirem tenint més endavant, cap als
instituts. I aquesta gent jove, una de les activitats que fa és fer esport. I una de les
activitats que fa més és fer handbol i bàsquet, que comencen a ser importants aquí, a
les Franqueses. I estem saturats. La instal·lació està saturada, no dóna més de sí. I
el petit pavelló ens servirà per esponjar. Per tant, creiem que és una inversió
estratègica de poble. Ja sé que per vostès era més important el Falgar. Era prioritari,
el Falgar. Ho puc entendre. Per nosaltres és més important aquesta, amb una
instal·lació que se’ns està deteriorant i que no volem que se’ns deteriori més, quan ja
tenim i sabem què hem de fer. Per tant, qualsevol dia que guanyem és important, per
nosaltres. Punt número 2: Can Batllori, li recordo que ja es va quedar desert, eh?
Gràcies que tinguem una oferta pel tema habitatge. Amb industrial suposo que serà
una altra història, en aquests moments, perquè el que està creixent és el tema
industrial. Però en el tema habitatge, hi estic content que la puguem adjudicar perquè
podrem fer el carrer Rosselló, que també és important per Bellavista. Ho podrem fer. I
no es preocupi, que en aquest plec que ara aprovarem, per 5 milions i pico (després
hi haurà les baixes, evidentment es quedarà en 3 i algo, creiem), no es presentarà
una sola empresa. En el Sector N s’han presentat divuit, dinou, en aquí creiem que
vuit o deu es presentaran segur, per tant tindrem per estriar i per estriar bé pels
millors interessos del municipi. Segon torn, alguna paraula més?
Pren la paraula el senyor PROFITÓS i diu: De que una empresa que, a veure, deixam’ho dir, s’ha mig passat pel forro les condicions que s’exigien en el concurs, sigui
qui se la quedi. M’he queixat d’això. A mi no m’ha de convèncer de la necessitat o no
necessitat d’acabar això. A veure, va haver-hi un procés en el qual d’una manera o
d’una altra la gent va decidir això i, a partir d’aquí, el que decideix la majoria de la
gent em penso que és el que totes les forces hauríem de recolzar a tots els nivells,
aquí, a Catalunya i a on toqui. En aquí representa que el que jo estic dient és que, de
la mateixa manera, perdó, el Falgar, per nosaltres és una prioritat bàsicament perquè
hi ha gent a la qual se li deuen diners (cada vegada menys) però en aquí representa
que l’Ajuntament, durant molts anys, ha estat disposant d’uns diners que no eren
seus. I ho he dit més d’una vegada: si enlloc de ser l’Ajuntament que te el poder que
te, hagués sigut qualsevol altra empresa, això hagués acabat al jutjat, no és normal
que una empresa agafi una pila de milions d’Euros que no són seus i li digui a la gent
que els ha pagat: “Bé, això ja ho anirem pagant”. I en aquest cas jo el que els hi
demanaria, i el fet pel que jo estic patint també amb tot aquest tema, que és la
urgència, aquestes presses, és sobretot pel tema econòmic, pel tema financer, pel
tema de com acabarem això. En aquí representa que ara fa quatre dies que ens hem
hagut de gastar entre tots (ho dic de memòria) em sembla que eren 7.000 Euros en
un informe que ens ha ratificat que realment s’havia de fer això, s’havia de fer un
concurs nou, que el pacte amb el que s’havia arribat amb SACYR no valia, que el fet
que s’hagués edificat usos, etc. implicaven fer un nou concurs. Bé, jo els hi voldria
recordar, a veure, no vull ser cap ocellot de la pluja, però els hi voldria recordar que
aquest Ajuntament va rebre en el seu dia de la Generalitat una subvenció important
per fer un equipament, amb uns usos determinats, i que ara nosaltres estem canviant
aquests usos. Jo voldria que vostès em diguessin, per tranquil·litat de tothom, que
tenen aquest tema tractat amb la gent de la Generalitat, que aquesta subvenció es
mantindrà o aquesta subvenció es substituirà per una altra i que en qualsevol cas, no
ens trobarem de cop i volta amb una corda al coll dient-nos que hem rebut una
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subvenció que no podíem rebre perquè han canviat els usos d’això.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: Bé, per finalitzar, molt, pinzellades, eh?
Teníem un informe de trenta pàgines d’ARIÑO Y VILLAR ADVOCATS en el qual ens
deia (i per això els anteriors Secretari i Interventor el van fer seu), un informe d’un
bufet d’advocats important, que deia que podíem seguir. (Un regidor fa un comentari
fora de micròfon). No, no, aquí no es torna res. Repeteixo: hi ha altres plantejaments.
I ho ha dit la Secretària. Entra, s’ho mira, ella veu uns altres plantejaments i ens diu
que demanem un altre informe. I ho fem. I aquests informes s’han de pagar, per un
tema de seguretat jurídica. Que els d’abans estaven equivocats? Jo crec que no. Que
els d’ara estan equivocats? Jo crec que tampoc. Al final has de prendre una decisió
quan tens una cosa així. I en aquests moments, qui firma és la Secretària. I jo vull
que em firmi això. I si veritablement, ni els d’abans ho havien fet malament ni els
d’ara ho fan bé. O tots ho fan bé, per mi. No em vull embolicar, però per mi tots ho
fan bé perquè es basen en gent experta. Ara, quina decisió prenem per no tenir
problemes? Escolteu-me, mira, anem al segur: ho tornem a treure i s’ha acabat. Ara,
senyor Profitós, ens tocarà negociar amb SACYR. Si, ens tocarà negociar amb
SACYR, evidentment. Que ens tocarà negociar amb la Generalitat? També. I aquí els
hi demano ajuda, pel municipi, per les Franqueses. Els hi demano ajuda, que si ens
podeu ajudar, ens ajudeu que no ens treguin la subvenció. Nosaltres ja hem fet
al·legacions. Hem fet al·legacions però si ens la treuen, al final haurem d’assumir-ho.
Però hi ha una part de l’equipament que és absolutament cultural, i és una part
important. Per tant, nosaltres defensem. El futur? No el sé. Jo aniré a la Generalitat a
lluitar el que calgui, el govern anirà. I els hi demano que ens acompanyeu, de la
mateixa manera que us he demanat altres coses a nivell de serveis socials. Jo us ho
demano, pel municipi. No hi ha més. No els hi puc dir més. Molt bé, passaríem a
votació.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, i tres abstencions dels regidors
assistents dels grups municipals ERC-AM i CpF.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: I com que no hi ha més assumptes a tractar,
ens veiem al proper Ple, si tot va bé, si la situació ho requereix, a finals del mes
d’octubre. S’aixeca la sessió.
El President aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
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