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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 28 de novembre de 2013 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:05 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, alcalde accidental 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde   
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4a tinenta d’Alcalde 
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora   
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor                   
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
JOSEP RANDOS PARÉS,  regidor 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor  
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor     
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari 
 
S’han excusat: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde  
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor  
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar 
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió del dia 24 d’octubre de 2013. 
 
No havent-hi cap intervenció es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior. 
 
Abans de donar pas al següent punt de l’ordre del dia, el sr. President diu: bé, abans de 
passar al punt número 2, els regidors que falten han excusat la seva presència al Ple, i 
també volem donar la benvinguda al nou secretari de la Corporació, el sr. Josep Maria 
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Amorós. Passem doncs, al punt número 2 de l’ordre del dia. Sí, i l’Interventor, que ja 
havia exercit aquest càrrec durant uns anys i com ja el coneixíem com a gerent i ja el 
teníem a la casa, ja havia participat molts anys als Plens. Com a nou a la casa, el sr. 
Josep Maria Amorós. 
   
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1082/2013 , 
DE DATA 29 D'OCTUBRE, EN EL QUÈ ES RESOL ESTABLIR QUE 
L'ALCALDE ASSUMEIX LA DIRECCIÓ POLÍTICA I 
COMPETÈNCIES DELEGADES DE L'ÀREA D'OBRES I SERVEIS 
D'AQUEST AJUNTAMENT 

 
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 1082/2013, de data 29 d’octubre, que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 
“ATÈS que l’alcalde, mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 23 de juny, va assignar 
la direcció política de l’àrea d’Obres i Serveis a la regidora senyora Vanesa García i 
Domínguez. 
 
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 596/2011, de data 27 de juny, en què es va resoldre el 
següent: 
 
“Primer.- DELEGAR en la senyora VANESA GARCÍA i DOMÍNGUEZ, regidora 
responsable de l’àrea d’Obres i Serveis, en l’àmbit de les seves atribucions en matèria 
de serveis municipals, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde que es 
regulen, entre d’altres disposicions, al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i a les 
ordenances i els reglaments municipals corresponents.    
  
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i els 
procediments d’iniciació i resolució; la d’instrucció dependrà del personal adscrit a la 
regidoria.  
  
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin per la regidora en aquestes matèries, es 
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos 
i formes previstes reglamentàriament.  
  
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de 
l’article 44 del Reial decret  2568/1986  de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.” 
 
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió de 7 de juliol de 2013, va donar-se per 
assabentat del Decret abans esmentat. 
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ATÈS que el Decret abans esmentat es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de data 15 de juliol de 2011, en el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web de 
l’ajuntament. 
 
TENINT EN COMPTE que la senyora Vanesa García Domínguez, regidora responsable 
de l’àrea d’Obres i Serveis, ha iniciat permís de maternitat en data 22 d’octubre de 
2013. 
 
En ús de les atribucions que li han estat legalment conferides, l’alcalde 
 
RESOL: 
 
Primer.- ESTABLIR que l’alcalde assumirà, a partir del dia 22 d’octubre de 2013, la 
direcció política de l’àrea d’Obres i Serveis així com les competències delegades a la 
senyora Garcia mitjançant Decret de l’Alcalde núm. 596/2011, de 27 de juny, i que 
s’han transcrit en la part expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la regidora Vanesa García Domínguez, als 
titulars de les regidories de l’Ajuntament, a Recursos Humans i a l’àrea d’Obres i 
Serveis d’aquest ajuntament.  
 
Tercer.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web de l’ajuntament, en compliment de 
l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple 
de l’ajuntament.” 
 
TENINT EN COMPTE l’establert a l’apartat quart del Decret transcrit anteriorment, 
l’alcalde proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de l’Alcalde núm. 1082/2013, de 
data 29 d’octubre, en què es resol ESTABLIR que l’alcalde assumirà, a partir del dia 
22 d’octubre de 2013, la direcció política de l’àrea d’Obres i Serveis així com les 
competències delegades a la senyora Garcia mitjançant Decret de l’Alcalde núm. 
596/2011, de 27 de juny. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL 

COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT  
DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DE L 
TERCER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2013 

 
L’Alcalde-President dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal relatiu 
al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent al  tercer 
trimestre de l’exercici 2013 de l’ajuntament , patronats i empreses municipals 
 
“Marta Pujol i Enrich, interventora accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent  
 
INFORME 91/2013 
 
LEGISLACIÓ: 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les 
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, 
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en 
els que s’estigui incomplint el termini. 
 
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple 
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans 
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia, 
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran 
igualment requerir la remissió dels citats informes.  
 
L'article 5.3  estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la 
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú 
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva 
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada, 
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit 
expedient. 
 
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda 
la funció de comptabilitat incorporarà a  l’informe trimestral al Ple regulat a l’article 
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals 
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s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi 
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini 
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita 
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació. 
 
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 
30 dies l’exercici 2013. 
 
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley. 
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la 
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. 
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el 
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a 
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que 
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.» 
 
CONCLUSIONS: 
 
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes 
trimestrals segons models corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2013 amb les 
dades 
 
Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre 
 
Segon. Interessos de demora pagats en el període 
 
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre. 
 
Quart.- Factures o documents justificatius amb respecte als quals hagi transcorregut més 
de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s'hagin tramitat els 
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corresponents expedients de reconeixent de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan 
gestor l'absència de tramitació dels mateixos, d'acord amb allò que disposa l’article 5.4 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre per 
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.” 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: el pagament del segon trimestre respecte del 
primer, havia comportat una millora significativa, però ara en aquest tercer trimestre 
tornem a números de primer trimestre en quan a que no es paga dintre dels 90 dies de 
la gran majoria de factures. Llavors, jo voldria saber si és pel procés que nosaltres 
tenim de facturació propi, si és un problema de cash, o quin és el problema. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, tinc les dades aquí. Jo el què sí que li puc dir és 
que en relació al segon trimestre, com diu vostè, hem passat a una mitjana bastant 
similar, segons les dades que aquí em consten, de totes maneres evidentment tenim el 
sr. Interventor aquí que pot confirmar les dades. El que sí que li puc dir és que en 
relació als trimestres anteriors, sobretot pel que fa referència a l’any 2012, hem passat 
a reduir. Estàvem pagant en algun cas gairebé a 200 dies, per tant, una mica el què 
compta és la progressió i la mitjana. I en aquest cas, la mitjana s’ha reduït 
considerablement i l’àrea d’hisenda d’aquest ajuntament, evidentment, que hi continua 
treballant per continuar reduint aquests 63 dies per reduir-los al màxim. Però les dades 
que a mi em consten és que en relació al 2012 hem baixat progressivament, i estàvem 
al voltant de 150, 180, fins i tot 190 dies, i en aquests moments els pagaments 
s’efectuen a 63 dies. No sé si el sr. Interventor vol fer algun matís. Fins i tot, en relació 
al segon trimestre tenim unes dades molt similars.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 30 DE SETEMBR E 
DE 2013 EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1 
D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ 
TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27  
D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILI TAT 
FINANCERA 

 
En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) per 
mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu 
d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i  l’art. 191 Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals 
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Vist l’informe de la interventora accidental referit a  l’estat d’execució dels pressupostos 
a 30 de setembre de 2013 en el que es posa de manifest que:  

 
• S'ha complert en termes generals el que estableix l'art. 92 i següents del Reial 

decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el Capítol primer 
del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora de las hisendes locals (TRLLRHL), en 
matèria de pressupostos, així com la nova Instrucció del model normal de 
Comptabilitat.  

 
• La corporació local dona compliment al requeriments de la Llei orgànica 2/2012 

d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa 
 

• Aquest informe de liquidació a 30 de setembre de 2013 ha estat tramès al 
Ministeri d’Economia i Hisenda en data 31 d’octubre de 2013, donant 
compliment a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació 
contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrar  d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera 

 
• Cal donar compte al ple de la corporació de la liquidació dels pressupostos 

corresponen al tercer trimestre de 2013 
 
Vista  la comunicació telemàtica efectuada al ministeri per cadascuna les entitats locals 
incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre, 
ajuntament i patronats municipals amb el seguen detall: 

 
• Resum classificació econòmica 
• Detall ingressos corrents 
• Detall ingressos de capital i financers 
• Detall despeses corrents 
• Detall despeses de capital i financers 
• Calendari, pressupost de tresoreria i necessitats d’endeutament 
• Romanent de tresoreria 
• Dotació de plantilles i retribucions 

 
S’hi afegeixen els annexes següents: 
 

• Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC 
• Informació de la regla de la despesa 
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Primer.- DONAR COMPTE al Ple de l’ajuntament de la liquidació dels pressupostos 
corresponent al tercer trimestre de 2013, que inclouen els de l’ajuntament, el Patronat 
municipal de cultura i el Patronat municipal d’esports. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ 
MUNICIPAL D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER  
DE 2013  

 
ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals 
de Catalunya estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons 
municipals d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació 
territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases de 
règim local i altres normes concordants, segons els quals els Ajuntaments aproven el 
Padró i les variacions que s’hi hagin produït. 
 
DE CONFORMITAT, així mateix, amb allò que disposa l’article 22.2. lletra q) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’Alcalde proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència 
a l’1 de gener de 2013, que dóna un resultat de 19.101 habitants (9.824 homes i 9.277 
dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex al present 
acord. 
 
Segon.- REMETRE el present acord i els resums numèrics a la Delegació Provincial de 
Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística i al Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels catorze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ELECCIÓ DELS CÀRRECS DE 
JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT DEL MUNICIPI DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant escrit RE 
2013/7111, de data 30 de setembre, ha comunicat a aquest ajuntament l’acord adoptat 
per la Comissió de la Sala de Govern de data 10 de setembre de 2013, segons el qual 
s’ha d’iniciar expedient administratiu per a l’elecció dels càrrecs de jutge/essa de pau 
titular i suplent atesa la propera finalització del període de quatre anys pel que van ser 
nomenats els actuats Jutge de Pau titular i suplent.  
 
ATÈS que s’ha dictat el Decret de l’Alcalde núm. 1039/2013, de data 14 d’octubre, pel 
qual s’acorda INICIAR expedient administratiu per a l’elecció dels càrrecs esmentats, 
de conformitat amb el què disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
VIST l’edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província del dia 28 d’octubre de 
2013, mitjançant el qual s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds als càrrecs 
esmentats.  
 
ATÈS que també s’ha exposat en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, i en el del Jutjat 
de Pau de les Franqueses del Vallès i del Jutjat Degà de Granollers, acreditat mitjançant 
diligències de data 8 de novembre (RE 2013/8361 de 13 de novembre) i de data 11 de 
novembre (RE 2013/8412 de 15 de novembre), respectivament. 
 
TENINT EN COMPTE que s’han presentat les sol·licituds següents:  
 

• RE núm. 2013/7915, de data 29 d’octubre, presentada pel senyor MIGUEL 
MARAVER BOX  

• RE núm. 2013/8420, de data 15 de novembre, presentada pel senyor MIGUEL 
VALLS MORATA 

 
DE CONFORMITAT amb allò que disposen els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial i els articles 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
pau. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- ELEGIR, per un període de quatre anys, al senyor MIGUEL VALLS 
MORATA, per desenvolupar el càrrec de JUTGE DE PAU TITULAR, per considerar 
que reuneix les condicions necessàries i la idoneïtat precisa per a fer-ho. 
 
Segon.- ELEGIR, per un període de quatre anys, al senyor MIGUEL MARAVER BOX, 
per desenvolupar el càrrec de JUTGE DE PAU SUPLENT, per considerar que reuneix 
les condicions necessàries i la idoneïtat precisa per a fer-ho. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a les persones elegides i al Jutjat Degà de 
Granollers, juntament amb el certificat que estableix l’article 7 del Reglament 3/1995, 
de 7 de juny, dels jutges de pau, per tal que sigui elevat a la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo em pregunto per què tenint en compte que 
s’havia d’escollir jutge de pau, no s’ha fet una promoció més gran al butlletí municipal 
de la possibilitat de poder accedir a fer instàncies per ser Jutge de Pau en aquest 
Ajuntament, tot i que és una feina farragosa i ingrata, però bé, a lo millor ens hagués 
sorprès més gent. El resultat d’això és que només es presenten dues persones, una 
l’actual i una altra de nova, i la meva pregunta és, com s’escull entre ells dos? O com a 
suplent? Com s’escull entre ells dos qui és el titular i qui és el suplent? Quins són els 
criteris? O és que donat que a cap de les instàncies diu jo vull ser titular i jo vull ser 
suplent? Per tant, quins són els criteris? Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: en referència a la primera part de la seva 
intervenció, és veritat, es podria haver publicitat. En tot cas, quan s’han iniciat els 
tràmits legals de publicació al BOP, de tot, que són els que són els preceptius i els 
reglamentaris, és la forma de fer-ho públic, publicar en els diaris oficials. També, 
segurament, jo em penso que la proposta que vostè diu és constructiva i és positiva i 
potser sí que seria important tenir-ho en compte de cara una nova convocatòria. Potser, 
segurament, si en aquell moment ho hagués suggerit, els serveis tècnics de la casa 
potser podríem haver-ho fet i n’haguéssim donat un coneixement més ampli a la 
població. En aquest cas, i contestant a la segona part de la seva pregunta, els dos 
candidats que s’han presentat corresponent al titular i al suplent que ja hi havia fins 
ara, que ens van elegir ara fa 4 anys, i des dels serveis tècnics es va considerar que fa 4 
anys el criteri que es va seguir jo crec que va ser el criteri d’ordre, i havent 
desenvolupat la seva tasca sense cap complicació i de forma força correcte, els serveis 
tècnics de la casa han considerat que s’havia de mantenir el criteri. Evidentment, sens 
perjudici del què es presenten i del que queda nomenat com a suplent.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: quan diu criteri d’ordre, què vol dir? D’ordre de 
presentació? A mi em sembla bé que això ja estigui pactat, però si haguessin hagut 
dues persones noves. Jo l’únic que demano és quin són els criteris perquè s’esculleixi 
qui és el jutge de pau i qui no és el jutge de pau en aquest ajuntament.  
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Contesta el sr. Ribalta i diu: no, són únicament els legals i després depèn d’una decisió 
tècnica d’aquest ajuntament, que també en el qual s’ha de valorar la idoneïtat de la 
persona que ho demana. En aquest cas jo penso que els serveis tècnics han considerat 
que les dues persones tenien la idoneïtat necessària per complir, però que com amb 
anterioritat ho havia exercit la persona que ara ha estat nomenada i ho havia exercit, 
com li he dit, amb total correcció i havia accedit d’aquesta manera que s’havia de 
continuar amb el mateix criteri. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: gràcies, bona nit a tothom. Entenc de les seves 
paraules, i voldria que m’ho confirmés, que realment en aquest cas s’ha limitat a fer 
estrictament la difusió mínima, legal i obligatòria de que hi havia aquesta cobertura, i 
que no s’ha fet absolutament res més. I per altra banda, aquests criteris tècnics als que 
vostè fa referència, la veritat és que dins de l’expedient no hi són. Dins de l’expedient 
no hi ha una ratlla d’informe de cap tècnic que digui això. Llavors, a veure, si atenem 
al criteri d’ordre, en aquest cas, l’ordre de presentació de les sol·licituds està al revés, 
vull dir, està al revés de com va ser a l’anterior cas. Llavors, la veritat, jo no sé en què 
basa un criteri tècnic quan realment dins de l’expedient no hi ha absolutament res. 
Dins de l’expedient el què hi ha són dues instàncies bessones, que es presenten per 
cobrir el mateix, dos currículums, i cap mena de resolució de l’ajuntament que serveixi 
d’argument al que avui se’ns porta a votació.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: ja li he dit que els dos candidats tenien la idoneïtat i 
que els serveis tècnics d’aquest ajuntament, secretaria en aquest cas, ha optat per 
atorgar el càrrec a qui ja l’havia desenvolupat fins ara. Això no vol dir, com sembla 
que diu vostè, que l’altre persona no tingui, que també els compleix, però en aquest 
cas la decisió s’ha pres en funció de la persona que fins ara havia desenvolupat el 
càrrec.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo dic senzillament que no hi ha res escrit a 
l’expedient en què vostè es pugui recolzar per dir-nos el què ens està dient. És això el 
què trobo a faltar.  
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: en tot cas, atenent a les paraules del regidor, des de 
Secretaria s’incorporarà un informe en aquest sentit. Bàsicament, com diu l’alcalde, s’ha 
valorat l’experiència ja demostrada en l’exercici anterior. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no crec que sigui massa correcte incorporar un 
informe un cop el punt debatut, fet i votat. Vull dir, en qualsevol cas. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: perdó, en tot cas el procediment no demana. 
Demana simplement l’elecció. El criteri que s’ha seguit és aquest i penso que s’ha 
seguit absolutament fil per randa el procediment. També pel que fa a la publicitat que 
s’ha donat a la convocatòria.  
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Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: de fet ara portem ara aquest tema a votació. Jo no sé 
si algun de vostès proposa que el candidat sigui un altre, o si l’altra persona, si en aquest 
cas, ara és el moment de dir-ho, si és aquest el cas. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels catorze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

7. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013  

 
VISTA la necessitat de suplementar determinades partides pressupostàries que es 
preveuen insuficients per a comptabilitzar tota la despesa a reconèixer fins a final 
d’exercici, mentre que en d’altres se’n preveu un romanent.   
 
TENINT EN COMPTE que el present acord és objecte de transferències de crèdit que 
afecten a diferents grups de funció.  
 
ATÈS que les transferències que es proposen no afecten ni a crèdits ampliables ni a 
crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici, no minoren crèdits que hagin estat 
incrementats amb suplements o transferències de crèdit i no incrementen crèdits que 
com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de minoració. 
 
ATÈS que la base 21 de les d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2013, de conformitat en allò previst a l’article 179 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, preveu que l’autorització de transferències de crèdit 
entre diferents grups de funció, correspon al ple de l’ajuntament. 
 
VIST l’informe d’Intervenció. 
 
VISTA la Memòria d’Alcaldia. 
 
D’ACORD amb allò que estableix l’article 179 del text Refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, a l’ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la transferència de crèdit en el Pressupost vigent 
de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, segons l’annex que s’adjunta i forma part del 
present acord. 
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Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el 
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si 
s’escau, al·legacions o reclamacions. 
 
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el 
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bona tarda. Bé, d’entrada m’hagués agradat que 
el regidor d’Hisenda ens hagués explicat una miqueta més amb detall algunes partides 
d’aquesta modificació de crèdit, però veig que no hi és. Però bé, és igual, en qualsevol 
cas, només comentar que per coherència aquesta modificació de crèdit no és res més 
que un fruit del pressupost que ja vam votar en contra, i per lo tant, votarem en contra.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’Esquerra també serà contrari a aquesta 
modificació. A veure, voldria deixar clar un parell de coses. La partida principal que 
s’ha de dotar, que és la d’amortització de préstecs, no és res més que una feina mal 
feta. Això ve donat, i perquè la gent ho sàpiga, perquè ara fa 2 anys es van formalitzar 
els préstecs de l’ICO, de l’Institut de Crèdit Oficial, pel tema de pagament de factures. 
Aquests préstecs portaven dos anys de carència i passats els dos anys es començava a 
amortitzar. Llavors aquí què és el què ha passat? Que quan es va fer el pressupost 
d’aquest any 2013, doncs es va fer un tallar i enganxar del pressupost anterior, suposo, 
o molt aproximadament. Hem tingut la sort de que els interessos doncs han baixat, la 
qual cosa fa que es paga menys, però ningú va preveure que en aquest darrer trimestre 
ja es començaven les amortitzacions dels préstecs. Em sembla que és un error força 
greu, tant del punt de vista purament comptable com des del punt de vista del polític i 
del govern responsable, que han de vetllar per a això. Una altra de les partides per les 
què se’ns demana que incrementem diners, és la partida del manteniment de l’autobús 
en el conveni amb Granollers. Quan es va fer això, jo vaig demanar per activa i per 
passiva, durant dos plens seguits a la regidora del ram, a veure si em podia justificar 
una sèrie de coses d’aquest conveni, que no se’m van justificar. L’alcalde ha assumit 
les funcions de la regidora i no sé si les funcions que fa vostè avui com a alcalde 
també inclouen les funcions de la regidora i si ens pot dir alguna cosa al respecte 
d’aquest increment de vuit mil i pico d’euros. I el motiu principal del vot en contra 
d’Esquerra serà que una de les partides de les quals es treuen diners per posar-les a les 
altres, és la de conservació d’infraestructures municipals. Traiem 28.300 euros, si no 
ho tinc mal anotat. Això estaria molt bé si nosaltres ho tinguéssim tot endreçadet i tot 
molt bé,  però en aquest cas concret, des de Corró d’Amunt, des de l’Associació de 
Veïns, des del Consell del Poble, s’ha demanat per activa i per passiva que s’arreglin 
una part del ferm de la urbanització de Can Suquet, que està malmès, i se’ns ha 
contestat sempre la paraula màgica: no hi ha diners. A veure, a mi m’agradaria veure 
en quina cara els regidors que formen part del Consell del Poble de Corró d’Amunt 
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compareixeran a la propera reunió per dir-los: “escolta, aquella cosa per la que no 
teníeu diners, no només n’hi havia, sinó que a més a més els hem tret abans de final 
d’any del pressupost per passar-los a una altra partida”. Llavors a mi em sembla molt 
poc ètic retirar diners d’aquesta partida quan se’ns havia dit que no n’hi havia i hagi 
obres pendents de fer.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sí, seguint per on anava el regidor Profitós. Dues 
partides que també es disminueixen i passen a incrementar són les d’estalvi energètic, 
les d’estalvi de manteniment d’aquestes estructures. Curiosament, en el ple passat 
quan aprovàvem les mesures d’estalvi, el punt f) eren “medidas de ahorro energético, 
alumbrado público y equipamientos municipales”. O sigui, que fiquem com estalvi 
que hem apagat més faroles i que estem fent bé les coses de manteniment, i ara fem un 
truc de màgia, i això que hem estalviat el posem a gastar en una altra partida 
pressupostària. Amb lo qual, una de dos: o estem estafant a l’estat, o ens estem 
estafant a nosaltres mateixos perquè ens fem trampes al solitari. És que si no, no hi ha 
més explicacions. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: bé, jo també, el canvi de partides que fan aquí vull 
que m’expliqui el canvi de partida que hi ha de 185.600 euros d’amortització de 
préstecs i entitats financeres, quan això ha baixat.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, anirem per ordre. La pregunta que fa el sr. Badia 
és la mateixa que feia referència a l’inici de la seva intervenció el sr. Profitós. 
Efectivament, en l’elaboració del pressupost de 2013 un tècnic d’aquesta casa, un 
funcionari encarregat de fer això, doncs va calcular que la carència d’aquest crèdit al 
qual vostè feia referència es podria efectuar el 2014. Per tant, jo el que li he de dir és 
que els pressupostos de la Corporació van estar a la seva disposició durant molt temps, 
igual que la del regidor, era un tema que es podia veure a les hores quan la nostra feina 
era revisar, és controlar i és veure. Quan hem detectat això, doncs s’ha rectificat i ja 
està. I quan a altres parts de la seva intervenció, el transport urbà amb Granollers, com 
vostè sap, es tracta d’un pressupost, i aquest pressupost està en funció de moltes coses: 
de la previsió d’ús que es farà, de la quantitat de vehicles que s’utilitzaran, etc. I en 
aquest cas, la informació que jo tinc aquí en aquests moments és que per 
modificacions d’ús i per necessitats de servei, s’ha hagut d’abonar aquesta quantitat. 
En quant infraestructures municipals, doncs prenem nota. Els regidors que aquí 
formen part del Consell de Poble de Corró d’Amunt suposo que també n’hauran pres 
nota, i ho passarem a l’Àrea de Serveis i ho tindrem en compte. Dir-los però que és 
veritat, com deia el sr. Bernabé, que hi ha un estalvi, que s’ha produït un estalvi, amb 
uns pressupostos en els quals ja es preveia més estalvi d’enllumenat d’un global de 
75.000 euros amb concepte d’enllumenat, jo penso que això és positiu i això ens 
permet abordat altres actuacions que, sense aquest estalvi, evidentment no es podrien 
portar a terme. I també hi ha un estalvi de 45.000 euros que s’havien previst per 
personal laboral i per personal fix d’aquest ajuntament, que no s’han fet, i per tant, 
entre l’estalvi d’enllumenat i l’estalvi de personal laboral, estem al voltant d’uns 
120.000 euros que hem aconseguit estalviar. Per tant, veure també una mica la cara 
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positiva. I el senyor Badia doncs, jo penso que ja li he contestat perquè era la primera 
pregunta que havia fet el sr. Profitós.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: de fet, lo primer que he fet no ha estat una 
pregunta, sinó que ha estat una explicació del per què era. No ho estava preguntant. Ho 
sé perfectament per què ha passat. En segon lloc, sr. Ribalta, em penso que no és 
correcte que vostè ens passi als regidors de l’oposició els deures que en el seu moment 
no han fet els regidors del govern. Per lo que fa al tema de l’autobús, jo entenc que pot 
haver una desviació de 8.000 euros. Del què m’estic queixant és que des de la gènesi 
d’aquest contracte, des de l’origen, no se’ns ha facilitat, almenys al grup d’Esquerra, 
informació addicional que havíem demanat. I el fet de que prenguin nota ara del tema 
del ferm que està en mal estat a Can Suquet, a veure, no sé quantes llibretes han acabat 
prenent-ne nota. Vull dir, el tema no és que no se n’hagi pres nota, és que fins ara s’ha 
dit que no havia diners per fer això, i ens trobem en què els diners hi eren i es destinen 
a d’altres coses. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo crec que tampoc se m’ha entès. Jo el que no 
acabo d’entendre és com quan li fem els números a l’estat li diem: “escoltin, estem 
dintre de lo que nosaltres hem fet, perquè estem en un rescat i per tant cada ix temps li 
hem d’anar presentant comptes a vostè”. I presentem llavors, com a una cosa en 
positiu que hem aconseguit estalviar, unes millores de ahorro energético y alumbrado 
público. Però és que resulta que aquests mateixos calés que estem presentant a l’estat, 
com que ho hem aconseguit estalviar, per tant, donem garantia de que amb aquests 
calés podem cobrir tot el que nosaltres hem de cobrir, després fem un moviment de 
trilero i passa a estar en aquesta partida. Jo no dic que estigui bé o no estalviar, i a mi 
em sembla perfecte i correcte. El què dic és que no es pot presentar com un guany en 
un cantó i després me’l gasto en un altre. Això no em quadra ni a mi ni a ningú que 
porti una economia domèstica. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: no, bàsicament dir el què estàvem dient fins ara, és 
a dir, aquests diners que s’havien de gastar i que no es gastaran, es gastaran ara, per 
exemple, amb equipament infantil que pot millorar doncs qüestions d’educació per a 
les escoles, per exemple. O com deien, manteniment i millores en sòl no urbanitzable. 
Per tant, independentment del destí que vostè qüestionava sí que serviran per aportar al 
municipi coses que no s’havien pogut pressupostar i que ara sí que es podran portar a 
terme durant aquest trimestres. Que corresponen a actuacions evidentment que no 
s’han portat a terme. Jo crec que evidentment si algú ha detectat que aquesta 
amortització de préstec, aquesta carència no hi era, evidentment, ha sigut des de 
l’equip de govern. Per tant, sí que es fa la feina. I la feina quan es detecta el que es fa 
és corregir-la i arreglar-la, i és el què s’ha fet. (En referència al sr. Profitós) Bé, si és 
breu, sí, no li correspon, però sigui breu, si us plau. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Bernabé, el paper ho aguanta tot. En el proper 
informe de seguiment de la cosa de la despesa i tota la pesca, continuarà dient que 
estem estalviant en llum, i serà veritat. Llavors el què hem d’estar atents nosaltres és a 
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veure si en alguna part d’aquest mateix informe surt o no surt que hi ha partides que 
s’estan desviant a l’alça. M’explico? Llavors aquí representa que pot estar vostè segur 
i pujar de peus de que el proper informe continuarà dient això, que ens estalviem 
despesa. El què haurem de mirar és si hi ha una contrapartida en un altre apartat on es 
diu, escolti, pensava gastar tant d’això però ens gastarem 185.000 euros més, o 
pensàvem gastar-nos tant d’això. El tema és aquest. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: ja per acabar el tema, però em sembla que, sr. 
Profitós, que minimitzar una despesa de 75.000 euros en enllumenat que a l’any passat 
es va realitzar i que aquest any no es realitzarà. Sí home, és una despesa que s’havia 
pressupostat en funció de la despesa de l’any anterior, i que aquest any no es farà, ens 
l’estalviarem. Per tant això és bastant objectiu, no es pot dir que el paper ho aguanta 
tot. No. El paper i el consum, els kilowats que hem consumit, que són molt menys. Per 
tant, em sembla que no es pot minimitzar un fet tan objectiu com que gastarem 75.000 
euros menys en despeses d’enllumenat. Em sembla que això no és una qüestió de 
paper.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: perdó, si em permet tant el que he dit jo com el què 
ha dit vostè, queda dins de l’acta, i jo no he minimitzat en cap moment això. He dit 
que en el proper informe continuarà constant que s’està estalviant en aquest sentit. I 
això és veritat. No ho he minimitzat. El què he dit és que, en el mateix informe hauria 
de costar en d’altres partides que en lloc d’estalviar, s’està invertint més del què deia. 
Vaja, està tot escrit, vull dir que en cap cas es pot interpretar del que jo he dit que 
aquesta estalvi no tingui importància. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, però seguint amb la seva lògica i amb la seva 
coherència, el topall de pressupost al qual s’haurà arribat i s’haurà estalviat en funció 
de l’any anterior, continuarà sent el correcte. Per tant, no caldrà.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: acabem. jo no he dit en cap cas, o sigui, quan jo he 
qüestionat partides de les que es treien diners, no he parlat en cap cas d’aquesta. Em 
sembla perfecte que s’hagi estalviat.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, sis vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

8. MOCIÓ REFERENT A LA SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE  
CATALUNYA PER A L'ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT 
JORDI A L'ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DEL  
DEFICIENT VIVER DE BELL-LLOC 
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ATÈS que la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel  
Decret  457/1981, de  18  de  desembre,  "amb  la  finalitat de  distingir aquelles 
persones naturals  o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats 
a Catalunya en defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i 
cultural". 
 
VIST l’escrit presentat per l’Ajuntament de Cardedeu el dia 12 de novembre de 2013, 
amb RE 8307/2013, en el qual demana que l’ajuntament de les Franqueses s’adhereixi 
per sol·licitar que la Generalitat atorgui la Creu de Sant Jordi a l’entitat AISD Viver de 
Bell-lloc. 
 
ATÈS que és voluntat d'aquest ajuntament reconèixer l'enorme tasca realitzada per 
l ’Associació per a la Integració Social del Deficient Viver de Bell-lloc. 
 
Per tot això, l’alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- PROPOSAR a la Generalitat de Catalunya l'atorgament de la Creu de 
Sant Jordi de l'any 2014 a l’Associació per a la Integració Social del Deficient 
Viver de Bell-lloc. 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord a la presidència de la Generalitat de 
Catalunya, a l’AISD Viver de Bell-lloc i a l’ajuntament de Cardedeu. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure. Bàsicament, obro l’expedient, veig una 
carta de l’alcaldessa Calamanda Vila de Cardedeu, que ens demana que ens adherim a 
la moció que ells han presentat. Passo una altra fulla i és la nostra moció dient-nos que 
ens adherim a Sant Jordi. Jo personalment no conec el funcionament d’aquesta 
empresa. Sé que contracta discapacitats, però no sé la seva obra social. La desconec. 
Per tant, votar a favor de que una entitat sigui nominada a la Creu de Sant Jordi sense 
que dintre de l’expedient vingui una informació sobre la labor social que està fent, que 
jo suposo que l’ajuntament de Cardedeu sí que va haver de presentar, es demanar-nos 
de que ens fiem d’una imatge que té una empresa. Per tant, a mi em resulta molt 
complicat recolzar algo del què pràcticament no hi  ha informació.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: en primer lloc, una puntualització. No sé 
l’expressió que ha fet servir el sr. Secretari quan l’ha presentat, però a veure, els partits 
als què ha fet referència són els què presenten la moció, no els què la recolza. Qui 
recolza la moció ho sabrem un cop s’hagi votat. Per altra banda. Em vaig trobar 
exactament en el mateix dilema en el què es troba el sr. Bernabé. Jo li puc dir el què 
vaig fer jo. Va ser parlar (potser és l’avantatge de ser una cosa purament local), vaig 
parlar amb la meva gent de Cardedeu. Llavors em van donar la informació que 
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nosaltres no vam saber trobar, que no hem pogut trobar, perquè no hi era dins del Ple, i 
anuncio que el vot d’Esquerra serà favorable a aquesta moció. Llavors, si és pel punt 
de dir no sé què fer perquè no tinc informació, si vostè se’n refia de mi la informació 
que m’ha donat a mi la meva gent de Cardedeu és que podem votar que sí 
tranquil·lament. En qualsevol cas, el vot d’Esquerra sí que serà favorable a la moció 
tot i que no hem participat en la seva presentació. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: de fet els regidors que fa temps que ens movem pel 
municipi els coneixem, aquesta entitat, i perquè desenvolupa tasques en el nostre 
municipi i també, de vegades, hi ha coses suposo que des de l’àrea de Secretaria, que 
ha preparat els punts, pot pensar que hi ha coses que es coneixen públicament, o no. 
En aquesta cas penso que ens la podia haver demanat i la podíem haver proporcionat. 
Però en tot cas li demano disculpes perquè no hi era. En tot cas podem pensar que era 
un fet conegut i reconegut a nivell comarcal i que, per tant, aquesta informació podia 
estar a les seves mans. Però de totes maneres té raó, no té per què tenir-la.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure, jo sé que la Fageda fabrica iogurts. Sé que 
és una empresa que fabrica iogurts amb una sèrie d’empreses capacitades i tal. La 
labor social de la Fageda la desconec. La labor social de Vivers de Bell-lloc la 
desconec. Vostès saben si tenen pisos tutelats? Vostès saben si treballen fora de 
l’ambient laboral amb aquestes famílies i amb aquests discapacitats? Ho sabem? Clar, 
si vostès em diuen: jo ho sé personalment, d’acord. Però aquesta informació ha de ser-
hi perquè si no me n’he de refiar de la imatge d’una empresa i les imatges tots 
coneixem que són comercials, que estan per guanyar calés.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, de vegades podem pensar que el coneixement 
que nosaltres puguem tenir, de vegades per circumstàncies o per situacions no tothom 
el té, per tant, li respecto molt la seva intervenció i la seva aportació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, CpF, ERC-AM i PxC, una abstenció del regidor  
del grup municipal LFI, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: els he dir que, com ha informat el secretari amb 
anterioritat, que aquesta moció que hem aprovat anteriorment, la que presentem ara i 
la següent, són mocions que es van proposar en el si de la Junta de Portaveus, i per tant 
sorgeixen de les aportacions dels diferents grups municipals, però que aquest govern i 
també els altres portaveus manifesten la seva voluntat de procurar aportar-les de forma 
conjunta. Per això, en algunes d’elles, no són mocions que vinguin del govern ni que 
vinguin de cap partit de l’oposició, sinó que són mocions que es presenten 
conjuntament pels grups polítics que s’hi ha volgut adherir. En aquest cas aquesta 
moció referent a la condemna dels tràgics fets ocorreguts a Lampedusa durant el mes 
d’octubre de 2013. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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9. MOCIÓ REFERENT A LA CONDEMNA DELS TRÀGICS FETS 

OCORREGUTS A LAMPEDUSA DURANT EL MES D'OCTUBRE DE 
2013  

 
Aquest ajuntament lamenta els tràgics fets ocorreguts a Lampedusa els passats 4 i 11 
d’octubre de 2013, que han marcat un punt d’inflexió en les conseqüències de l’intent 
d’arribada d’immigrants a Europa. Es calcula que del primer naufragi patit per més de 
500 persones, es van trobar més de 339 persones mortes i se’n van aconseguir salvar 
només 155. El segon naufragi, que va tenir lloc només una setmana després, va afectar 
més de 250 persones, de les quals la majoria van ser rescatades, tot i que va provocar la 
mort de més de 34 persones, entre les quals 10 menors. 
 
En definitiva, són centenars de persones que se sumen a les més de 1.500 persones que, 
segons les Nacions Unides, desapareixen cada any al Mediterrani fugint de les 
dificultats econòmiques i, cada vegada més, polítiques dels seus països buscant un futur 
millor en la idealitzada Europa. No es pot obviar el drama més proper que té lloc a les 
costes de l’Estret de Gibraltar, on aquest any han sucumbit més de dues-centes 
persones. 
 
Per tot això, l’alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- CONDEMNAR els tràgics fets ocorreguts a Lampedusa els passats 4 i 11 
d’octubre de 2013 i reflexionar sobre les actuals polítiques migratòries i les seves 
conseqüències sobre els més desafavorits. 
 
Segon.- EXIGIR responsabilitats en els assumptes d’immigració i demanar 
explicacions als poders públics, des de la Unió Europea, fins als estats membres, 
passant pels ajuntaments, exigint respostes a cada institució en funció del seu grau de 
responsabilitat en matèria d’immigració: 
 

- A la Unió Europea que activi les mesures necessàries per finalitzar amb aquests 
accidents i aturar els centenars de morts a la Mediterrània. 

- A l’Estat espanyol que prengui partit en polítiques migratòries ja que és destí de 
molts migrants que perden la vida cada any mentre creuen l’estret de Gibraltar. 

- A la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya que 
advoqui perquè els processos migratoris no acabin de manera tràgica. 

 
Tercer.- POSAR EN VALOR les propostes que busquen revertir aquest fenomen, com la 
cooperació i el codesenvolupament, impulsades des del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, que ofereix l’espai de coordinació i concertació per a aquesta 
matèria als ajuntaments membres. 
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Quart.- DONAR SUPORT als governs locals que promouen tant les relacions amb els 
països empobrits a través de projectes de cooperació al desenvolupament, com 
polítiques d’inclusió i cohesió social al municipi. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Delegació 
de la Unió Europea a Barcelona, al Consulat General d’Itàlia a Barcelona, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: aquesta moció, ara utilitzaré la terminologia 
correcta, està recolzada pels grups de l’equip de govern, Convergència per les 
Franqueses, Esquerra Republicana i Les Franqueses Imagina (a continuació dóna 
lectura de la proposta) 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: no em deixa de sorprendre que tots els regidors 
d’aquest consistori, tots els grups municipals, excepte Plataforma per Catalunya, es 
sumin a aquesta moció. Em sembla greu no votar a favor de demanar que es posin els 
recursos i que es posin les mesures per salvar vides de persones i per desenvolupar 
aquests països que requereixen això. Ho dic perquè no deixa de sorprendre’m, encara 
que ja sabem com pensa cadascú, continuo trobant greu que una formació política 
defensi aquest tipus d’ideologies i no sigui capaç de votar a favor una cosa que té la 
finalitat de salvar la vida de moltes persones. Alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: miri, aquesta moció, com que vostè no l’ha fet, 
creiem que és pobre, i creiem que s’havia d’haver equipat de vàries coses. Vostès aquí 
no sé si vostès veuen que la moció posa demanar que no sé què a la Unió Europea. 
Escolti’m, els altres països no es demanen. Vostè demana al govern central, però als 
països on deixen que facin aquestes coses no es demanen. M’entén? Doncs si vostè 
està d’acord amb això, vull dir que...  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: per tant dedueixo que si afegim de demanar a 
aquests països prendre les mesures necessàries per evitar aquestes situacions, vostè 
votaria favor, dedueixo.  
 
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bona nit. Bé, senyor Badia, jo li contestaré sobre 
això del per què no hi ha altres opcions en aquesta moció. Nosaltres com a membres 
del Fons Català de Cooperació, se’ns va fer arribar aquesta moció més o menys, és la 
plantilla que han fet servir des del Fons Català, perquè s’afegeixi per a la petició a 
molts municipis, afegir-nos a aquesta proposta. En cap moment se’ns ha plantejat des 
del Fons Català altres afegits, però de totes maneres podem prendre nota. Si això fa 
que vostè pugui votar a favor, jo personalment no tindria cap inconvenient de suggerir 
un altre afegit a aquests punts d’aquesta moció.  
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: hi  ha més arguments, eh? Vull dir, dues pàgines per 
incloure a la moció. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: ha tingut vostè (interromp el sr. Badia i diu: vol 
incloure la pàgina), ha tingut vostè més d’una setmana per proposar. Si realment vostè 
té la voluntat de resoldre aquestes situacions que succeeixen, ha tingut vostè una 
setmana i té avui aquí el micròfon a la seva disposició per suggerir aquests canvis, 
perquè nosaltres sí que considerem que, com deia la regidora, formem part del Fons 
Català de Cooperació, la pressió dels ajuntaments pot canviar normatives i legislacions 
europees perquè es prenguin mesures i es resolguin. Esperi, que ara en aquests 
moments no té la paraula. Ara li cediré. Li estava dient que té una oportunitat vostè en 
aquest Ple de manifestar aquesta voluntat de resoldre aquesta situació. Si pensa que no 
ho ha de fer, no ho faci, però vostè mateix.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: deixi de fer demagògia, ja li estic dient, que si vostè 
ho vol incloure lo que tinc jo aquí, li passo i si ho inclou, li votaré a favor. I ja està. 
 
Respon el sr. Ribalta i diu: passi-ho i ens ho mirem. Vagi-ho passant i que ho vegin. 
 
El sr. Badia diu: tinc vàries còpies.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: miri, motius per votar en contra de la moció. Aquesta 
iniciativa està redactada des de una suposada innocència política de les organitzacions 
que la promouen com si les responsabilitats que reclama no es poguessin fer efectives 
a tots els partits que han tingut una funció de govern en matèria d’immigració des de 
fa dècades. Estem davant d’una pura propaganda farisàica evacuada per part de la 
dreta més immoral i obscena que la història recent d’Europa registra. Els seus 
destructius efectes econòmics i socials que inclouen una criminal política de fluxos 
migratoris, acrediten la nostra postura de rebuig total. L’arribada d’immigrants ha estat 
incentivada pel capitalisme amb la finalitat d’abaratir el preu de la mà d’obra 
autòctona, i CIU és un partit vinculat a l’ofensiva neoliberal de la qual la política 
d’immigració ha estat i segueix estant una peça cabdal en perjudici dels treballadors de 
totes les nacions del continent europeu. Els immigrants arriben en pateres a Europa 
engrescats per aquesta política de (...) laboral i sabent o creient que només vulneren 
una norma administrativa com ara una multa de tràfic, han violat les fronteres d’un 
estat sobirà perquè fins ara, realment, ha estat així. A Itàlia, per primer cop, s’ha 
tipificat com a delicte l’entrada il·legal d’immigrants i aquesta malifeta no sols la 
cometen les màfies, sinó els mateixos immigrants, cosa que la majoria ignoren. I com 
a conseqüència d’aquesta ignorància o engany, i no de la llei mateixa, s’ha produït un 
conflicte entre els preceptes marítims que obliguen el rescat de nàufrags i l’imperatiu 
penal de no col·laborar en la comissió d’un acte delictiu. El nostre partit creu que els 
immigrants havien d’haver estat rescatats perquè el dret a la vida, com a dret 
fonamental, prima sobre una norma penal, però sense que això impliqui abolir la Llei, 
sinó sols desenvolupar-la de manera que els immigrants sàpiguen que penetren 
il·legalment a Itàlia i esperen que aviat també a Catalunya i a Espanya. És delicte 
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castigar amb pena de privació de llibertat. En definitiva, que no podran instal·lar-se a  
la força en un territori en el qual no han estat cridats ni acceptats de forma voluntària 
pel respectiu poble sobirà. La finalitat de la moció de CIU és atacar la norma penal 
italiana i torna a la situació anterior d’impunitat, a fi i efecte que el capitalisme pugui 
seguir traficant amb carn humana i les élits financeres continuar enriquint-se amb la 
reducció del treball a condicions de semi-esclavatge. En conseqüència manifesta el 
nostre desacord amb el fet que els immigrants no hagin estat al capdavall rescatats. 
Rebutgem també enèrgicament una moció falsament humanitària que explicita el 
mateix tipus de discurs hipòcrita que ha fet possibles aquestes situacions tràgiques 
amb un discurs antidemocràtic que encobreix els interessos econòmics del gran capital 
sota la màscara dels drets humans.  
 
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: gràcies. Miri senyor Badia. Vostè ja sap que jo 
sóc una persona més aviat tranquil·la i poc bel·ligerant. Però això és inaguantable. 
Això no és una esmena a una moció. Això és una declaració de principis del seu partit, 
que gràcies a Déu no és el meu. I jo crec que això no es pot acceptar de cap de les 
maneres.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a mi em sembla bé que vostè justifiqui el vot. Ha 
fet una argumentació sobre per què no votarà aquesta moció. Em sembla perfecte. 
Però no s’ha llegit la moció. No s’ha llegit la moció. No senyor! Aquí estem dient, 
primer, hi ha una casuística, que és una sèrie de gent que es fica a una patera, no “per 
pegar el pelotazo de la seva vida” sinó per guanyar-se la vida. I aquesta gent 
s’enfonsa. I els hem d’ajudar. Punt número 1. Punt número 2 que diu la moció: 
incentivar que la cooperació es faci la feina als països d’aquesta gent, de que no hagi 
de fer aquest tràgic itinerari cap al nostre primer món. Això ho diu la moció. I vostè, 
com no se l’ha llegit ens ve dient, no és que els països d’allà què fan? Fan lo que 
nosaltres estiguem disposats a arribar a acords amb ells. Però el què aquí s’està dient 
és que hi ha gent que s’està morint intentant arribar al primer món, i que no se’ls pot 
deixar tirats. No estem discutint si les conseqüències que comporta això, sinó 
comporta, si l’economia, si no l’economia. Estem parlant de persones que es deixen la 
pell.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: unes quantes coses. A veure, en primer lloc, senyor 
Badia, vostè ens ha enganyat perquè com ha dit fa un moment la regidora, no ens ha 
presentat cap esmena, ni cap modificació, ni cap proposta a aquesta moció. En segon 
lloc, no sé si com diu el regidor Bernabé vostè no havia llegit la moció, però el què sí 
em penso que no havia llegit és la seva intervenció. En qualsevol cas, recordar-li que 
no la presenta Convergència i Unió aquesta moció, sinó que la presenten tots els grups 
d’aquest ajuntament, excepte el seu. I a veure, com a conclusió, celebrar la seva 
intervenció perquè aquí tothom va quedant retratat a la llarga i vostè ha quedat retratat 
més aviat a la curta.  
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SOTMESA a votació la moció, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, CpF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del regidor 
del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

10. MOCIÓ REFERENT A DONAR RESPOSTA ALS EFECTES DEL TIF Ó 
HAIYAN A LES ILLES FILIPINES  

 
El passat 8 de novembre de 2013, algunes de les illes que conformen l’arxipèlag de les 
Illes Filipines varen patir el pas del Tifó Haiyan, amb gravíssimes conseqüències tant 
pel que fa a la pèrdua de vides humanes, persones desaparegudes i desplaçats, com en 
relació als danys materials en les ciutats i zones rurals de la regió. 
 
Es considera el pitjor desastre natural que ha patit aquest país, la qual cosa ha motivat la 
mobilització de la comunitat internacional per tal de donar resposta a la emergència amb 
la màxima rapidesa. La catàstrofe en aquesta ocasió requereix mesures excepcionals.   
 
Al respecte el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), ha fet una crida 
als ajuntaments catalans a adherir-se a la resposta als efectes del Tifó. 
 
Per tot això, els grups municipals de Convergència i Unió, PSC de les Franqueses, 
Partido Popular de Catalunya para les Franqueses del Vallès, Unión de Pueblos de les 
Franqueses, Convergència per les Franqueses, Les Franqueses Imagina, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Plataforma per Catalunya proposen l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  MANIFESTAR el suport de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al 
poble de les Illes Filipines i, en aquest sentit, comunicar aquest acord a la 
representació diplomàtica de les Illes Filipines a Barcelona. 
 
Segon.- APORTAR la quantitat de 1.000 euros, al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, amb destinació al projecte 2626, RESPOSTA ALS EFECTES DEL 
TIFÓ HAYIAN A FILIPINES. 
 
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: senyor Alcalde, aquesta moció compta amb el 
recolzament de tots els grups  (a continuació dóna lectura del text de la moció) 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres recolzem la moció però el què ens 
sorprèn és la falta d’ètica aquí, com en el Parlament de Catalunya, perquè si un de les 
partides ha rebut més retallades de totes ha estat el Fons de Cooperació. És avui en dia, 
una partida inexistent. S’ha aprovat aquesta setmana pràcticament amb l’1 pelat. 
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Llavors fer mocions d’aquest estil on cada ajuntament aporta 1000 euros em sembla 
correcte, però això que s’apliqui també el cuento allà a dalt, perquè si aquí som els 
municipis els què hem de ser solidaris, mentre que des de a dalt no sé és, anem 
malament. I després, la meva pregunta és, nosaltres com a aportació a aquest fons, en 
aquest moment, com estem? Zero u, zero cinc, zero set? Tenim aportació? 
 
Pren la paraula la sra. Santos i diu: sr. Bernabé, sí que tenim aportació. Estem donant 
una aportació de 2000 euros al Fons Català. Ho fem cada any, i cooperem una vegada 
a l’any amb un dels projectes a escollir de tots els què el Fons Català ens presenta, 
nosaltres escollim el què creiem que és més idoni i en el què considerem, tècnicament, 
des de Serveis Socials que és el què podem escollir, com la nostra aportació. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: la pregunta que no s’ha contestat, que el percentatge 
de 2000 euros sobre el pressupost és zero coma zero dos.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: però la pregunta no era aquesta. La pregunta era 
globalment quin percentatge tenim.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels catorze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES PER LA CONTINUÏTAT DEL CENTRE 
D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL (CIFO) DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que tenim conveni de cessió de l’edifici municipal de les antigues casernes 
militars a la Generalitat de Catalunya perquè pugui impartir cursets de formació 
ocupacional mitjançant el CIFO (Centre d’Innovació i Formació Ocupacional). 
 
ATÈS que fa molts anys que s’imparteixen cursets de formació ocupacional per tal de 
formar en noves especialitats laborals per inserir en el mercat laboral les persones de la 
comarca que ho necessitin, obtenint un resultat molt satisfactori durant aquests anys. 
 
ATÈS que de cop i volta la Generalitat de Catalunya ha tancat el centre formatiu sense 
que a nivell municipal tinguem explicació sobre la decisió, ni tampoc de quan es podrà 
reprendre la seva activitat, tan necessària en aquests moments de fort nivell d’atur. 
 
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- RECLAMAR la posada en funcionament del Centre d’Innovació i Formació 
Ocupacional de les Franqueses del Vallès, que ha deixat de dur a terme l’activitat de 
formar en especialitats ocupacionals, que milloraven les sortides laborals de la 
ciutadania.  
 
Segon.- TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller d’Empresa i Ocupació i als partits polítics del Parlament de Catalunya. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: sí, bé, això es tracta d’una moció sobre el CIFO, que 
és l’escola de formació ocupacional que tenim a les antigues casernes militars. 
L’ajuntament de les Franqueses va signar un conveni amb la Generalitat de Catalunya 
per cedir-li aquest edifici i poder fer activitats formatives de formació ocupacional, i 
aquest setembre ha deixat de funcionar, i han despedit a part del personal formatiu. Per 
tant que ara més fa falta per formar professionals o noves ocupacions i intentar ajudar 
la gent que no té feina, resulta que s’ha tancat degut a les retallades. Jo crec que val la 
pena que l’ajuntament de les Franqueses demani a la Generalitat que si segueix 
mantenint una certa activitat, que no es tanqui del tot, que realment, a veure, aquest 
conveni que tenim amb el departament de Treball i que és completament beneficiós 
per a ambdues parts, es pugui mantenir de forma, encara que no sigui al 100 per 100, 
amb un percentatge que segueixi fent la formació. I demanar una altra cosa també al 
govern, que la web municipal encara ofereix aquest servei a la ciutadania, que per 
favor prenguin nota que des de setembre està tancat, que ho informi a la ciutadania 
perquè sinó, si algú entra i se’n va al CIFO, a la web encara (a partir d’aquí ja no 
existeix enregistrament de les intervencions) 
 
 Seguidament, i a partir de la proposta formulada pel sr. Torné, tots els grups acorden 
de forma transaccional modificar la moció pel que fa al primer apartat, en el següent 
sentit:  
 

“Primer.- RECLAMAR la continuïtat, la millora i l’ampliació del Centre 
d’Innovació i Formació Ocupacional de les Franqueses del Vallès, que ha deixat 
de dur a terme l’activitat de formar en especialitats ocupacionals, que milloraven 
les sortides laborals de la ciutadania.” 

 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels catorze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA 
PER CATALUNYA PER CREAR UNA OFICINA D'INTERCANVI DE  
LLIBRES DE TEXT 
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ATÈS que l’inici del curs escolar al mes de setembre comporta una elevada inversió per 
als pares i mares d’alumnes en llibres de text, material escolar i uniformes. D’acord amb 
un estudi realitzat per la FUCI (Federació d’Usuaris-Consumidors independents) al cost 
mig de cada estudiant a Catalunya és de 1.400 euros per curs. 
 
ATÈS que la severitat de la crisi econòmica, laboral i social que travessa Catalunya està 
colpejant moltes economies domèstiques, que han d’afrontar les estretors amb menys 
cobertura social i recursos propis cada vegada més escassos. 
 
ATÈS que el Ministeri d’Educació ha reduït la partida pressupostària destinada a ajudes 
per l’adquisició de llibres de text. El programa de cobertura de manuals escolars ha 
passat de comptar amb un pressupost de 98 milions d’euros en 2011 a 20 milions en 
2013 i a 1,4 milions en 2014, és a dir, ha experimentat una baixada interanual del 92% 
per completar un descens del 98,5% des del 2011. Per la seva banda amb els fons de 
cooperació territorial les comunitats autònomes van arribar a pressupostar 100 milions 
per llibres de text pel curs 2011/2012, i el curs 2013/2014 la inversió està xifrada entre 
els 25 i el 30 milions. 
 
ATÈS que moltes famílies resulten excloses del procés d’adjudicació de beques 
escolars. El curs passat els beneficiaris de l’ajuda del Ministeri per la compra de llibres 
de text van passar de ser més de 970.000 a ser-ne 390.000, havent arribat a ser més d’un 
milió el curs 2008/2009. Amb aquesta tendència és previsible que en els propers anys en 
resultin beneficiats tan sols uns pocs milers d’estudiants a tota Espanya. 
 
ATÈS que invertir en ensenyament és una solució a llarg termini per sortir de la crisi. 
La formació constitueix una eina per estimular la capacitat de produir, créixer i innovar 
d’un país i dotar-se d’un model productiu basat en el coneixement i que per tant posi en 
valor el capital humà en el que s’ha invertit. En aquest sentit les administracions han 
d’assumir el compromís de posar a l’abast dels estudiants tots els recursos necessaris 
per assolir l’excel·lència acadèmica. 
 
ATÈS que el reaprofitament de recursos fomenta la sostenibilitat i l’estalvi energètic, i 
l’intercanvi estimula la participació ciutadana i estreny llaços entre el membres d’una 
mateixa comunitat. 
 
El Grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció del següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- IMPULSAR des de la Regidoria d’Educació la posada en marxa d’una Oficina 
d’Intercanvi de llibres de text a partir del proper curs 2014/2015 que en promogui la 
seva reutilització entre els estudiants dels cicles de primària, secundària i batxillerat 
dels centres educatius del municipi. 
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Segon.- DIFONDRE la iniciativa a través de tots els mitjans que estiguin a l’abast de 
l’Ajuntament per tal de garantir un alt grau de participació entre les persones 
interessades a col·laborar, tant com a donants o com a receptors. 
 
Tercer.- CONSTITUIR una taula de diàleg amb els representants de la comunitat 
educativa del municipi per tal que a portin la seva experiència i criteri tant en el procés 
constituent de l’Oficina d’intercanvi de llibres de text com en el seu funcionament. 
 
Quart.- DONAR TRASLLAT dels acords a les associacions de veïns del municipi, a les 
associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i a la direcció dels centres educatius 
del municipi, a la Federació d’associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya 
(FaPaC), al Consell Escolar de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Educació. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i defèn la seva proposta. 
 
Seguidament es debat la moció i es sotmet a votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup 
municipal PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, 
PP, LFI i ERC-AM, i tres abstencions dels regidors del grup municipal CPF.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER MILLORAR LA DETECCIÓ 
DE POSSIBLES CASOS DE MALNUTRICIÓ ENTRE ELS INFANTS  
DEL NOSTRE MUNICIPI I LA INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 
SOBRE AQUEST TEMA 

 
ATÈS que des de l’aprovació al passat Ple de setembre d’una moció referent a aquest 
mateix tema la única informació que des del govern municipal s’ha facilitat al respecte 
ha estat la resposta del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- ORGANITZAR una sèrie de xerrades i col·loquis adreçades als avis del 
municipi per tal que els afectats prenguin consciència del suport municipal en relació a 
aquest fets, i per poder esbrinar l’existència dels possibles casos de malnutrició entre 
els infants del municipi, no declarats pels pares del mateixos. 
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L’organització de les xerrades anirà a càrrec conjuntament de les regidories de 
polítiques socials i de gent gran. La primera per ser la directament afectada pel tema 
de fons i la segona per “tenir la mà trencada” en l’organització d’actes amb èxit de 
convocatòria adreçats al col·lectiu (encara que molt sovint amb finalitats només 
lúdiques o promocionals). 
 
Les xerrades hauran d’anar a càrrec per una banda d’un membre dels serveis 
educatius del municipi i per l’altra d’un membre dels serveis sanitaris (ICS) a poder ser 
també amb presència al municipi. La justificació dels ponents es troba en el fet que, per 
converses mantingudes per part d’Esquerra amb membres dels dos col·lectius, és opinió 
expressada pels mateixos la seva sensació que en alguns casos, per vergonya o 
desconeixement de la família nuclear, no aflora la veritable situació de necessitat dels 
infants, i són els avis els que, ja que acostumen a tenir uns ingressos fixos encara que 
en alguns casos minsos, es fan càrrec de part de la manutenció directa dels seus nets. 
 
Segon.- FER LA MÀXIMA difusió de les xerrades.  
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i defèn la seva proposta. 
 
Seguidament es debat la moció i es sotmet a votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per dos vots a favor dels regidors dels 
grups municipals LFI i ERC-AM, vuit vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM i PP, i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals 
CPF i PxC.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

14. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i formula una pregunta en relació al control de la 
temperatura en l’auditori de Bellavista, donat el fet que en l’actualitat hi fa molt de fred.  
 
El sr. Bernabé formula les següents preguntes: la primera relativa a la instal·lació d’unes 
pilones davant les instal·lacions del Consell del Poble de Corró d’Amunt, expressant la 
queixa en referència a que no s’hagi informat a la presidència del Consell sobre la 
instal·lació de les mateixes. En segon terme demana que es dugui a terme alguna 
actuació en relació amb el control de velocitat a Corró d’Amunt en la zona de la 
carretera a Mil Pins, pregant que es formuli a la Diputació de Barcelona, titular de la 
carretera, una consulta al respecte i que s’adoptin les mesures pertinents. En tercer lloc, 
pregunta respecte a les actuacions que s’han dut a terme en referència als talls de llum i 
servei telefònic a Corró d’Amunt. En darrer terme, i pel que fa a promoció econòmica, 
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expressa el seu malestar pels pobres resultats obtinguts en els cursos de formació 
d’aquesta àrea.   
 
El sr. Badia formula una queixa en relació al manteniment dels polígons, amb especial 
incidència en el sector U.  
 
Per finalitzar, el sr. Torné demana quina ha estat l’actuació de l’ajuntament en relació a 
la instal·lació d’una porta al camí que porta a la finca de Can Morera, i si s’ha donat una 
llicència al respecte. 
 
Les diferents preguntes formulades pels regidors són contestades per l’alcalde 
accidental i per la resta de regidors de l’equip de govern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


