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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 24 d'octubre de 2013
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 23:55 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde
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
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental
ALEJANDRO MARTÍN VÁZQUEZ, secretari
S’ha excusat:
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde

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 25 de juliol de 2013.
No havent-hi cap intervenció es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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2. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, APROVAT PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 27 DE MARÇ DE 2012,
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013
De conformitat amb el que s’estableix a l’ article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de 9
de març, pel que es crea el fons per al finançament del pagament a proveïdors, pel que
es recullen les obligacions d’informació de les entitats locals que hagin formalitzat
operacions d’endeutament previstes en l’esmentat Reial Decret Llei, l’alcalde dona
compte de l’informe emès per la intervenció municipal en data 12 de juliol de 2013,
sobre l’execució del pla d’ajust corresponent al segon de 2013 contemplat en l’article 7
del Reial Decret Llei de 4/2012, de 24 de febrer
“Dña. Marta Pujol Enrich, interventora accidental del Ayuntamiento de Las Franqueses
del Vallès, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, y que desarrolla la Orden
HAP 2105a / 2012, de 1 de octubre respecto a las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley, se procede a emitir el presente
INFORME 71/2013 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

DE

AJUSTE

1. ANTECEDENTES
En fecha 27 de marzo de 2012, el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de ajuste al
que se refiere el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales.
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento ligada con el mecanismo de
pago, con unos indicadores a lo largo del período de su vigencia positivos: remanente de
tesorería, recursos generados netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos
previstos para el pago de las obligaciones de la entidad local. El plazo máximo de
vigencia es de 10 años, hasta el ejercicio 2022
El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo
para la financiación del pago a proveedores, se recogen las obligaciones de información
de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que hayan formalizado
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto Ley, deberán presentar
trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas el
informe del interventor sobre la ejecución del plan de ajuste contemplado en el artículo
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7 del Real Decreto Ley de 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al pleno de
la corporación local
Para las entidades locales no incluidas en los artículos 111 y 115 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, caso en que se encuentra el Ayuntamiento
de las Franqueses del Vallès, la remisión del primer informe trimestral (que incluirá los
datos acumulados de todo el ejercicio), se realizará transcurrido un año desde la
aprobación del plan de ajuste.
La información a suministrar corresponde a unos formularios que se adjuntan al
presente informe y que han de ser remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda y
Administraciones Públicas por vía telemática con el presente informe de seguimiento
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2013, y la fecha límite para ello es el día
15 de octubre de 2013 a las 18:00 horas (hora peninsular).
La entidad local ha cumplido con la obligación de remitir en el plazo previsto el informe
trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 2/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad de operaciones. El informe correspondiente al
tercer trimestre de 2013 está en fase de elaboración. El plazo para remitirlo al Ministerio
de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas por vía telemática fine el día 31
de octubre de 2013.
2. SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE - PREVISIÓN 30/9/2013
MEDIDAS DE INGRESOS
MEDIDA 1: AUMENTOS TRIBUTARIOS
a) Incremento del IBI.
Se estimó un aumento de recaudación en 425.000 euros anuales.
En estos momentos el padrón del ejercicio 2013, sin tener en cuenta las liquidaciones,
se estima en 4.609.521,75€ cuando el padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin
tener en cuenta las liquidaciones, fue de 4.426.832,98€. El padrón del ejercicio 2013 es
superior al del ejercicio 2012, que acumula el aumento del ejercicio anterior respecto al
ejercicio 2011.
En el calendario fiscal del ayuntamiento se ha fraccionado su recaudación intentando
potenciar la domiciliación bancaria:
-la primera fracción del 5 de abril al 5 de junio para los recibos domiciliados
- la segunda fracción del 4 de noviembre para los recibos no domiciliados
-y el día 3 de junio para los recibos domiciliados
A fecha de 30 de setiembre de 2013 la recaudación ha sido de 2.803.597,93€, cuando a
30 de setiembre de 2012 fue de 2.765.057,96€ y a 30 de setiembre de 2011 fue de
2.518.667,69€. Con lo que es aumento de recaudación respecto al ejercicio 2011, a 30
de setiembre, es de 284.930,24€
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Se estima que el aumento de recaudación será superior a los 425.000 euros previstos.
b) Revisión catastral
En aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias para consolidación de las finanzas municipales, el Ayuntamiento de
las Franquesas del Vallés se ha acogido durante el primer trimestre de 2013 a la
actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos por aplicación
de los coeficientes previstos, a estos efectos, en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado que entrará en vigor a partir del ejercicio 2014.
c) Incremento medio de los impuestos
Para el ejercicio 2013 se ha previsto un incremento lineal de un 3,9% exceptuando el
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (que ya tiene la mayoría de categorías
de vehículos al tipo máximo) siguiendo el criterio habitual de este ayuntamiento de
incrementar según el índice General de Precios al consumo de setiembre 2011 a
setiembre 2012
Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento
lineal de un 3% (excepto IVTM y la tasa por recogida de residuos por la que se propuso
un incremento del 5%) Para el resto de ejercicios se propuso un incremento del 2,5%.
Para el ejercicio 2013 se ha previsto un aumento superior en un 0,9% (ha sido de un
3,9% en lugar del 3% previsto al inicio del plan de ajuste) para todos los impuestos y no
se llega al 5% previsto en la tasa de recogida de residuos que se espera queden
compensado con el aumento de 0,9% del resto.
MEDIDA 3: POTENCIAR LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA
DESCUBRIR HECHOS IMPONIBLES NO GRABADOS

PARA

a) Inspección tributaria licencias de actividad
Durante el ejercicio 2012, se contrató un servicio externo para actualizar los datos
referidos a empresas que operan en el municipio sin licencia de actividad. Se estimó un
incremento de recaudación de 50.000 euros para el ejercicio 2012, que ayudará a paliar
la caída de ingresos por este concepto producida en los últimos ejercicios. El total
liquidado por este concepto en el ejercicio 2012 fue de de 23.630,70 euros. Durante el
primer semestre del ejercicio 2013 el total de liquidaciones efectuadas por este concepto
ha sido de 53.261,10 euros, correspondiendo a este tercer trimestre 18.470,86€. Se
estima que el total de liquidaciones que se efectuaran durante el ejercicio será de unos
70.000 euros
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos
En la confección de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 se incrementó el
3,9% de acuerdo con el IGPC de setiembre de 2011 a setiembre de 2012.
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En las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012 se regularizaron precios con
incrementos superiores, para adecuar el precio al coste de los servicios, pero no fue
suficiente.
El incremento mínimo estimado en la confección del plan de ajuste para esta medida fue
de 30.000 euros anuales. El incremento real producido durante el ejercicio 2012 fue de
10.634,74 euros, pasando de unas liquidaciones de 156.409,84€ durante el ejercicio
2011 a 167.044,58 euros durante el ejercicio 2012.
Durante el primer semestre de 2013 se efectuaron liquidaciones por importe de
113.580,80€. El total de liquidaciones efectuada hasta el tercer trimestre asciende a
180.784,86€. Se estima para este tercer trimestre un aumento de 30.000€
Se prevé que para el ejercicio 2013 se pueda incrementar i incluso superar los 30.000
euros estimados en el plan de ajuste situándose el aumento total estimado en 60.000
euros.
b) Incremento de precios de otros servicios públicos
En la confección de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 se incrementó el
3,9% de acuerdo con el IGPC de setiembre de 2011 a setiembre de 2012, con lo que se
prevé una mejor financiación de los servicios públicos.
Se estima un incremento anual de 10.000€
Tasa de recogida y eliminación de RSU
Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento
lineal del 5%. Para el resto de ejercicios se propuso un incremento del 2,5%. Para el
ejercicio 2013 se ha previsto un aumento del 3,9% en la confección de las ordenanzas
fiscales.
El incremento de recaudación obtenido por el aumento de tasa de recogida y
eliminación de RSU en el ejercicio 2012 fue de 146.888,84 euros, pasando de
1.159.037,78 euros recaudados en el ejercicio 2011 a 1.305.926,62 de euros recaudados
en el ejercicio 2012. Este incremento ha contribuido a adecuar el coste del servicio al
incremento del coste de la vida que no se había podido recuperar en ejercicios
anteriores.
El padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin tener en cuenta las liquidaciones, fue de
1.340.929,71€ y el de 2013, sin las liquidaciones, es de 1.380.607,65€. La recaudación
del padrón correspondiente a la tasa de recogida de residuos se inició el día 5 de abril de
2013. A fecha 30 de setiembre de 2011 se había recaudado 762.434,10€; a 30 de
setiembre de 2012, 866.755,23€ y a 30 de setiembre de 2013, 846.669,39€. El
aumento de recaudación a 30 de setiembre de 2013 respecto a 30 de setiembre de
2011 ha sido de 84.434,10€
Se prevé un incremento anual de unos 115.000 euros por este concepto
MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS
a) Novación contrato SEAE.
El Ayuntamiento presta el servicio de las instalaciones deportivas por concesión
administrativa. Se aprobaron las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2010
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(100.115,11€) y 2011 (115.408,94€), después de la auditoría interna efectuada. El
incremento obtenido por este motivo se estima en 100.000 euros. Se ha firmado el
nuevo acuerdo de novación del contrato actual, que tendrá efectos en la liquidación
correspondiente al 2012, que se producirá en el ejercicio 2013, con lo que se espera
obtener un ingreso anual superior estimado en 100.000 euros. La liquidación
correspondiente al ejercicio 2012 aún no se ha aprobado a fecha de hoy,
b) Inicio cobro canon anual cesión uso terreno
En fecha 9 de diciembre de 2003 el Ayuntamiento y la empresa Gestió de Runes del
Vallès Oriental (actualmente Tecnocatalana de Runes, SL) firmaron un contrato para la
cesión de uso de un terreno para la instalación de una planta de gestión de residuos. El
citado contrato preveía el anticipo de los 5 primeros años por parte de la empresa, una
vez obtenidas todas las licencias preceptivas para desarrollar su actividad y un pago de
54.960 euros anuales a partir del quinto ejercicio con las licencias en vigor. Las obtuvo
en 2008, obligando el pago del citado canon a partir del ejercicio 2014.
c) Inicio cobro canon concesión uso privativo bien de dominio público
El 9 de enero de 2007 el Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès y la empresa
Hotels Bisnet, SA (ahora Hotel Bisnet Cinco, SL) firmaron un contrato derivado de la
adjudicación de la concesión del uso privativo de un bien de dominio público
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de un hotel. El mismo
contrato preveía el anticipo de los cánones de los cinco primeros años de concesión,
período que finalizó el 2011. A partir del ejercicio 2012 la empresa concesionaria,
deberá ingresar un canon previsto de 70.000 euros anuales con la actualización prevista
del índice de precios al consumo. Se efectuaron liquidaciones durante el ejercicio 2012
por un importe de 73.620,24 euros. El tercer trimestre de 2013, el importe liquidado ha
ascendido a 18.938,82 euros, siendo la estimación anual de 75.755,28€
MEDIDAS DE GASTO
Como norma general se contempló un incremento medio en las partidas de gastos
corrientes y transferencias corrientes (Capítulos II y IV) del 2% de media anual a lo
largo del período de vigencia del Plan. Un incremento inferior al de los ingresos durante
estos mismos años y que responden fundamentalmente a una previsión del incremento
del coste de la vida. Sin embargo durante los tres primeros años esta tasa de crecimiento
se ha situado en el 0% hecho que sumado a las medidas estructurales que se tomaron (y
que serán vigentes durante todo el Plan de Ajuste) implican un decrecimiento de estos
capítulos presupuestarios los próximos cuatro años respecto al presupuesto del 2011.
Cabe destacar, pues, que los capítulos I, II y IV de gastos, según el plan de ajuste
aprobado, estarían congelados desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio de 2015. En
este sentido, la cifra contenida en el capítulo II de 2012 arrojaba un valor de 5,4
millones de euros, unos 117 mil euros superiores al 2011, pues en el primero de estos
ejercicios se incluyeron las facturas pendientes de aplicación presupuestaria del
ejercicio 2011 (116.773 euros). El incremento del capítulo II en el ejercicio 2013 ha
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sido solamente de 29 miles de euros. Se ha efectuado una contención del gasto en líneas
generales que en algunos casos no ha sido posible debido principalmente a la previsión
de las futuras revisiones de precios de los contratos y al incremento del tipo de IVA
MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL
a) Jubilaciones de 2012 a 2021
Se hizo un cálculo del ahorro producido por la no provisión de las plazas que quedarán
vacantes por jubilación. Se inicia el ejercicio 2013 con un ahorro de 29.000 euros y
termina el ejercicio 2022 con un ahorro de 217.000 euros. En el tercer trimestre del
ejercicio 2013 se mantiene la contratación de interinidad justificada por la prioridad y
excepcionalidad del servicio en la primera vacante por jubilación incluida en el Plan de
ajuste, por lo tanto no se produce ahorro.
b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral
El convenio de los trabajadores de este Ayuntamiento, prorrogado des de 2012 incluye
un acuerdo de aplicación de jornada de 37,5 horas de cómputo semanal. El ahorro
previsto se había calculado en 15.000 euros anuales. En este tercer trimestre se
estima un ahorro de unos 5.000 euros, pudiendo superarse la estimación anual a final
de ejercicio
c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización
En el plan de ajuste se había previsto un proceso de funcionarización de plazas que
conllevan funciones que debieran ocupar funcionarios y están ocupadas por personal
laboral. Asimismo este proceso conllevaría una reducción de los costes en cotización a
la seguridad social. No se ha producido hasta la fecha el inicio de dicho proceso.
d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por incapacidad
transitoria
El Ayuntamiento dejó de complementar hasta el 100% del sueldo íntegro en casos de
incapacidad laboral transitoria. Sólo se complementa por la cantidad y el tiempo que
prevé la legislación vigente y aquellos casos que por acuerdo con los representantes
sindicales se pactaron en fecha 11/10/2012. En el primer i segundo trimestre se obtuvo
un ahorro acumulado port importe de 3.374.- euros. En el tercer trimestre se obtiene
un ahorro por importe de 864,76 euros, siendo el acumulado total hasta 30/09/2013
de 4.238,76 euros.
Se estima que el ahorro anual será de 5.650 euros
MEDIDA 7: CONTRATOS EXTERNALIZADOS QUE CONSIDERANDO SU
OBJETO PUEDAN SER PRESTADOS POR PERSONAL MUNICIPAL
a) Reducción de gastos jurídicos
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan
de ajuste.
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La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 es de 50.000
euros, pasando de un crédito inicial de 110.000 euros en el ejercicio 2011 a un crédito
inicial de 60.000 euros del ejercicio 2012..
Para el ejercicio 2013 se ha dotado crédito inicial de 60.000 euros. Se estima ahorro
anual de 50.000 euros, correspondiendo a este trimestre un importe de 12.500 euros,
habiéndose reconocido hasta 30 de setiembre de 2013 obligaciones por importe de
21.759,45 euros, con lo que el ahorro puede ser mayor al previsto inicialmente
b) Reducción en estudios y proyectos externos
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan
de ajuste.
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 fue de 14.000
euros, pasando de unas obligaciones reconocidas de 59.000 euros en el ejercicio 2011 a
45.000 euros en el ejercicio 2012.
El crédito inicial previsto en el prepuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros,
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.
Para el ejercicio 2013 se estima una reducción del gasto en 20.000 euros debido a la
reducción en la dotación presupuestaria, correspondiendo una reducción de 5.000€ a
este trimestre
A 30 de setiembre se ha reconocido obligaciones por importe de 2.310,54€ y se ha
autorizado gastos por importe de 25.466,38 euros mas, con lo que se puede afirmar que
se cumplen las previsiones e incluso si se continua a este ritmo pueden llegar a
superarse.
MEDIDA 15: REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIPO
NO OBLIGATORIO
a) Novación del contrato de concesión de la Escuela Municipal de Música
El Ayuntamiento presta este servicio público por concesión administrativa a la
fundación Conservatorio del Liceo, que ha aceptado una reducción de la aportación
municipal de 100.000 euros anuales. Se había previsto que la novación del contrato
tendría efectos en curso 2011-2012. El ahorro real producido en el presupuesto de 2012
fue de 144.415,18€ (incluye el ahorro producido correspondiente al curso 2011-2012 y
el correspondiente al curso 2012-2013).
El ahorro estimado anual para el ejercicio 2013 se estima en 116.300 euros,
correspondiendo al tercer trimestre de 2013 un ahorro de 29.075 euros
b) Reducción gasto autobús urbano
Con el acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del
servicio de autobús, se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al
servicio. Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria
respecto a la dotación del ejercicio 2011, incrementándose el número de usuarios en un
42%.
Una parte del servicio de autobús urbano de les Franqueses del Vallès está integrado en
el área urbana de Granollers, La Roca del Vallès i Canovelles. Se esta procediendo a
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realizar una racionalización conjunta del servicio con lo que se espera obtener una
gestión más eficiente del servicio, aunque no se prevé ahorro para este ejercicio 2013,
superior a los 50.000 euros fruto del convenio con la empresa Sagalés por este
concepto.
Por otra parte, se ha realizado un mayor control en los títulos sociales, con el que se
espera obtener un ahorro anual de unos 15.000 euros
El ahorro previsto es de 65.000€ anuales. Se estima para este tercer trimestre unos
45.000 euros
c) Nueva contratación concesión can Font
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del contrato que se efectuaría en
el mes de septiembre de 2012 se obtendría un ahorro anual de 11.000 € (facturan 11
meses-1.000 € mensuales). Para el ejercicio 2012 se estimó un ahorro de 3.000 euros.
La prórroga del convenio se realizó en agosto de 2012, por 3 ejercicios, y de los 41.000
euros anuales del ejercicio 2011 se pasó a un gasto máximo anual de 31.000 euros
(6.000 € como patrón jurídico y un máximo de 25.000€ en aportación a gastos). El
ahorro efectuado en el ejercicio 2012 por este motivo fue de 5.000 euros, teniendo en
cuenta que el gasto anual producido fue de unos 36.000 euros.
En el ejercicio 2011 el gasto trimestral era de 10.250 euros. Durante este tercer
trimestre los gastos ascienden a 6.251,08 euros, lo que significa un ahorro trimestral
de 3.998,92 euros.
La previsión anual se estima superior a 12.000 euros
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO
a) Renegociación contrato recogida de residuos
Se había estimado una reducción del gasto en el ejercicio 2012 de 50.000 € y de
100.000 euros para el resto del período, debido a las negociaciones que se habían
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de
1.000.000 de euros anuales, se produce el ejercicio 2013 y el Ayuntamiento lo puede
prorrogar por 2 ejercicios más. Se había estimado un ahorro de 60.000 € anuales más
por haberse amortizado todos los vehículos y maquinaria. Por el momento no se ha
llegado a ningún acuerdo. Quedaba pendiente de negociación las revisiones de precios
de 5 ejercicios con un importe total de unos 784.683,72 euros. Durante este tercer
trimestre se ha reclamado a la empresa, por trabajos no efectuados un importe de
296.233,64€, siendo esta cantidad el único ahorro producido durante este trimestre
b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales
Se había previsto prorrogar el contacto durante el ejercicio 2012, y se estaba negociando
una mejora con la empresa titular, que ofrecía un aumento del servicio al mismo costo
(la limpieza de un centro escolar que hasta ahora no estaba incluida en el convenio y
supondría un ahorro anual de 40.000 euros, que para el ejercicio 2012, teniendo en
cuenta las fechas, estimaba un ahorro de 12.000 €). No se logró llegar a ningún acuerdo
y finalmente el Ayuntamiento sacó a concurso el servicio que ha sido adjudicado para el
ejercicio 2013 por importe de 500.968,62 € ( 414,023.65 € + IVA). El coste del servicio
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de limpieza del anterior contrato, junto con la limpieza del centro escolar y la limpieza
de las dependencias de la sociedad municipal Les Franqueses Entorn Verd, SL era de
unos 500.000 euros. Aparentemente no ha habido ningún ahorro, pero hay que tener en
cuenta la subida del IVA del 3% que supone unos 15.000 €
c) Nuevo contrato de mantenimiento de edificios municipales
Se había previsto la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento de los edificios
municipales. Se esperaba una reducción del coste de un 25%, con lo que se esperaba
una reducción de 25.000 euros anuales. Para el 2012 se había previsto un ahorro de
15.000 €. De momento aún no se ha procedido a su licitación, aunque el Ayuntamiento
ha iniciado los trámites.
Durante el ejercicio 2012 se efectuó una mejor gestión del servicio, reduciendo las
facturaciones fuera del convenio, pasando de unas obligaciones de 150.489,06 euros el
ejercicio 2011 a 119.401,74 euros en el ejercicio 2012.
Las obligaciones reconocidas este tercer trimestre ascienden a 29.868,52 euros con un
acumulado anual de a 69.959,04 euros y con unos gastos comprometidos de
103.438,56€. Se prevé una reducción de 15.000 euros anuales, inferior a la producida
en el ejercicio 2012. No se estima ahorro este tercer trimestre
d) Adhesión al contrato de compra agregada de telefonía y datos
Actualmente el ayuntamiento tiene contratados los servicios de telefonía con varias
compañías y nunca se ha realizado un concurso público para licitar estos servicios. Se
había iniciado contactos con el Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVO), para
adherirnos al contrato de compra agregada que tiene suscrito este consejo, que no
prosperaron.
La reducción prevista para el ejercicio 2012 era de 10.000 euros anuales y para el resto
de ejercicios en los que estuviera vigente el plan de ajuste era de 20.000 euros anuales.
El Ayuntamiento tiene previsto durante el ejercicio 2013 realizar un concurso público,
para licitar estos servicios y que actualmente se encuentra en fase inicial. Se ha acudido
a la contratación de un servicio externo para la elaboración de los pliegos de cláusulas
que han de regir la contratación y, con cierto retraso sobre lo previsto inicialmente, se
espera realizar su licitación el próximo mes de noviembre.
Fruto de negociaciones que se mantuvieron con la compañía suministradora actual del
servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI, puesto de trabajo de voz y ADSL, se
obtuvo un descuento en la aplicación de las tarifas, pasando de un gasto anual de
81.802,19 euros durante el ejercicio 2011 (unos 20.000 euros trimestrales), a un gasto
anual de 72.181,43 euros durante el ejercicio 2012. El ahorro trimestral estimado es
de 5.000 euros, por lo que se prevée que el ahorro producido durante el ejercicio 2013
será de unos 20.000 euros.
Por otra parte se están implementando otras mejoras, sobre todo por lo que respeta a los
gastos de conexión a internet. Su resultado económico, estimado en un ahorro anual de
unos 5.000 euros, se producirá durante el ejercicio 2014
e) Reducción de gastos en prensa y representación
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Se ha reestructurado y redimensionado el equipo de prensa, no renovando dos contratos
laborales a su vencimiento, se ha cambiado el formato de boletín municipal y se ha
racionalizado el gasto en las partidas de prensa, publicaciones y representación. El
ahorro previsto era de 60.000 euros.
La dotación presupuestaria para estas partidas se redujo en 30.000 euros pasando de
190.000 euros en el ejercicio 2011 a 160.000 euros en el ejercicio 2012, incorporándose
al ejercicio 2012 los gastos de los contratos externos que se había efectuado para suplir
los contratos laborales.
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 se ha reducido a 140.200 euros que
respecto a los 160.000 del ejercicio 2012 y a los 190.000 euros del ejercicio 2011,
supone una reducción total acumulada de 49.800 euros, lo que supone un ahorro
trimestral de 12.450 euros
Hasta este tercer trimestre se ha reconocido obligaciones por importe de 89.211,71
euros, con lo que se espera poder cumplir con las previsiones.
f) Medidas de ahorro energético en el alumbrado público y en los equipamientos
municipales
El Ayuntamiento está implementando un plan de racionalización del consumo
energético del alumbrado público y equipamientos municipales. El ahorro anual
previsto se estimó en 30.000 euros.
Para el ejercicio 2012 el ahorro producido por reducción del consumo energético
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 60.000
euros. También se produjo un ahorro importante en la facturación de los consumibles
estimado para el ejercicio 2012 en 160.000 euros.
Para el primer trimestre de 2013 se produjo un ahorro por reducción del consumo
(apagón puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) respecto al
mismo periodo de 2012 de 15.490,94€. También se produjo un ahorro en los
consumibles durante el primer trimestre del ejercicio 2013 respecto al mismo periodo
del ejercicio 2012 de 59.472,61€.
Para el tercer trimestre de 2013 se ha producido un ahorro por reducción del consumo
(apagón puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) respecto al
mismo periodo de 2012 de 19.266,39€. También se ha producido un ahorro en los
consumibles durante el segundo trimestre del ejercicio 2013 respecto al mismo periodo
del ejercicio 2012 de 1.599,06€.
Este ahorro de 20.865,45 euros producido durante el tercer trimestre de 2013 acumulado
al producido durante el ejercicio 2012 por importe anual de 60.000 euros (lo que supone
añadir 15.000 euros trimestrales), supone un ahorro para este tercer trimestre de 2013
de 35.865,45 euros. Se estima la reducción del gasto anual en 200.000 euros.
g) Reducción de determinadas partidas de gasto corriente (material de oficina,
correos ...) en un 15%
La reducción media en las partidas de gasto corriente se estimó en un 15%. El ahorro
previsto en la adquisición de material de oficina y en gastos de correos, por ejemplo, se
estimó en 20.000 euros anuales.
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El ahorro real obtenido se estimó en 30.000 € pasando de un crédito inicial para estos
conceptos en el presupuesto del ejercicio 2011 de 125.000 euros a un crédito inicial de
95.000 euros en el ejercicio 2012, con unas obligaciones reconocidas durante el
ejercicio 2012 por importe de 64.247,35 euros, muy inferiores a la dotación
presupuestaria inicial.
Para el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria se ha reducido a 80.000 euros, que
significa un ahorro anual respecto al ejercicio 2011 de 45.000 euros, correspondiendo
a este tercer trimestre 11.250 euros
Durante estos tres primeros trimestres de 2013 se ha reconocido obligaciones por
importe de 39.973,54 euros, con lo que se espera cumplir con las previsiones
3. ANEXOS
Se adjuntan diferentes anexos según modelo elaborado por el Ministerio de Economía y
Hacienda
Anexo 1: Informe trimestral de seguimiento de ingresos, donde se comparan las
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2012, los datos previstos según el plan de
ajuste con las de la previsión de la ejecución para el primer segundo del ejercicio 2013
con el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento
Anexo 2: Informe trimestral de seguimiento de gastos, donde se comparan las
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2012, los datos previstos según el plan de
ajuste con las de la previsión de la ejecución para el segundo trimestre de ejercicio 2013
con el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento
Anexo 3: información adicional sobre los avales públicos recibidos
Anexo 4: Información complementaria sobre operaciones o líneas de crédito contratadas
y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores, junto
con la confirmación de haber actualizado los datos de información al CIR local
Anexo 5: Informe trimestral de deuda comercial.
Anexo 6: información adicional sobre operaciones con derivados y otro pasivo
contingente.
Anexo 7: informe sobre finalización del plan de ajuste
4. CONCLUSIÓN
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a lo
largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos generados
netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
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financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el pago de las
obligaciones de la entidad local
Las previsiones contemplan:
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
No se prevé que se incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se
efectúe la liquidación del ejercicio 2013.
2. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos para el ejercicio
2013 se cuantificaron en 655 miles de euros, se prevé sean a finales de año de 955 miles
de euros, siendo la ejecución trimestral realizada de 439,12 miles euros.
3. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos cuantificadas en 560
miles de euros para el ejercicio 2013, se prevén sean a finales de año de 909,98 miles de
euros, siendo la ejecución trimestral realizada de 462,23 miles de euros.
4. No se ha recibido ningún aval público durante el primer trimestre del ejercicio 2013
5. Por lo que respecta a las operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores se ha cumplido
con la obligación de actualización de información de la CIR-Local.
6. En el informe de seguimiento de la deuda comercial se declara que la entidad local ha
cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral sobre cumplimiento de los
plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, 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.
En el informe correspondiente tercer trimestre de 2013 no se ha remitido al finalizar el
plazo para ello el día 31 de octubre de 2013.
Los datos declarados correspondientes al tercer trimestre pueden sufrir variaciones al no
tener a fecha de hoy disponibles los datos definitivos
Se prevé que la entidad local incumplirá los plazos establecidos por la ley situándose a
un periodo medio de pago superior a 30 días. La previsión es poderlo cumplir a corto
plazo, tan pronto se hagan efectivos los cobros pendientes de subvenciones concedidas
y correctamente justificadas..
7. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna operación de derivados u otro pasivo
contingente
8. Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio”
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit. Jo voldria saber només, com a mínim en
aquesta intervenció, si el pla d’ajust, o sigui si aquestes dades estan enviades ja al
Ministeri o si estem esperant a esgotar el termini, el dia 31 d’octubre.
Pren la paraula la sra. Interventora i diu: no això ja s’ha enviat i es va haver de fer. La
data límit era el 15 d’octubre. El 31 d’octubre que parlo aquí és de l’informe de
morositat. El 15 era la data límit. Aquí ho dic en l’informe.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: senyora interventora, vostè continua posant que en
el servei de neteja que s’ha contractat per l’ajuntament d’edificis i tal, estem més o
menys allà mateix, amb la puja de 15.000 euros i tal. No obstant, amb Decret del mes
de juliol i ara ha passat per Junta de Govern d’un increment a la concessió que porta
això d’un 9,91 per 100, que són 50.000 euros més de despesa. Això, ho imputarà aquí?
Ho imputarà en el següent trimestre? On ho imputarà?
Pren la paraula la sra. Interventora i diu: aquestes dades es refereixen al tercer
trimestre i aquest canvi que hi ha hagut per junta de govern ha sigut el mes d’octubre.
Per tant ho declararé quan faci el 4t trimestre.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: s’ha llegit, eh? No sé si explicar que en aquests
moments les mesures d’ingrés extrapolades de finals d’any estem 300.000 euros per
sobre de les previsions, i en les mesures de contenció de la despesa estem també amb
un estalvi de més de 349.000 que no teníem previst a l’inici. Per tant estem parlant
d’uns 649.000 euros que això ens permeten estar tranquils amb el tema del pla d’ajust.
I a més a més afrontar altres reptes que més endavant parlarem.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1007/2013,
DE DATA 30 DE SETEMBRE, PEL QUE S'APROVA EL MARC
PRESSUPOSTARI CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2014, 2015 I
2016, DE CONFORMITAT AMB LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27
D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA
ATÈS que en data 30 de setembre de 2013 l’Alcalde va dictar el Decret núm. 1007/2013
que es transcriu integrament a continuació:
“1. ANTECEDENTS
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini,
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la
despesa.
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2. FONAMENTS DE DRET
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels
seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs
pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre
altres paràmetres:
a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en
compte la seva evolució tendencial.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març
els marcs pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc
pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2012 i el
pressupost aprovat de l’exercici 2013, elaborant una previsió per als exercicis 2014,
2015 i 2016, juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que
s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest
mandat.
ACORDS:
Primer,- APROVAR el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del
pressupost en vigor (2014, 2015 i 2016), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Segon,- REMETRE l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig
termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix
l’article 6 1 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
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Tercer- DONAR compte d’aquests acords al Ple de l’ajuntament”
De conformitat amb el que estableix l’apartat tercer del Decret anteriorment esmentat,
l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Únic.- DONAR-SE per assabentat del Decret de l’Alcalde núm. 1007/2013, de data 30
de setembre, pel qual s’aprova el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a
partir del pressupost en vigor (2014, 2015 i 2016), per aplicació de l’art. 29 de la Llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo voldria saber per què no està inclòs en aquest
treball cap de les dues empreses públiques, ni Entorn Verd ni Dinamització.
Pren la paraula la sra. Interventora i diu: doncs perquè la Llei establia que només ho
havien de fer les empreses que estan subjectes a la comptabilitat pressupostària. I per
tant s’ha donat compliment a la Llei i s’ha fet únicament això.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: dues coses. Primer, trobem que hi ha una previsió
d’endeutament de deute viu que passem d’un 85 per 100 a un 55 per 100 en 4 anys, lo
qual per a mí és el millor dels escenaris possibles. O sigui, vostès han contemplat el
millor dels escenaris possibles. Que és un ingrés de 22 milions nets en 3 anys. 10
milions l’any que ve, 6 el 2015 i 6 el 2016. Això vol dir que agafen l’escenari possible
i el millor l’apliquen. Jo crec que és una mica agosarat des del meu punt de vista, dir
que l’any que ve tindrem 10 milions d’entrada pel Sector N pels motius que siguin, i
en tot cas ens agradaria que ens expliqués d’on surten aquests ingressos que tampoc
sabem explicar ni detallar.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si no toca que hagin les empreses públiques, la
qual cosa entenc perfectament, voldria saber per què dins la mesura núm. 6 de
reducció de despeses, es fa constar com a estalvi el fet de que no hi hagi 3 consellers
dintre d’Entorn Verd, entre d’altres coses, fins a l’any 2016 en el qual tornaran haver
hagut eleccions, etc. A veure, voldria saber si Entorn Verd no hi és per una cosa,
perquè sí que hi és per l’altre. Segona cosa, el mes passat, quan es va donar compte de
la liquidació dels pressupostos del 2n trimestre d’aquest any, hi va haver un petit debat
entre la sra. Interventora i jo mateix a falta de responsables polítics que l’assumissin,
que suposo que va ser de difícil comprensió, en el què resumides comptes, vam veure
que van aparèixer 21.329.000 euros en quotes urbanístiques com a estimacions
d’ingressos. Aquests mateixos 21 milions que s’han convertit ara en 22, ja números
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rodons, són aquests que apareixen com a ingressos en el capítol 3. Aquests ingressos
són quotes urbanístiques i està previst cobrar 10 milions durant l’any 201à previst
cobrar 10 milions durant l’any 2014, 6 milions durant el 2015 i 6 milions durant el
2016. El mes passat vam arribar a la conclusió de que no sortien del Sector N i prou.
Jo voldria la confirmació de què realment aquests diners hi ha previsió de cobrar-los,
perquè realment són bastant la mare de la viabilitat o no dintre d’aquest marc. I ja està,
i que m’expliquessin per què Entorn Verd no pinta per una cosa, però sí que pinta per
l’altra.
Pren la paraula la sra. Interventora: primer contesto al sr. Bernabé. Ah! És el mateix.
La previsió que s’ha posat aquí és perquè es pensa desenvolupar aquest sector. Llavors
a veure, és una previsió, jo no sé quant pujarà ni res. I s’ha posat, com diu el sr.
Profitós, no ho recordo exactament, doncs 10 al 2014, i 6 el 2015 i 2016. I exactament
és perquè es desenvoluparan els sectors. I s’ha posat que quan es desenvolupin es
podrà amortitzar deute. Bàsicament estem endeutats per això. I referent a la pregunta
dels consellers és que no sé si això fa referència aquí, o al pla d’ajust. Aquí no en
parlo de consellers, em sembla, en el marc pressupostari.
Pren la paraula el sr. Colomé i diu: hi ha una qüestió. El marc pressupostari el fa la sra.
Interventora i els polítics no hi intervenim. És una qüestió absolutament tècnica. Per
tant, els polítics aquí callem, i ja que és la sra. Interventora, és ella la que fa el marc
pressupostari. No hi entrem. Igual que el tema de la morositat, igual que el tema del
pla d’ajust. Els polítics no hi hem de posar el nas aquí, ha de ser un informe tècnic. Per
tant, jo l’emplaço a què qualsevol dubte que tingui vostès vagin a veure la senyora
interventora, vagin amb els seus neguits i ella els hi explicarà. Només faltaria que els
polítics hi entréssim en aquests temes, que molts hi entren, però nosaltres en aquí no.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri sr. Alcalde. Vostè té el mal costum de que
sembla que jo li estic preguntant perquè el sr. Rafael Bernabé o el sr. Àngel Profitós
ens interessa aquest tema, que ens interessa. Però jo ho estic preguntant perquè ens
respongui davant d’aquest Ple, vostè com a responsable polític, i sinó, el tècnic, d’on
treuen aquesta previsió. Jo en un despatx tancat amb una persona que li tinc molta
estimació no arreglo res perquè aquesta gent s’acabi enterant o no d’on surten 22
milions en 3 anys. La resposta la de donar aquí, davant del poble, no en despatxos
tancats amb tècnics.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: li repeteixo, li repeteixo. És una qüestió tècnica.
Ella és la interventora de l’ajuntament i ella fa el marc pressupostari. Ho repeteixo: no
intervenim els polítics. Nosaltres desenvoluparem l’N, nosaltres farem el Falgar, però
tot el tema tècnic de marc pressupostari, de pla d’ajust i de morositat és la interventora
la que ho fa, la que ho signa i la que ho envia. No ho signa ni l’alcalde. Ja està, és que
no hi ha més. No els hi puc dir més.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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4. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL
PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2012
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 2012, 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 les regles 413 i següents de la
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat.
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 Les Franqueses Entorn Verd,
S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a
l’exercici de 2012.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bona nit. Bé només dir que el nostre vot, en
aquest cas, serà negatiu, per ser coherents amb el què ja hem fet sempre. Doncs en el
seu moment no vam estar d’acord amb el pressupost que dóna com a resultat aquest
compte general, i sobretot perquè en aquests generals s’aprecia, sempre s’ha apreciat,
que el nivell de despesa segueix sent exactament el mateix, sense gaire ordre ni
concerta, que al final acaba doncs perjudicant la ciutadania. És a dir, sense fer aquelles
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coses que realment la ciutadania probablement necessita. I sí que es destinen recursos
a altres tipus d’activitats que probablement es podrien estalviar.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres també votarem que no, bàsicament
perquè clar, aquests números a curt termini permeten fer declaracions que fa vostè,
que aquest any tindrem 650.000 euros de beneficis. Escolti’m, no tindrem 650.000.
Dels 15 milions que devem, ara devem 14.400, perquè aquest compte de la lletera no
s’aguanta, perquè llavors vostè diu: tinc 650.000 per fer noves inversions o per fer el
què hagi de fer. No, no senyor, vostè ha d’intentar arribar a zero un deute de 15
milions. I quan arribi a zero llavors comencem a parlar de superàvit. Però clar, com
que la Llei ho permet i vostès això ho articulen bé, fem sempre els números a molt curt
termini, amb lo qual sempre els números són interpretables. I dos, ¿quan pensen tancar
Entorn Verd, com demana l’auditoria que s’està fent i que s’ha fet cada any des de fa 4
anys i que ens diu que estem incomplint la normativa de societats mercantils? Saben
que això, mantenir-ho, pot constituir delicte? Jo li pregunto obertament. Pensen tancar
això o no pensen tancar-ho això? Perquè ja vam fer la pantomima del preconcurs de
creditors, després el retiren, ara ens diuen que li donen 5 mesos el mes de juliol perquè
el mes de juliol tenen la solució. Mentrestant hi ha una auditoria que ens està dient que
hem de tancar aquesta empresa perquè incompleix amb la normativa.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo només voldria saber si aquestes xifres són
purament tècnica, en la qual no intervé cap polític, o si són xifres que es poden debatre
políticament.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: són xifres tècniques. Sí, sí, el resultat final són
xifres tècniques. Per què tenim aquest superàvit? Són decisions polítiques que ens han
portat aquí, i són bones gestions de decisions polítiques, perquè sinó no tindríem 1,3
milions de superàvit. Però el superàvit, els números són coses tècniques, tant tens, tant
gastes, la interventora certifica. Això sí que és tècnic. El superàvit és una altra història.
El 2012 hem tingut 1,3 milions de superàvit. És el què hi ha, no hi ha més, i els
números són aquests, en base a una bona gestió econòmica que espero que el 2013
puguem repetir. Res més que això. La societat, estem fent un pla de viabilitat, que a
finals d’any el sr. Gerent de la societat ha de tenir per, de moment, seguir funcionant
amb aquesta societat pels projectes que ens vinguin ara, que seran importants. La
pantomima dels creditors? No és una pantomima. Ens ha servit per negociar quites
importantíssimes per a l’ajuntament de les Franqueses, que si no haguéssim fet el
concurs de creditors, sr. Bernabé, no haguéssim pogut fer. I quites molt importants.
Contenciosos de 8 o 9 milions d’euros que al final hem acabat pagant 1,2 milions
d’euros. No ha sigut una pantomima. Ha sigut molt molt premeditat.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bé, després de les seves paraules, com a pare de la
criatura en la part que hem toca en l’elaboració inicial d’aquests pressupostos, dir-li
que em sembla bé que això es reconegui, anunciar-li de totes maneres que el vot
d’Esquerra serà negatiu, com he fet d’altres cops perquè no estem d’acord amb la
manera que està funcionant Entorn Verd per una banda, i per altra banda, encara que
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no sigui ara tema de debat, perquè tampoc estic d’acord amb l’afirmació que ha fet
vostè fa un moment de que això és un tema pura i absolutament tècnica del tancament
dels pressupostos.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: miri, recordo els mals entrenadors. Quan guanya
l’equip, guanyo jo, ho faig jo. I quan perd l’equip, perden els jugadors. I això és el que
acaba de fer vostè.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdoni, no és un debat, però és que aquí no perd
ningú. Aquí és el què hi ha.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: el temps posarà a tothom al seu lloc.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set 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:

5. APROVAR PROVISIONALMENT LES MODIFICACIONS DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2014
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

d’aprovar-se
16.1 del text
a mínim la
així com les

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
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d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació
de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa
al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici
2014 i següents.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre
béns immobles, que haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents.
Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que haurà de regir per a
l’exercici 2014 i següents.
Quart.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de la Taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, que
haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents.
Cinquè.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de la Taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls
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periòdics i les revisions periòdiques, que
següents.

haurà de regir per a l’exercici 2014 i

Sisè.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora del Preu públic per la
prestació del Servei d’Atenció Domiciliària, que haurà de regir per a l’exercici 2014 i
següents.
Setè.- DEROGAR per a l’exercici 2014 i següents l’ordenança fiscal núm. 32 Preu
públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària.
Vuitè.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2014 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per la llicència d’autotaxi
Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics
i grans transports
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses
11. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
16. Taxa per a la prestació del servei de proveïment d’aigua potable
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
22. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
23. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
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26. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de
rodatge cinematogràfic
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el
control de la publicitat dinàmica
31. Taxa per la instal·lació la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la
instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal
Novè.- INDICAR que el text de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de
setembre de 2013:
1. Impost sobre béns immobles (IBI)
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
5. Contribucions especials
6. Taxa per expedició de documents administratius
7. Taxa per la llicència d’autotaxi
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics
i grans transports
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses
11. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
22. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
23. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública

Ple 24/10/2013- pàg. 24

26. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de
rodatge cinematogràfic
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el
control de la publicitat dinàmica
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació
d’anuncis
que ocupen el domini públic local
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
Desè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà
pública l’adaptació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
- Impost sobre béns immobles (IBI)
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
- Contribucions especials
- Taxa per expedició de documents administratius
- Taxa per la llicència d’autotaxi
- Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i
grans transports
- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses
- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
- Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
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- Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
- Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
- Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
- Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
- Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de
rodatge cinematogràfic
- Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el
control de la publicitat dinàmica
- Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació
d’anuncis que ocupen el domini públic local
- Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
Onzè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 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.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: seria convenient que primer s’expliquessin i
després poguéssim preguntar.
Respon el sr. Alcalde: no es preocupi que quedaran ben explicades.
Continua la sra. Claveria i diu: és igual, en qualsevol cas dir-li que el nostre vot serà
una abstenció, per dos motius. Primer, perquè volem tenir una mica més de marge i de
temps per poder-les veure amb més deteniment, i després perquè lo poc que hem vist
doncs ens sembla que es detecta un cert grau de demagògia perquè una banda estem
dient que no es tocarà res, que no s’incrementarà, etc., i en canvi no s’incrementarà
l’IBI, per exemple, quan en dos anys, amb els dos últims anys, s’ha fet un increment
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de més del 24 per 100. Aleshores ens sembla que aquí, lluny de pujar les taxes, que
evidentment no s’haurien de fer amb les èpoques que corren, potser s’hauria de revisar
aquest altre punt.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: tot i que estem d’acord i de fet l’any passat ja li
vam demanar rebaixes en algunes taxes, com era l’IBI, i fa dos anys també, li votarem.
Li votarem que no perquè nosaltres no volem que això s’utilitzi com vostè l’està
utilitzant d’arma electoral. I li diré per què. Li poso un petit exemple. L’any passat
aquest regidor, com a membre del Patronat d’Esport, quan van pujar del 8 al 21 per
100 de l’IVA, va demanar que això no es computés amb l’abonat. Aquí teníem 3
formes de fer-ho. Una, l’empresa que ho gestiona ho assumeix íntegrament això, té
menys guanys. Dues, entre ajuntament i empresa l’assumeixen o l’ajuntament
l’assumeix i té menys guanys. Tres, es repercuteix tot cap a l’usuari. I a més ja vam
avisar, el gener tindrem la pujada de l’IPC, amb lo qual, tenim una pujada del 8 al 21,
del 13 per 100 més un 4 per 100, un 17 per 100 en 4 mesos de pujada d’un servei. I ho
vam dir i ho vam repetir. I vam dir, els hi aviso que hi ha persones que venen a aquest
gimnàs que no venen per tenir un cos maco, sinó perquè també hi ha prescripcions
mèdiques, de recuperacions de lesions, d’haver d’utilitzar la piscina, etc. Van decidir
no fer res. Ho van imputar tot a l’abonat. ¿I aquest any tenen la barra de dir que
baixaran un 1 per 100 els preus públics? Vostès han sigut insensibles a la rebaixa
d’impostos fins que li queda un any i mig per eleccions. I llavors es fan sensibles de
cop i volta. Llavors diuen que tenen un superàvit de 600.000 euros i que ho poden
assumir. Escolti, jo al seu joc no hi jugo, per tant votarem que no.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: m’agradaria que em contestés, si és possible, la
revisió cadastral que vostè, que es va fer, quan entrarà en vigor? Perquè depèn quan
entri en vigor vostè sap que s’augmentaran molt els impostos. I això que els baixarà,
no els baixarà pas, com vostè diu. I després, un altre punt, és per una part em dono
compte que les llicències d’activitats vostès aquest any fan una bonificació del 25 per
100, quan aquest regidor ja fa 2 anys que els hi va demanar. Veig que van fent la feina
d’aquest regidor. Ja m’alegro.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per tant, ens votarà que sí, no? Suposo. Deixi’m
que expliqui una mica les ordenances fiscals. Primer de tot, també ho vull agrair.
Senyor Profitós, no es pensi que no agraeixo la gestió que vam fer tots plegats, i vostè
inclòs amb l’àrea d’hisenda. Ens va permetre tenir un superàvit important i ens va
permetre ara poder estar aquí amb això, i podem fer això. No ho podíem fer abans
perquè evidentment la gestió econòmica no la teníem tan clara, com ara, quan tenim
els comptes de 2012, i saber també cap a on hem de morir el 2013, que també anirem a
tenir un resultat pressupostari positiu. No s’ha pujat l’IBI un 24 per 100. No. Vostè
agafa la quota de fa 2 anys i no ha pujat un 24 per 100 la quota. És impossible. És
impossible. Això és impossible. I si es va pujar un 10 per 100 va ser perquè l’Estat ens
va obligar. Val? Amb això sí. Ens va obligar el 2012, es va mantenir el 2013, i era el
què fem és congelar la quota. I recordi també que durant tres anys no s’han apujat els
impostos perquè el govern que havia no tenia majoria, no la tenia i no ho podia fer. Per
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tant, durant 3 anys la pressió fiscal sobre el ciutadà de les Franqueses ha sigut zero.
Necessitàvem 2 anys per posar-nos una mica al dia amb tot, perquè si no el sistema no
es sostenia. La quota de l’IBI, en aquestes ordenances, la quota que el ciutadà pagarà
queda congelada. Congelada. Zero. La base, aquell 10 per 100 que l’Estat ens havia fet
pujar, que ens diu, “o l’heu de mantenir, o heu d’anar als criteris cadastrals que
nosaltres diem, perquè l’any 1999 és la vostra revisió cadastral, no us farem revisió
cadastral”, perquè no farem revisió cadastral, sr. Badia, no la farem. Però assumim els
criteris que l’estat ens diu, i pels criteris que l’estat ens diu, per la revisió que tenim de
l’any 1999 ara ens toca pujar un 10 per 100 els valors cadastrals, però traiem el 10 per
100 que l’estat ens havia fet, val? El 10 per 100 que l’estat ens havia obligat i que ara
ens obligava a mantenir, el traiem, i els valors cadastral pugen un 10 per 100. Però
tocarem tipus perquè la quota sigui zero. Rebaixa general d’impostos, taxes i preus
públics d’un 1 per 100. Ja no és només la rebaixa de l’1 per 100, sinó és no pugem
l’IPC, i rebaixem els impost un 1 per 100. Sé que és poc, sé que ens agradaria fer-ho
més, però en aquests moments és el que podem i possiblement, si el resultat
pressupostari és bo, l’any que ve intentarem seguir en aquesta línia. Ho intentarem, no
m’hi comprometo, però ho intentarem. Llavor sí que fem una rebaixa important, així
fomentem també una mica, nosaltres creiem, l’ocupació i l’autoocupació, amb una
rebaixa important entre un 10 i un 50 per 100 de les taxes de llicències per activitats.
Us parlaré dels annexs d’abans, perquè abans havia la LIIA, ara és la “PACA”, jo aquí
em lio, però un antic annex I de grans empreses, per venir a les Franqueses tindran la
taxa d’activitats un 10 per 100 de descompte; a l’annex II tindran un 25 per 100 de
descompte; a l’annex III, que és la majoria, tindran un 40 per 100 de descompte; i les
innòcues una perruqueria, una botiga, tindran un 50 per 100 de descompte. I a l’hora
també, amb els canvis de nom, farem una rebaixa, el canvi de nom d’una activitat era
el 75 per 100 de la quota, doncs en aquesta quota rebaixada no li aplicarem el 75 per
100, sinó que li aplicarem, crec que és el 30 per 100. Per tant, aquí fem una rebaixa
important. Res s’apuja. Res. Una altra novetat. També bonificarem al 100 per 100 la
taxa d’activitats del Viver d’Empreses municipal per fomentar el jove emprenedor que
vingui. Eliminarem també la taxa de certificat de béns per a gent que tramita
l’expedient de justícia gratuïta. I també farem una reducció important en el preu de
publicitat del butlletí. Veieu que hi ha 3 o 4 anuncis com a màxim, o 2 o 3; també ho
rebaixem per fer-ho més competitiu. Quina incidència tindrà això a la recaptació?
Nosaltres calculem que seran uns 100.000 euros i uns 130.000 euros, que recaptarem
menys. Però si us recordeu, aquells majors ingressos i majors ajustos que us he dit en
el marc pressupostari, juntament amb el romanent de tresoreria, això fa que ens hi
puguem llençar i que puguem anar a fer aquests tipus d’ordenances per a aquest any.
Que sapigueu també que ara s’obrirà un període d’exposició al públic en la qual podeu
fer qualsevol aportació i qualsevol modificació. Això ja ho sabeu que és per Llei, i les
estudiarem com sempre les hem estudiat.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bàsicament, demanar-li ja d’entrada que es
comporti institucionalment bé, perquè ens ha semblat una falta de respecte que doni ja
per assumit que quedaran aprovades totes aquestes ordenances i totes aquestes coses
que avui porten al Ple, als mitjans de comunicació públic. Jo li recordo que això va
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passar una vegada i va sortir “rana”. Dues regidores se’n van anar, van canviar
d’opinió. Vull dir que no se la jugui. D’entrada no se la jugui. I com a mínim tingui
respecte pels que estem aquí. Això d’entrada. Miri, jo estic d’acord amb moltíssimes
coses de les que ha explicat, i entre d’altres coses, una me la poso jo de medalla: la del
viver d’empreses. Perquè fa 10 anys que sóc regidor, 10 anys que ho reclamo. Entre
altres coses vostè estava en aquell govern com a regidor d’hisenda i no ha tingut
aquesta sensibilitat. Però això d’entrada. Però miri, el què vostè ven com una gran
notícia de que es redueix impostos, està bé, però si tenim en compte que els impostos
són lo que paguen els serveis públics, encara entenc menys com nassos traurà 10
milions l’any que ve de beneficis, d’ingressos extres. Encara ho entenc menys. I com
pretén treure 6 milions el 2015 i 6 milions el 2016, perquè si reduïm ingressos dels
impostos i les taxes, tot ho aposta a una carta: a l’urbanisme. Tenint en compte els
temps que vivim, encara s’entén menys. I em fa curiositat una taxa concreta, una, que
és la de sempre, que no n’ha parlat ni gota, que és la taxa d’escombreries. Suposo que
també té la reducció de l’1 per 100. M’equivoco? Molt bé. Expliqui’m com pagarà el
15 per 100 de dèficit anual que té la taxa d’escombreries. I no m’expliqui el “rollo” de
que canvien de sistema, perquè ja s’intueix que el sistema serà tant o més car que el
que tenim ara, perquè anirem a tenir tant o pitjor qualitat de residus, amb lo qual ens
costarà tant com ara portar-ho a abocador. Per tant miri, vostè ni les taxes finalistes les
aplicarà, ni les taxes finalistes. Què passarà si seguim amb el 15 per 100 de dèficit, a
tall d’exemple, amb les escombreries? Que ho haurà de treure d’una banda per posarho aquí, perquè les administracions voldran cobrar i vostè tindrà que pagar aquest 15
per 100 de dèficit. Per tant, traurem d’un servei per posar-ho a una taxa finalista que
no hem cobert perquè vostès no fan la feina bé? Ja li dic, des de fa 10 anys que ho
reclamo: que la taxa d’escombreries ha de cobrir el servei, i vostès no ho fan. I ja és la
desena vegada que ho explico. A més a més, ja li proposo una: les taxes en aquest
municipi, mai han estat, i ja ho hem reclamat, haurien de ser en funció de la renda que
cobra cadascú. No pot ser que un que està fotut tingui que pagar el mateix que un que
està sobrat de renda. Per tant, aquí ja li llenço una que li presentarem com a al·legació.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: potser per aclarir temes. Si jo no vaig malament al
fer els números, em sembla que no, l’increment real de l’IBI en aquests dos darrers
anys ha sigut d’un 18,4 per 100, que és molt. Un 8,4 per 100 a instàncies nostres, de
l’ajuntament, i l’altre 10 per 100 imposat per l’estat central. Sí, un 4,5 per 100 del
primer any i un 3,9 per 100 el segon, que era el què deia la taxa. En qualsevol cas,
vostè ens diu que l’IBI quedarà congelat per a aquest proper exercici. Jo entenc que
s’ha triat potser la pitjor manera de fer-ho. Per què? Perquè aquest recàrrec del 10 per
100 que l’estat va imposat era transitori, i aquest recàrrec tenia una data de caducitat i
en un moment determinat s’acaba, mentre que la revisió dels valors serà per sempre,
perquè els valors s’han revisat. És a dir, un recàrrec que era provisional, d’emergència
i perquè surti d’una situació de crisi en la què, a veure, no hi estic d’acord però que
d’alguna manera tenia una data de caducitat, deixa de tenir-la. El sr. Alcalde ens dirà
que això quedarà solucionat perquè es poden rebaixar els tipus. És cert, però també és
cert que és una mesura que molt poques vegades s’arriba aplicar. Per una altra banda,
ja sé que no em toca a mi, senyor Gontán, però probablement això que ha preguntat
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vostè com aconseguim ajustar les taxes als seus preus reals acabarà contestant la
senyora interventora perquè li diran que és un tema tècnic, de la mateixa manera que la
senyora interventora haurà de contestar-li com amb aquesta reducció d’ingressos
continuarem fent els informes del compliment del pla d’ajust, etc.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: és per al senyor Gontán. En relació a la intervenció
que ha fet li volia dir que la taxa no es pot fer un funció de la renda. L’impost es
podria arribar a fer, però la taxa no. A les hores, de totes maneres em sembla una
iniciativa bastant raonable i la fórmula seria que subvencionéssim les taxes a aquelles
persones que tenen rendes més baixes, és a dir, no és a través de fer-la en funció, sinó
de la subvenció. I des d’aquest punt de vista si vostè presenta una al·legació i ens
sembla coherent, doncs segurament li donaríem suport.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, les ordenances fiscals són aquestes.
No hi ha més. Són les que presentem. Canviem absolutament una dinàmica d’anys
anteriors. És la primera vegada a les Franqueses, crec, que baixem impostos
generalitzadament. Jo els hi pregaria que s’ho pensessin, el vot, se’l pensessin en
aquests moments. Que no facin el vot amb pensament polític, sinó que el facin amb
pensament de ciutadà. Jo els hi pregaria només això. El tema dels valors cadastrals, sr.
Profitós, vostè i jo vam anar a Barcelona a demanar la revisió cadastral, se’n recorda?
Doncs aquí la tenim d’una altra manera. No, no. Estem dins d’un pla d’ajust i les coses
les podem fer. Estem molt controlats, eh? Estem absolutament controlats per l’estat
pels l7 milions d’euros que vam haver de demanar del pla d’ajust. I aquestes són les
ordenances. Qualsevol cosa que ens diguin per millorar, endavant. Us vull comunicar
també una cosa. En el tema de les escombraries per a aquest 2013, com sabeu a nivell
d’enllumenat hem estalviat uns 200 i pico mil d’euros, a nivell d’escola de música
també, a nivell de diferents activitats també. A nivell d’escombraries preveiem una
rebaixa amb la negociació del conveni ara, del 2013, de prop de 120.000 euros.
120.000 euros de rebaixa per al 2013 i aviat ho veurà. I llavors hi ha una altra cosa que
em sap greu que digui. Jo no els hi falto el respecte. No, no, perdó, em toca a mi ara.
Jo no els hi falto el respecte. Si vostès volen buscar justificacions per votar que no,
trobaran les que vulguin. Jo no els hi falto el respecte. Aquest equip de govern
presenta això avui, jo anuncio que ho presentarem i si s’aprova fantàstic. No, no. “ha
dit a la tele que s’aprovarà....” No, l’equip de govern presenta això. Si s’aprova
fantàstic. Si no s’aprova haurà passat com fa 3 anys, què vol que li digui.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, tres vots en contra dels regidors dels grups
municipals LFI i ERC-AM, quatre abstencions dels regidors dels grups municipals CPF
i PxC i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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6. APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT PER REGULAR LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
TENINT EN COMPTE que l’àrea de Polítiques Socials té per objectiu promoure
accions destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que resideixen al
municipi de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de març de 2000 va
acordar, entre d’altres, APROVAR la Normativa municipal del Servei d'Atenció a
Domicili de la Unitat bàsica d’Atenció Social Primària de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
TENINT EN COMPTE l’article 3 Finalitat dels Serveis Socials de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre de Serveis Socials, on s’estipula que:
“Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure
dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del
benestar de les persones.”
TENINT EN COMPTE l’article 16.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, en què s’estableix que els serveis socials bàsics inclouen, entre d’altres, els
serveis d’ajuda a domicili. I l’article 17.i) que preveu que correspon als serveis socials
bàsics la prestació de serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat
familiar o de convivència.
TENINT EN COMPTE l’article 21 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials en què defineix i estableix com a prestacions de serveis, entre d’altres, l’atenció
domiciliària.
TENINT EN COMPTE que l’article 24 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials, defineix la Cartera de serveis socials com l’instrument que determina el conjunt
de prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i determina que ha
d’incloure totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques del sistema
públic de serveis socials.
TENINT EN COMPTE el decret 142/2010, d’11 d’octubre, en què es va aprovar la
Cartera de Serveis Socials 2010-2011, i s’estableix, entre d’altres, el servei d’ajuda a
domicili com prestació garantida.
VIST el model de reglament per a regular la prestació del servei d’atenció domiciliària
de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
VIST l'informe emès per la cap d'Àrea de Polítiques Socials.
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VIST l’informe emès per la Secretaria Municipal.
DE CONFORMITAT amb el què preveu l’article 4.1.a) de la Llei 7/1987, reguladora de
les bases del règim local, i 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com els articles 60 a 66 del ROAS.
AQUESTA àrea de Polítiques Socials proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament per regular la prestació del servei
d’atenció domiciliària de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb l’informe emès
per la Cap d’Àrea de Polítiques Socials.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE la normativa municipal del Servei d’Atenció a
Domicili aprovada per la Junta de Govern Local el dia 23 de març de 2000.
Tercer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text del reglament per regular la
prestació del servei d’atenció domiciliària de les Franqueses del Vallès, pel termini de
trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular reclamacions i/o al·legacions,
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i al tauler d’anuncis de la Corporació. També es publicarà el text de l’ordenança
que és objecte d’aprovació en el web municipal. El termini d’informació pública
començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions
esmentades.
Quart.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: jo sóc bastant raonable i educada, i si em diuen que
ho expliqui ho explico. No hi ha cap problema. Primer de tot bona nit. Perquè tant el
públic com els regidors puguin estar una mica informats de què va la cosa, primer de
tot hem d’explicar què és el SAD, el SAT, que són el Servei d’Assistència
Domiciliària i el Teleassistència. Són dos serveis que portem des de serveis socials.
L’objete de que aprovem inicialment aquest reglament és perquè hi ha una sèrie
d’arguments que fa que això sigui necessari d’aprovació. Donaré una mica unes dades
cronològiques del desenvolupament de tot això. Tenim una normativa actualment que
està vigent però que no està adequada. Es va aprovar en el 2000. No s’ha pogut
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actualitzar i tampoc es publicar en el BOP. No existeix tampoc cap normativa o
reglament del SAT, del Teleassistència. Només existeix un protocol intern de
funcionament. Sobre el tema de les ordenances. El tema d’atenció domiciliària no hi
ha un preu públic, però per això portem a terme aquest reglament. És necessari
actualitzar-ho i posar-ho en ordre. Respecte a la teleassistència, l’any passat vam
incloure a les ordenances la núm. 32 en el qual, per primer cop, es pot regular.
Llavors, des del 2007 es va intentar aprovar per junta la normativa nova però, com
sabeu, en l’anterior situació política va ser impossible. Després al 2011 vam començar
a treballar amb Consell Comarcal per a la gestió del servei d’atenció i aquest any,
nosaltres, des de serveis socials, conjuntament amb Diputació, donat que Diputació va
estar fent un anàlisi durant aquests anys en 32 municipis per regular el tema del
copagament, finalment ens han donat eines i ens han ajudat a tenir unes dades
actualitzades per tal de portar a terme el reglament que nosaltres portem avui. Bé, hi
ha una tasca complicada que la volem fer servir, que és l’actualització de les dades
dels usuaris. Per què? Perquè aquesta nova normativa, aquest nou reglament,
contempla lo que és la capacitat econòmica de l’usuari en sí, és a dir, depenent de la
capacitat econòmica que tingui aquest usuari tindrà un pagament o un altre. A veure,
fa 7 anys que no es fa res i que no s’augmenta el preu del servei, eh? Set anys. Llavors
també ha passat una altra cosa, que l’any passat al 2012, un terç dels ingressos que
feien des de l’INSERSO, està assumit pels ajuntaments i per Diputació. Després també
el finançament de la Diputació ha anat disminuint. Per tant ens ha tocat treballar una
mica amb el tema. També us he de dir que hi ha molts ajuntaments que no fan
copagament. Nosaltres hem intentat regular-ho d’aquesta manera. Bé, una vegada dit
això pensem que és una bona oportunitat per regular això, per donar un millor servei, i
evidentment, perquè hagi també una aportació econòmica per part de l’usuari d’una
manera progressiva, però també equitativa.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: gràcies per l’explicació sra. Regidora. Bàsicament
és perquè ens quedaven alguns conceptes que no havíem acabat d’entendre. De totes
formes, tot i que estem d’acord, ens abstindrem perquè volem acabar de contrastar
amb usuaris a veure com s’acaba d’implementar. Vull dir, no és un vot de càstig ni
molt menys, sinó preventiu.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo voldria saber si estan disposats aquí a admetre
alguna modificació sobre aquesta ordenança que ens presenten o si com de costum,
ens diran que es presentin al·legacions.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: en principi es pot recollir totes els suggeriments i
al·legacions, però no oblidem que nosaltres estem regits per un model, que és de
Diputació, en el qual el preu, és un preu fix, és un preu establert per un conveni
generalitzat entre altres municipis. Una altra cosa és la formalització en el qual, per
exemple, el sr. Bernabé diu que estaria bé de contrastar la opinió dels usuaris. Jo abans
he dit que farem servir un pla d’ocupació perquè es pugui recollir les dades
actualitzades dels usuaris, i a través d’aquí podem recollir tots els suggeriments que
vinguin tant dels regidors com dels propis usuaris.
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Pren la paraula el sr. Profitós: sí, em referia concretament al capítol 9. Estan disposats
a admetre una modificació en el capítol 9? Preguntava si estan disposats a admetre
alguna modificació en el capítol 9.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si hi ha algun error flagrant de transcripció, doncs
això s’haurà d’arreglar. Si és una qüestió de concepte i que hem d’estudiar, això ha de
ser via les al·legacions que es facin al registre. Però si hi ha una cosa flagrant de
redactat.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sí, els hi explicaré l’error flagrant que suposo que
tot i que tot el personal s’ho deu haver mirat amb molta atenció, inclòs els càrrecs
polítics, els hi demanaria si us plau que anessin a l’article 30, on parla de les faltes
greus. El tenim? No. Però tenen l’ordenança? Vaja, em sembla una mica... Article 30,
faltes: “són faltes greus: a) la comissió de dues faltes lleus en el període de 6 mesos”.
Ara els demanaria que passessin a l’article 31 i que diu “Són faltes molt greus: a) la
comissió de dues faltes lleus en el període de 6 mesos”. Suposo que qualsevol que s’ho
hagués llegit interpretaria, o hagués modificat això dient que les faltes han de ser greus
perquè passin a ser molt greu. Aquesta els hi regalo.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: magnànim, sr. Profitós. Si és així, eh?
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Colomé, jo sí que me l’he llegida.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sí, si és així.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, CPF i PxC, tres abstencions dels regidors dels
grups municipals LFI i ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

7. APROVAR INICIALMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR N
(CARRETERA DE CARDEDEU) DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
ATÈS que el Pla General d’Ordenació del terme municipal de les Franqueses del Vallès
regula en l’article 248 el Sector N (Carretera de Cardedeu) en el capítol relatiu a
l’ordenació dels sectors de nova creació.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 26 de juliol de 2012, va adoptar,
entre d’altres, els acords següents:
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“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, del contracte de serveis consistents en la
redacció del Pla Parcial, Projecte de Reparcel·lació i Projecte d’Urbanització del
Sector N, per un import màxim de 365.000 €, més IVA.”
ATÈS que el dia 7 de gener de 2013, es va procedir a l’acte privat d’obertura del sobre
A de les ofertes presentades.
ATÈS que el dia 8 de gener de 2013, es va procedir a l’acte públic d’obertura del sobre
B de les ofertes presentades.
El dia 7 de març de 2013, es va procedir a l’acte públic d’obertura del sobre C de les
ofertes presentades.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 14 de març de 2013 va acordar:
“Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat per a la contractació dels
treballs de redacció del Pla Parcial, Projecte de Reparcel·lació i d’Urbanització del
Sector N, i la resta de documents i informes previstos en el plec de clàusules.
Segon.- ADJUDICAR a NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL el contracte de
subministrament anteriorment esmentat, per un import de 273.750 €, IVA exclòs.”
VISTA la sol·licitud presentada en data 23 de juliol i Registre General d’Entrada
2013/5750, pel senyor Jordi Codina Font, en representació de NADICO INDUSTRIAL
MANAGEMENT, SL on aporta el Projecte del Pla Parcial del Sector N d’aquest terme
municipal.
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.
VIST el que disposen els articles 65 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de
l’expedient.
VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que
fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
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Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla Parcial urbanístic del Sector N de les
Franqueses del Vallès.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament per tal que les persones interessades puguin presentar
suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació,
reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en
l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió
només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es
pretén establir.
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del
Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La
Garriga,l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de
conformitat amb l’article 85.7, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer de 2012.
Sisè.- SUPEDITAR l’executivitat del pla parcial a les modificacions puntuals del Pla
General d'Ordenació Urbana de Les Franqueses del Vallès pertinents.
Setè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé, en referència a l’aprovació del Pla Parcial del
Sector N, primer anunciar que el nostre grup votarà que no, bàsicament per una raó de
pes i que ja hem manifestat en altres vegades, que en aquests moments el mercat no
aconsella a desenvolupar cap sector urbanístic, perquè en lloc de tenir un benefici pot
tenir un perjudici. Si realment algú ha escrit els informes de Intervenció que la solució
dels nostres mals és el Sector N perquè així cobrarem lo que tenim pendent i tindrem
més benefici, jo no m’agradaria fer una mala predicció. Això és un greu problema si es
planteja com això, perquè el fer el Sector N que no té mercat possible en aquests
moments, en el mercat del sòl, i a més genera un problema afegit de finançament als
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propietaris i als industrials existents, ens crea a l’ajuntament o ens pot crear, un
problema de tresoreria a mig i a llarg termini. En lloc d’haver aquests ingressos que hi
ha, que no hi siguin perquè no es cobren els rebuts de les quotes urbanístiques, i per
tant tinguem un dèficit considerable, que si vam tenir que demanar 7 milions al govern
de l’estat per tapar el dèficit que teníem, pot ser que l’augmentem amb uns quants
milions més. Dit això, la segona gran raó és perquè no es pot aprovar un planejament,
que és el sector N, que modifica les normatives del Pla General. Aquesta qüestió
també la vaig presentar en la Junta de Portaveus quan se’ns va explicar la intenció de
l’aprovació del Sector N, i se’ns va dir que ho feien així perquè ho havia decidit el
govern. Cosa que això, a nivell de normativa i a nivell de legislació queda clar que no
es pot fer. Sí que realment no ho podran aprovar fins que no hagin fet la modificació
del pla general, que modifica àmbits del Pla, que modifica zones verdes, que modifica
superfícies edificables, etc., els límits de veïns, condicions d’activitats, etc., moltes
qüestions, això vol dir que no es podria aprovar fins que no hagués paral·lelament o
inicialment aprovar aquestes modificacions en el pla general. Però bé, nosaltres per
aquesta raó de tràmit que pot ser un error de tràmit subsanable, al revés, és a dir, més
tard, no és la qüestió bàsica pel nostre vot negatiu. La nostra qüestió bàsica és perquè
en el sector N, en aquests moments, no és viable el desenvolupar-ho perquè el mercat
no ho admet, i el mercat no ha admet, què vol dir? Que no hi ha una petició de sòl que
realment vingui a pagar aquestes quotes urbanístiques que està valorada com a mínim
en 15 milions d’euros el pla parcial. Per lo tant que nosaltres demanem al govern i
com a mínim, al consistori, aprovar-ho en aquests moments és un problema afegit.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bé, seguint una mica la línia del sr. Torné.
Econòmicament jo crec que, a més a més ha quedat demostrat en els punts anteriors,
que és la seva aposta de futur. Bé, ja ho he explicat vàries vegades. Això és jugar-s’ho
a una carta, amb una carta que és bastant incerta i per tant, jo crec que estan fent un
flac favor al municipi quan podrien fer altres plans de viabilitat, perquè suposem que
és un pla de viabilitat, perquè mai han explicat com pensen solucionar-ho. Mai ho han
explicat. Vostès van tirant endavant amb un suposat pla i no ho expliquen, i ara ens
apareix el sector N amb un canvi d’usos, una manca d’endreçament claríssima del
territori, on es barrejaran, s’incrementa edificabilitat, s’incrementa sostre, s’incrementa
tot una sèrie d’aspectes, fins i tot alçades, i a més a més, ens trobem que permetran tots
els usos possibles. Des d’educatius, sanitaris, religiosos, esportius, tot en mig d’un
polígon industrial, la qual cosa, qualsevol que tingui criteri sobre urbanisme li dirà que
això és fer un nyap. Això ja, des del 2005 quan ho va presentar el sr. Torné llavors, ja
li vam dir que era desendraçament total barreja indústria i comerç. I ara hi afegim
activitats d’altra mena. Miri, a mi em sap greu, però li haig de demanar la dimissió, sr.
Ribalta. Li he de demanar la dimissió perquè vostè és el regulador, i com a regulador
ha obviat les seves funcions. Deixi el càrrec de regidor d’urbanisme, estalviem-se els
25.000 euros més, que els poden aportar al seu suposat pla de viabilitat, i com a mínim
que facin la feina els tècnics, perquè amb lo que han obert, ja val tot. I per tant la seva
feina ja no té sentit. Plegui i serà el millor benefici que podrà fer al municipi en aquest
punt. I ara permeti’m senyor alcalde que em posi seriós perquè ens ha arribat un rumor
i voldria, sincerament, li demanaria sincerament que em digués que és mentida i que
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vostè està net de tota culpa. No, no, deixi’m que faci la pregunta perquè és prou (se
sent la veu del sr. Alcalde que diu “li dic, és mentida”). No sap la pregunta (es torna a
sentir “però és el que em vagi a dir, és mentida”).
Interromp el sr. Alcalde i diu: si és relatiu al Sector, miri si estic tranquil, si és relatiu
al sector N, no tinc res a veure amb res.
Continua el sr. Gontán i diu: permeti’m la pregunta perquè el rumor corra, i per tant, la
millor manera de matar un rumor és aquí. I li dic seriosament, no és que vulgui atacarlo ni vulgui desprestigiar-lo. Li dono la oportunitat perquè era més fàcil fer córrer el
rumor i escampar la merda que dir-li obertament. Miri, la pregunta és clara. Corren
rumors de que vostè ha tingut, té o tindrà en breu, interessos econòmics en el sector N.
Això espero que sigui mentida.
Respon el sr. Alcalde i diu: no, ho prometo.
Pregunta el sr. Gontán: perdó?
Respon el sr. Alcalde: no, ho prometo. “No, coma, ho prometo”. No en tinc cap. Ni
n’he tingut, ni en tindré. No tinc res al sector N. Tinc Can Baldiri, que és casa meva, a
davant de l’estació de les Franqueses, i tinc propietats que em venen d’herències
d’allà, i prou. No tinc res més.
Respon el sr. Gontán i diu: em sembla magnífica la seva resposta i li agraeixo de debó,
perquè clar els rumors són el que són. Dit això, tirin aquest pla del Sector N endarrere,
replantegin-s’ho perquè ni tan sols han deixat el corredor biològic que toca, l’han
col·locat darrera d’unes naus, lo qual és sorprenent. Lo millor que es pot fer en aquest
municipi és que el sr. Ribalta dimiteixi com a regidor, i sinó que presenti un altre pla
en el sector N.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: ja que ho han dit tots els meus companys, sr. Ribalta,
no toca. I senyor Colomé, no toca. I vostè, sr. Ribalta, va ser el que va fer una moció
de censura sobre aquest tema. I ara es pot tirar endavant. Li faré la primera pregunta:
vostès han parlat amb els propietaris? Amb tots els propietaris? Hi estan d’acord els
propietaris amb les costes? En aquests moments? I a més a més, sr. Colomé, vostè diu
que no té res, com ho ha jurat, em sembla perfecte. Molt bé, molt bé, espero que sigui
veritat. Espero, espero, és que hi ha moltes coses.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdona, és que el dubte ofèn. No, escolti, al senyor
Gontán li he contestat molt clar i vale, però vostè m’ofèn el dubte que té. Escolti’m, no
tinc res al sector N, res, zero (interrupcions del sr. Badia). No perdoni, em toqui a mi,
com abans feia Gesa, i com han fet molts. L’empresa NADICO és un concurs públic
en el qual jo no hi era, a més a més, en l’adjudicació. Jo li asseguro, i ho dic
públicament, és que no sé què voleu que us digui. No tinc res. Les meves propietats
estan centralitzades a la carretera de Cànoves 129 – 131 – 133 i la cantonada de

Ple 24/10/2013- pàg. 38

carretera de Cànoves núm. 2, que és Can Baldiri i em ve per herència. No tinc res més.
No tinc res més. I espero que això no desvirtuï. I els rumors, escolti, n’he sentit tants
últimament. N’he sentit tants!!!! Que si la meva dona treballava a no sé on, que si no
sé quantos. No, escolti’m, em sap greu però no. No.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo estic realment sorprès. És la primera vegada que
veig un municipi, uns regidors que venen aquí a dir rumors. (Se sent parlar al sr.
Gontán). Vostè ha tingut temps, ningú l’ha interromput, i li demano perquè és molt
habitual en vostè que interrompi les intervencions dels altres quan a vostè ningú
l’interromp. Torno a repetir, estic bastant estorat que algú que ve a demanar
dimissions exercint la seva tasca com a regidor, vingui aquí a dir, “corre el rumor”, em
sembla que no estem fent un bon servei al municipi, exercint i actuant d’aquesta
manera. Em sembla que no dignifiquem el municipi de les Franqueses. Miri, hi ha una
cosa que es diu el Registre de la Propietat, i hi ha una sèrie de registres i situacions que
són públiques, sr. Gontán. Vostè hauria de tenir aquests coneixements. Evidentment.
És que fa 3 anys que corra aquest rumor. Em sorprèn que vingui avui aquí perquè,
evidentment, que a mi hi ha gent que m’ho ha dit això, però m’ho ha dit fa 2 anys o 3.
I evidentment, la meva funció pública de controlar és comprovar-ho, però no venir
aquí a llençar porqueria perquè sí, perquè quedo bé. Em sembla, de veritat, vostè ha
tingut la oportunitat d’aquest senyor preguntar-li, vostè ha tingut la oportunitat de
consultar el llistat de propietaris del sector, vostè ha tingut la oportunitat de consultar
el registre de la propietat. De veritat, em sorprèn molt que tingui aquesta actuació sent
un representant públic. Em sembla que està degradant la funció pública avui al
municipi. I si a algú li escau la dimissió és a vostè, perquè és molt trist presentar-se
aquí en una sala de plens, amb uns regidors escollits democràticament i dir que el què
està dient. Em sembla lamentable, en públic, públicament, no en privat, en privat pot
dir el què vulgui. Sr. Gontán, en privat, amb la seva família, amb els seus amics vostè
pot dir el què vulgui, però en públic? En públic no. A més fem l’acta. Si vostè té una
prova ha d’anar a la policia, no ha de venir aquí, i si no, millor que calli, perquè em
sembla que està faltant a la veritat, i si la té, jo seré el primer que l’acompanyaré, però
si no la te, home.... “Corren rumors”, això no dignifica la vida al municipi, sr. Gontán,
no la dignifica, i em sembla que és un dia trist avui per a les Franqueses que un senyor
es presenti aquí a dir que corren rumors. Si s’ha de denunciar
Interromp el sr. Alcalde i diu: si us plau, si us plau, senyor Ribalta vagi acabant.
Continua el sr. Ribalta dient: ja acabo, ja acabo, perquè sr. Gontán, la Constitució
protegeix el dret a la intimitat de les persones, de dir coses, però públicament no,
públicament no. Jo voldria contestar les preguntes ara.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Ribalta, contesti si us plau.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: és totalment veritat que el tema de la viabilitat
econòmica del sector és el sector clau en aquest sentit i aquest és un factor que ara
explicaré les reunions que hem tingut amb els propietaris, les que hem de tenir, i les
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que tindrem, passa que això em sorprèn que vingui d’algú com el sr. Torné, que volia
tirar endavant això el 2008 quan ja es començava i ja s’havia valorat per 22 milions
d’euros amb uns errors de planificació flagrants d’entrar al municipi del costat, de no
tenir en compte. Per tant, em costa que vostè vingui a donar lliçons en aquest tema.
Potser estaria millor callat, en aquest tema, perquè els errors que va cometre i que,
tenim la llista, eh? Dels errors que els jutjats li han tombat per mala planificació, per
no fer bé les ralles, per no tenir en compte els propietaris, perquè vostè no diu la
veritat: diu, com a mínim 15 milions. Això és mentida. És com a màxim. I això ho
hauria de saber-ho vostè, perquè vostè va tenir una reunió a la Junta de Portaveus on
se li va explicar. I li estem dient que els càlculs que fa aquest ajuntament, és que
aquest sector surti per entre 9 i 11 milions d’euros, amb la licitació de l’obra i amb el
que ja s’ha pagat, sumat, eh? Sumat. Quan vostè el va treure per 22, jo recordo. I a les
hores, aquesta reducció del preu final que pot arribar al 50 per 100 o al 40, més
l’augment, perquè el senyor Gontán també ha dit una cosa que no, que s’augmenta
sostre. És il·legal augmentar sostre, i també li vam explicar això. S’augmenta
superfície però sostre a la parcel·la no s’augmenta. A les hores, tots aquests factors fan
que estem intentant que arribi a costar la meitat, però és veritat i aquí hi ha una sèrie
de propietaris molt preocupats que hauran o haurien de pagar en cas de tirar endavant
el projecte, que hi ha situacions molt diferents en el Sector. Hi ha propietaris que, a
través d’instàncies i a través de correus electrònics han demanat a aquest ajuntament
que volen més sòl del què es pertoca, i n’hi ha d’altres que diuen com que si tinc el sòl
que em pertoca hauré de pagar doncs tant, el què vull és menys sòl per no haver de
pagar. Hauria de saber el públic que avui aprovem el Pla Parcial, no aprovem ni la
parcel·lació ni la urbanització ni res, que això trigarem molts mesos a aprovar-ho. Per
tant, tot aquest procés que portem de reunions amb diferents propietaris, que alguns
que estan aquí a la sala ja han vingut a aquesta mateixa sala a parlar del tema en grup,
individualment, a la meva regidoria, i li puc dir que hem fet com a mínim 30 reunions
s’han portat a terme. Tenen la finalitat de fer aquest repartiment el més just i el més
adequat a la realitat possible. Que sí que es podran donar situacions puntuals de
propietaris que potser no podran fer front a les quotes? Sí, però l’obligació, i jo com a
regidor m’hi poso al capdavant d’aquest ajuntament, és oferir les facilitats i la situació,
i ho saben ells perquè n’hem parlat, els convenis necessaris perquè u, les activitats
continuïn totes, cosa que amb la seva planificació vostè tallava no sé quantes naus i
fotia fora no sé quantes activitats, i segona, que es pugui fer front als pagaments
necessaris. I bàsicament els criteris ja se’ls hi van explicar i vostè ha dit la modificació
del pla general. Ja sé que està molt obsessionat amb això, però si es llegeix el projecte
que avui portem a votació, al final diu, queda pendent de les modificacions del pla
general. I la Comissió d’Urbanisme, vostè sap que ho sap, és un procediment habitual
en altres llocs, però vostè si no es fa de la seva manera no ho entén, però és totalment
correcte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé, jo he sigut molt suau amb la meva explicació,
podria ser molt més contundent, però bàsicament perquè no m’agrada que em
prenguin el número. Les coses són com són, no com a un li agrada que siguin,
d’acord? I si començaré per l’últim, el tema que jo explico a aquesta sala i perquè
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consti que el tràmit no es fa correcte és perquè ho diu la legalitat, no perquè m’ho
inventi jo ni perquè realment se m’hagi ocorregut aquesta matinada. Per tant, abans
d’aprovar un pla parcial es té que modificar el pla parcial si així ho comporta. I no és
un caprici, és una obligació. Una altra cosa és que digui, bueno, ja ho farem i abans de
que hagi acabat el termini ho presentem a la Generalitat ja haurem modificat. Però
això no és lo normal. Per a vostès serà normal, però això, amb la legalitat, tal i com ho
explica la llei d’urbanisme i la llei de bases de règim local, no és lo normal. Per tant
que no és un caprici meu. Parlem clar i que realment expliquem les coses com són.
Referent al pressupost del pla parcial. El pressupost és el què és: 15 milions. Una altra
cosa és que diguin, bueno hauran rebaixes i tal, bueno, i hauran imprevistos, i més
normal que s’apropi a 15 milions que no pas als 13 que em deia vostè o 12. Però això
és un tema que es liquidarà quan es liquidarà, quan estigui acabada l’obra. Ara, el que
avui s’aprova són 15 milions. Jo el què em penso allò del conta de la lletera que si
seran, que si seran “galgos o potrencos” o el que sigui, en principi aquest és el
pressupost que es posa a licitació i després ja veurem en què s’acaba. I referent a allò
de les classes de modus, i sobre el tema del polígon i qui jo, bàsicament li dic que ara
no era el moment per una qüestió de mercat de tirar endavant això, i m’acusava de que
millor que estigués callat i tot això. Escolti’m, jo només li faré allò que no li volia fer
al principi perquè crec que això no valia la pena en el debat. Les seves decisions han
costat a l’ajuntament, de moment, 7 milions d’euros que s’han tingut que demanar a
Madrid i que en aquest moment, aquest ajuntament, està amb un pla d’austeritat de 10
anys que no pot fer inversió pròpia per culpa d’aquesta decisió de vostè i del seu
equip. Per lo tant, escolti’m aquestes coses, allò per atacar o ser més valent, per mi no,
no perdré la compostura ni tampoc li diré allò que li han dit, encara que s’ho mereix.
No. Però clar, cadascú té que assumir les seves responsabilitats. I aquesta és una que la
té vostè i no la té ningú més, d’acord? Expliqui les coses com són.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: té raó en una cosa, m’he equivocat: volia dir
alçades i no sostre. Té raó. De fet ho he intentat corregir després però m’he equivocat.
Respecte a l’intent de sortir-se’n d’aquí fent més espais, miri, més parcel·les i
aconseguint més ocupació. Resulta que en el municipi tenim en el Sector U 32
parcel·les lliures; en el Sector V, 3; en el sector del Pla de Llerona tenim 100 parcel·les
sense edificar. Per tant, més parcel·les? Pot ser que no calen. Després hi ha coses com
lo de l’energia. Vostès fan el mínim i que després vinguin les empreses i si volen més
que es busquin la vida. Si calen ET’s més grosses ja es buscaran la vida i tindran que
pagar les empreses. I miri, quan vostè diu que els propietaris tenen una necessitat, la
necessitat la té aquest ajuntament que està amb un pollastre econòmic de ca l’ample.
Entre altres coses generat pels governs anteriors, en el qual, aquell senyor i vostè és
partícip, i aquell senyor també. Però vostès dos, que estan ara al govern, hi
participaven: un solidàriament i l’altre com a alcalde. Per tant, la responsabilitat i la
necessitat no és dels propietaris sinó que és d’aquest govern que té un pollastre
econòmic. Que li estem donant altres sortides, li estem oferint altres sortides i no les
volen prendre. Però això és el seu problema. Miri, hi ha coses com aquella zona
d’equipaments en mig d’una zona verda, en la part que se’n deia abans N3, que no té
senti, ja li hem explicat. Ja li hem dit que si vol fer ocupació de diferents usos en el
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sector N, que ho endreci, simplement una zona per l’N, una zona per la indústria, una
zona per equipaments, una zona per activitats esportives. I això ho pot fer. Però vostè
se n’ha desdit. Ha obviat la seva funció principal, que és la de regulador del mercat i el
que més em sorprèn és que vingui d’un socialista això. Perquè teòricament vostès,
com a fonamentalment, han d’estar per regular el mercat, perquè sinó el mercat fa el
que li rota, i si fa el què li rota i vostè no posa impediments, llavors no té sentit la seva
feina. Per això li demano la dimissió, perquè no té feina ja. I com non té feina, no cal
pagar-lo més. I sr. Alcalde, jo no pretenia ofendre’l. Jo simplement, a mi quan corren
rumors sobre mi (interromp l’alcalde) perdoni, perdoni, deixi’m acabar la intervenció.
Jo quan corren rumors sobre mi, el què vull és que es facin públics, perquè així els
rumors els puc desmentir jo, i aquesta és la oportunitat que jo li he donat. I no quedaré
com el dolent perquè jo no he fet res. Jo estava segur que vostè no tenia interessos, i li
he dit, “digui’m mentider, digui’m que era mentida”. I li he explicitat explícitament, i
això és el què volia, que vostè, els rumors que corren sobre vostè que jo no me’ls crec
i com a tals són rumors, vostè tingués l’oportunitat pública de desmentir-ho, i això ho
ha fet, i jo m’alegro profundament.
Interromp el sr. Alcalde i diu: jo crec que s’ha equivocat. És barruer lo que ha fet.
Continua el sr. Gontán dient: doncs no era barruer, era de transparència absoluta. Quan
corren rumors sobre mi que no sé d’on surten de que m’he divorciat tres vegades, jo
agrairia que m’ho preguntessin en aquest ple.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: és barroer i vostè sap que el titular de la premsa
serà que “el regidor Gontán pregunta no sé què i l’alcalde diu que no”, i vingue
esquitxa, i fot-li merda, i fot-li merda (interromp el sr. Gontán) i estic fins els pebrots
d’aquesta política de fot-li merda. N’estic fins els collons. Us ho dic obertament,
Ferran, i no parli més, ja està, ho tinc oblidat.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: no, no, permetem una cosa, de confiança. Si t’has
ofès, disculpes absolutes (interromp el sr. Alcalde). No, no, deixa’m acabar si us plau.
La intenció mai ha estat tirar merda sobre tu, al contrari, que tinguessis l’oportunitat de
treure-te-la de sobre. I t’ho dic de tu, no de vostè ara. Per la confiança que ens tenim.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: Ferran, ho accepto i per a mi és tema mort.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: me n’alegro.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: intentaré exposar una sèrie de coses. S’ha parlat de
que el projecte ara mateix no és viable. Jo estaria d’acord en què ara mateix no és
viable. Per altra banda és possible que quan s’acabi aquest Ple, si s’aprova aquest punt
i s’aprova el punt següent, ja sigui més viable, perquè la impressió que tinc és que
s’estan fent vestits a mida de propietaris. Ha dit el sr. Ribalta unes quantes coses que
són absolutament certes. Una que el Registre de la Propietat és públic i això permet
veure que la llista de propietaris no és la mateixa ara que quan es va començar aquest
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procés fa una pila d’anys. Ha dit una altra cosa que també és certa: que això va quedar
aturat, entre d’altres coses, per errors de planificació. A mi em sorprèn una mica que
en aquesta segona etapa del sector N s’hagin triat, a nivell tècnic, el mateix company
de viatge que en la primera etapa va portar, en base a tots aquests errors de
planificació que el sr. Ribalta ha esmentat abans, a costar-li una pila de diners a
l’ajuntament. Em sorprèn també, encara que ens diguin que no és una decisió política,
el replantejament d’aquestes obres s’hagi adjudicat a la mateixa empresa. Que s’hagi
adjudicat a més a més gràcies a una foto finish. Que en aquesta foto finish, una de les
coses que van fer que es guanyés fos la presentació d’un servei per pàgina web, que
bàsicament consistia en un full quan es deia “escolti, si té alguna cosa, faci’ns-ho saber
via correu electrònic i ja ens posarem en contacte amb vostè”. I això és un tema que ja
en vam parlar fa uns mesos i vam quedar tots d’acord en què no era un servei correcte.
Una altra de les coses que va fer que aquesta empresa guanyés punts va ser una cosa
purament semàntica com el fet de dir “jo no tindré el projecte fet en tres mesos, el
tindré fet abans de tres mesos”, quan de les bases no es deduïa que això hagués de
donar més punts, i el jurat tècnic absolutament imparcial va decidir que això havia de
donar més punts. En qualsevol cas, ha dit també, i també estic d’acord amb vostè, en
que trigarem molts mesos a veure els resultats d’això; tot i que de moment ja estem
portant el canti a la font i pressupostant com a ingressos tots els diners que no sabem si
arribaran a sortir d’aquí. I per últim, la última cosa que ha dit, bé, no sé ha sigut la
última, però és una altra de les coses que ha dit, ha estat que, com diu l’arquitecte
d’aquest ajuntament de forma prèvia o simultània s’havia de fer, perquè això tiri
endavant, la modificació del pla general. Jo aquí només voldria fer un incís, més que
res perquè quedi constància, que és que per escrit se m’ha negat l’informe tècnic.
Estem parlant de dues pàgines, eh? Dos fulls més ben dit, dos fulls per davant i per
darrera. L’informe tècnic de l’arquitecte.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: procuraré respondre tot el què ha dit, perquè ha dit
moltes coses i he anat prenent nota i no sé si hem donarà el temps necessari.
Començaré pel senyor Torné. No sé, ho dic per una afirmació que vostè ha fet, que
espero que l’acta reculli, que la reculli i tots els testimonis aquí presents la puguin
validar o testificar si s’escau. La veu se li anava fent petita, semblava com si fluixeta,
quan deia. Perquè és clar, una persona que te, no sé quines paraules utilitzar per no ser
jo el barroer, de dir que jo vaig pagar 7 milions d’euros per una feina que vostè havia
encarregat i malament, perquè la meva obligació com alcalde era fer càrrec a les
obligacions d’aquest ajuntament, i així ho vaig fer. En el moment que vostè, perquè
clar vostè està dient “jo no pagaria, que es fotin, la feina que encarrego, després no la
pago”. Vostè està dient això, exactament: jo encarrego una feina i després no em dona
la gana de pagar-la perquè sóc l’alcalde de les Franqueses. “A part de que foto a
moltes empreses i moltes famílies, a sobre no la pago”. I vostè m’està dient: “vostè
senyor Ribalta la va pagar”. Però la veu se li ha fet petita quan ho deia, i no sé si l’acta
ho podrà recollir (interrupció del sr. Torné) Sí, però, anava parlant fluixet. Bueno, jo
no l’he interromput a vostè sr. Torné.
Interromp el sr. Alcalde i diu: senyor Torné, si us plau.
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Continua el sr. Ribalta la seva intervenció: a les hores a veure, ho dic perquè espero
que ho hagi recollit, i a les hores emprendrem les mesures que hàgim d’emprendre,
que tampoc les faig públiques perquè ja n’hi ha moltes. Hi ha moltes coses, sr.
Profitós. El tema dels propietaris. Jo crec que és un qüestió d’actualització de cadastre,
però és molt incompatible que simultàniament diguin que no és viable, i
simultàniament diguin que hi té... No, no, ho dic perquè són afirmacions que es fan
aquí, no? Jo crec que el cadastre de vegades no s’actualitza, hi ha hereus que després
posteriorment han portat el testament dient aquestes finques s’han de segregar entre
tantes persones, tot i que el cadastre era de tal persona però ja no hi és. És una qüestió
d’això. En quant a l’empresa? Home, no sé si algú ha mostrat més reticències que jo
en aquest tema, perquè ho he comentat i abans s’ha parlat d’un tema lleig. Fa dos anys,
no sé com avui ha sortit aquí, perquè clar, perquè fa dos anys ja em venien ciutadans
dient això. És igual. Ho dic, a les hores evidentment, aquí sí que s’ha exigit que sigui
un procés tècnic, que no intervingui cap polític. Es van presentar 17 o 18 empreses. Es
van presentar 21, de les quals, jo crec que al final es van acceptar 17 o 18. A mi no em
consta de moment cap al·legació, en aquest sentit. Jo suposo que si alguna cosa
s’hagués fet malament doncs s’hauria al·legat. Jo li dic que he sigut el primer
interessat amb això. Jo amb aquest tema, en reunions internes m’hi he posat molt fort.
Li puc dir. Les coses s’han de fer molt bé, amb això i altres temes. Vull dir, no
podem... les coses van com van. I qui en sap més, ha anat així. Suposo que em
descuido coses, però amb les xifres, senyor Torné, és que no té cap raó. Vostè va
treure per 22 milions d’euros, jo en vaig pagar 7 dels què havia executat. Per tant
nosaltres preveiem, perquè estem parlant d’aquí 7 o 8 mesos, que surti al voltant, les
estimacions que s’han fet dels 15 o més, dels quals 7 ja estant abonats, per tant passem
a 8, que es pot fer una rebaixa que pot arribar al 30 per 100. Per què és aquesta
previsió? Perquè tota l’obra pública que s’està adjudicant actualment, s’està movent
amb unes rebaixes que són del 30 per 100. Per tant preveiem, que potser encara és
menys, tant de bo sigui menys. Estem treballant per ordenar un nyap que vostè va fer.
El què no podem fer en aquest ajuntament com a planificadors que som, és deixar allò
com si fos Cisjordània i Gaza. No, no podem deixar Cisjordània i Gaza allà al mig del
municipi. Ho hem d’arreglar. Vostè va fer aquell nyap. Ara tenim l’obligació de fer el
que no va fer, que és realment adaptar-nos a les necessitats, a les situacions personals
de cadascuna de les empreses. I això vostè no ho va fer, vostè realment, volia fer fora
molta gent de casa seva. Van arribar els mossos, va arribar la policia. Això no ho fem
nosaltres, no som així, si us plau, no és una manera que ens sembli correcta d’actuar.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar. No, no, no, ha sigut el segon torn, he
dit primer torn, després segon torn, i ara ja està, senyor Profitós. Per finalitzar, ha
parlat vostè d’informes tècnics que no se li han donat, vostè ha anat amb l’arquitecte
municipal a demanar-li l’informe tècnic, no és amb aquesta persona que li ha de
demanar, sinó li ha de demanar al senyor secretari. No, no,no , és que no hi ha res a
dir. Escolti’m (interromp el sr. Profitós). Doncs digui’m mentider, digui’m mentider,
no hi ha problema. Això és el que és. El que custodia l’expedient és el senyor
secretari, el senyor secretari em comenta que a ell no se li ha demanat, i ja està, no hi
ha més. De totes maneres ha tingut tota la informació del Pla, ha tingut el CD, qui l’ha
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demanat l’ha tingut, i el tindrà, i l’informe, escolti’m, tenim un debat intern però
suposo que el tindrà també, li asseguro. Si el pla parcial s’inicia (interromp el sr.
Profitós), no, no, sr. Profitós, no estem fent un diàleg. El pla parcial s’inicia ara, aquest
pla parcial durarà temps i temps i temps. El “pufo” de 7 milions d’euros, sr. Torné, no
és del sr. Ribalta: és seu. I subsidiàriament a lo millor també jo, perquè també hi era.
Val? Ho és. Sí, ho és. I són milions que la seva gestió urbanística ens ha costat.
Nul·litat de la reparcel·lació del Sector V; Derypol, que estàvem a l’espera de la
sentència, en lloc de 2 milions, hi havia un peritatge de 8 milions; nul·litat de la
reparcel·lació del Sector U; nul·litat del projecte d’urbanització del projecte del sector
U; condemna d’indemnització del Sector U de 331.000 euros més interessos; una
sentència que ens ha arribat ara que ens condemna a pagar un milió d’euros del Sector
U i restitució de la calçada lateral; nul·litat de la reparcel·lació del Sector W; nul·litat
de la reparcel·lació de la unitat d’actuació 1; el nou projecte de reparcel·lació de la
unitat del sector 1, redactat després, també va ser declarat nul; nul·litat de la
reparcel·lació de la UA-15 Can Batllori; nul·litat de la reparcel·lació de la UA-22;
nul·litat del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial N; el contenciós de resolució amb
la Generalitat amb la delimitació dels termes municipals; Excover, les obres aturades i
els costos d’urbanització, que ens han costat 2.400.000 euros; UA-25; llicència d’una
masia a Marata que també hi ha problemes; i la cirereta del pastís és la nul·litat del Pla
General. I vostè ens dóna lliçons d’urbanisme? Vostè ens parla de legalitat (interromp
el sr. Torné). No, no, ara ja no, vostè el torn de preguntes... Escolti’m, escolti’m, vostè
tindrà ara el torn de preguntes, vostè faci després el què vulgui. Ara em toca a mi.
Vostè em parla de la legalitat i de normalitat? Deixi que nosaltres també fem la nostra
feina, que crec que la fem ben feta. A nivell del pla en sí. Jo ho he dit sempre. Aquest
Pla, l’ajuntament té allà un forat de 7 milions d’euros, i el té, perquè hi ha obra feta. Hi
ha obra feta, i hi ha obra no cobrada. Llavors també us he de dir que hi hagut una
majoria de propietaris que ens han manifestat que això s’ha tirar endavant. Però també
us he de dir que hi ha gent que ens diu que no. Que hi ha gent que ens diu que no.
Després l’ajuntament ha de prendre una decisió, i la decisió que pren aquest
ajuntament, encertada o no, és tirar-la endavant. I el que sí farem, això també li dic,
hem tingut reunions, crec que amb prop de 40 propietaris, les seguirem tenint perquè
hi haurà gent que les passarà malament en aquest sector. Hi ha gent que les passarà
malament. I jo només sé una solució: sentar-me en una taula i intentar mirar un acord
el menys gravós per a aquest propietari. I és lo que intentarem fer. No és fàcil, però és
lo que intentarem fer. Però en aquests moments el Sector N hi ha una majoria de
propietaris que ens demana el tirar-lo endavant perquè ara no té ni parcel·les, ni
agrícoles, ni té res. I per això, després també, una qüestió d’ajuntament. Aquests 7
milions d’euros que s’han pagat, que s’han pagat, i que van revertir de les arques de
l’ajuntament, i que han de tornar, perquè de fet s’han agafat d’un altre sector, que és el
sector P, pel principi de caixa única, i s’han de retornar a aquell sector. Val? I ho hem
de tirar endavant. Sé que és un pla complicat, ho sé. Sé que hi ha una part que
l’afectarem. Només els hi puc dir a aquests propietaris que ens assentarem amb ells,
parlarem i buscarem la millor solució possible. Una vegada debatut passarem a
votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set 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. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA
REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS PLANEJAMENTS DERIVATS
DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DEL MUNICIPI DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 de setembre de 2013, va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de la redacció de la documentació
tècnica necessària per a la modificació puntual de la Revisió del Pla General
d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de
desenvolupament industrial, amb la finalitat de revisar i modificar els usos admesos en
les zones industrials existents, i revisar i modificar, si s’escau, els paràmetres
urbanístics i condicionants existents en les diferents zones industrials, per tal de
promoure l’activitat laboral”
ATÈS que en data 20 de març de 2012, RE 2012/2102, el senyor JORDI CODINA
FONT, en representació de l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL,
ha presentat el projecte per a la modificació puntual de la Revisió del Pla General
d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de
desenvolupament industrial.
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.
VIST el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de
l’expedient.
VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que
fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
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ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual de la Revisió del Pla
General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de
desenvolupament industrial, amb la finalitat de revisar i modificar els usos admesos en
les zones industrials existents, i revisar i modificar, si s’escau, els paràmetres
urbanístics i condicionants existents en les diferents zones industrials, per tal de
promoure l’activitat laboral.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, a
un dels diaris tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o
al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació,
reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en
l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió
només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es
pretén establir.
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del
Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La
Garriga,l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de
conformitat amb l’article 85.7, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer de 2012.
Sisè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: el nostre grup no entenem per què aquí no s’ha posat
lo de la modificació del pla general més àmplia, que ens permetés ja el punt anterior
incloure’l aquí també. No ho entenem. Es fan les modificacions. Ens temem molt, i
aquesta és la meva sensació, que deia abans el company Àngel Profitós, quan deia que
això fa poder de socarrim. Abans feien servir una màxima que era de mirem el bé pel
municipi, l’interès municipal; ara a mi em fa pensar que només anem a mirar interessos
particulars d’alguns i anem a solucionar el què em demana aquest, o el que em demana
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aquell. Nosaltres ens agradaria que es tingués en compte el bé comú del municipi, dels
ciutadans, com s’havia fet abans. Això vol dir que s’ha de trepitjar algun ull de poll,
potser sí. Però siguem valents i busquem el que ens convé al municipi.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: això és lo que han aplicat al Sector N, ho apliquen a
tot el municipi de les Franqueses, tota la zona industrial. Miri, jo no vull pensar que hi
ha interessos personals ni interessos creats, no vull pensar-ho. El que vull pensar, i així
crec jo que fan, que ho fan per solucionar el problema econòmic en el qual estem ficats.
Però això és per a avui i gana per a demà. Liberalitzar que tots els polígons industrials
s’admetin tots els usos possibles, és tenir desendreçat el territori. És poder recaptar ara
una mica més, sí, sí, sortirem, igual tindrem més calés, però, què passarà després amb
els serveis? Perquè no és el mateix una zona industrial que té una activitat de dilluns a
divendres molt intensa, però els caps de setmana no, a tenir una zona d’oci, una zona
religiosa, una zona educativa, una zona sanitària, 7 dies a la setmana allà, barrejant usos
i activitats. Que ens podem trobar una escola al costat d’una indústria, que això, el que
estan pretenent és Can Illa de la Garriga, és el Baix Llobregat. Jo pel meu municipi no
vull això, i si això es soluciona econòmicament el seu problema, coi, busquem altres
alternatives. Això no em sembla la solució. Em sembla un problema que es planta
d’aquí a 15 anys que després no té marxa enrere. Per això li estic dient, digui’m quin és
el seu pla de viabilitat. Si el seu pla de viabilitat és això, ens estem posant a l’any 95
fins el 2005 en lo que va passar en aquest estat, crear una bombolla immobiliària i ens
hem anat a fer punyetes tots plegats. Estan fent la mateixa política, amb un greuge: que
vostès van ser els què van generar el problema, uns solidàriament i els altres
seguidament perquè no van trobar la solució, i ara ens venen això com la gran panacea.
Miri, alguna responsabilitat han de tenir. I això no és una solució, això és posar pedaços
i generar més problemes dels què tenim. En el punt anterior tampoc m’han, s’han
defensat de lo que jo he dit d’endreçar els usos. En aquest punt suposo que tampoc ho
faran, per coherència. Per tant, escolti’m, pleguin. Si la seva feina no la fan, pleguin.
Són l’organisme regulador. El mercat no regula, el mercat és un lleó. S’ho menja tot. Si
ho hem vist! Si ho hem vist en els últims 10 anys. I en quina situació de crisi estem ara?
Vostès estan fent el mateix, la mateixa política. Miri, la primera pregunta que ens
hauríem de fer com a municipi, és si volem créixer en aquestes condicions? Nosaltres ja
li diem: no volem créixer amb aquestes condicions. Li hem dona alternatives per sortir
del pas. Vostè no vol, vol la via fàcil. Però la via fàcil ens provoca d’aquí un temps que
no tindrem marxa enrere.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: de moment, no li diré mentider, li diré mal informat.
Jo dimarts al matí vaig estar aquí
Interromp el sr. Alcalde: sr. Profitós, sr. Profitós, gràcies, no
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: té importància, jo el dimarts al matí vaig estar aquí
per lo que fa referència d’aquest punt
Interromp el sr. Alcalde: No ho emmerdi.
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Continua el sr. Profitós: no, no ho emmerdo.
Interromp el sr. Alcalde: si estic mal informat, gràcies, li demano.
Reprèn la paraula el sr. Profitós: molt bé, doncs mal informat i del tema anterior em
limito a dir que una part dels famosos 7 milions els vaig acabar pagant jo. En el fons ni
un govern ni l’altre no els va tirar. Entrant en el punt que ens toca ara. Jo no voldria
entrar en el fons del contingut d’aquesta modificació, sinó que abans d’això voldria tenir
clar el fons de l’origen d’aquest encàrrec i de l’elaboració d’aquest informe. De les
dades que tenim nosaltres, veiem que la Junta de Govern Local del dia 23 de setembre
aprova per unanimitat, i això ja no és una cosa tècnica, és una cosa absolutament
política, l’encàrrec d’aquest informe. L’informe de l’arquitecte municipal que dóna el
vistiplau a això és del dia 15 d’octubre. Això ens porta a veure que, suposant que s’hagi
treballat els dissabtes en l’elaboració d’aquest informe hi ha hagut 18 dies. Aquests 18
dies surten a 666 euros el dia, que és més del que ja molta gent cobra en un mes de
salari mínim, i el preu per hora surt a 83 euros l’hora. Suposant que no s’hagués
treballat els dissabtes per fer això durant aquestes 3 setmanes, el preu per hora se’n va a
la quantitat rodona de 100 euros l’hora. No està malament. Per altra banda, també he de
dir que és un document enrevessat. És un document que està fet a mida, entenc jo, de
qui l’ha encarregat, i és un document que dubto que s’hagi pogut aprofitar alguna feina
feta per algun altre ajuntament, o un tallar i enganxar, sinó que diria que està feta pel
nostre municipi. Llavors això em porta a pensar potser que tres setmanes per fer aquesta
feina són poc temps, encara que s’hagi treballat 8 hores cada dia durant aquests 15 o 18
dies. Li deia fa un moment que és important el fet de que, com intentava explicar a
l’hora de demanar papers i tot això, jo el dimarts al matí hagués estat aquí a
l’ajuntament, perquè a l’estudi que hi havia el dimarts a la tarda quan vaig tornar a mirar
la resta de la documentació era l’estudi definitiu, i a l’estudi que hi havia al dimarts al
matí era l’esborrany. Quina diferència hi havia entre l’estudi definitiu i l’esborrany?
Bàsicament dues: l’esborrany portava a la part del darrera dos rebuts de contribució de
Can Suquet, que no en tinc ni idea de què hi feien allà, però hi havia dos rebuts. I
l’esborrany, així com a l’estudi definitiu portava d’octubre de 2013, portava de juny de
2013. A partir d’aquí no sé exactament què pensar. A veure, hi ha la possibilitat de
pensar que l’estudi ja estava fet mesos abans de l’adjudicació de la feina. I a partir
d’aquí hi ha la possibilitat de pensar si, a veure, si aquesta empresa ho va fer pel seu
compte esperant si sonava la flauta, o si aquesta empresa ja sabia que se li encarregaria
amb ell, no en un curs, sinó absolutament a dit. En aquí, un comentari al marge d’això
però que potser té la seva importància. Alguna vegada hem comentat que aquest telèfon
mòbil, que és el meu, que el pago jo, i que no té res a veure amb els super-aparells que
té l’ajuntament i que jo mateix havia tingut mentre era regidor a govern, i que suposo
que ja en parlarem després dels telèfons, alguna vegada formalment hem dit: “ostres,
aquest trast que tens tu és de l’edat de pedra”. Escolti’m, no, els hi puc dir que no és de
l’edat de pedra, és de després de que s’inventés la fotografia. I llavors aquí jo els hi
demanaria, suposo que tindré un segon torn, però m’estimo més demanar-ho ara ja, a
veure, que no prengui mal ningú. Aquí jo suposo que haurà alguna consulta, “escolta, és
veritat que aquest paper hi era o no hi era?” És veritat que hi era. I jo els hi demanaria
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ara que fins que això no quedi aclarit o no em puguin donar una explicació raonable en
el segon torn, deixin això sobre la taula.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sobre aquest, el 23 de setembre de 2013, la junta de
govern va adoptar els acords següents: aprovar aquest expedient. Però és que aquest
expedien què passa? Què vostès el tenien aquí fa més d’un any i pico? Perquè posa “atès
que en data de 20 de març de 2012, el sr. Jordi Codina Font, en representació de
l’empresa NADICO INDUSTRIAL”. Vostè té aquest expedient aquí des del 20 de març
del 2012? Com que no? Això ho posa aquí, no m’ho invento jo. Això és el què vostès
posen en aquesta documentació. Aquest senyor, l’empresa NADICO, va entrar el 20 de
març de 2012 aquest expedient, i ho posa aquí. I vostès ho aproven el setembre. Això
estava aquí fa un any i pico ja.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: a veure si podem contestar tot el que han dit.
Comencem pel senyor Profitós perquè sembla molt. Jo de vegades em sobta que vostè
hagi estat regidor formant part de l’equip de govern, perquè parla de qüestions com les
adjudicacions o les dates quan, potser hauríem de revisar al moment en què vostè
formava part de la junta, perquè hi ha situacions bastant similars. A veure, començaré
explicant una mica perquè jo penso que no s’ha explicat prou, o no s’ha entès l’esperit i
el sentit d’aquesta modificació, i penso que és important que se sàpiga. La data que diu
el sr. Badia, evidentment, si hi és, és un error, perquè (se sent intervenir el sr. Badia
però no queda recollida la seva intervenció). Ja ho mirarem, però vostè, sr. Badia, també
ha estat com a regidor i, a més a més, em sembla recordar que quan el sr. Profitós
formava de la junta de govern, aquesta inquietud, aquest regidor i d’altres membres del
govern, la inquietud que ara expressaré, ja l’havia dit, ja l’havia expressat públicament.
A veure, jo tinc aquí una llista d’emprenedors, empresaris, persones privades,
propietaris de naus que han intentat portar a terme una activitat en aquest municipi i no
ho ha pogut fer. No ho ha pogut fer perquè el què avui volem aprovar, la legislació
anterior no els hi permetia, i ara els hi diré, que és el què ha succeït. De totes maneres jo
li agraeixo molt l’aportació del sr. Gontán per contestar-li a ell el tema dels usos. De fet,
avui fem una aprovació inicial, que té tot un procediment llarg, fa falta, té un període
d’al·legacions, té una aprovació provisional i posteriorment va a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, que allà són els tècnics que
fan l’aprovació definitiva i això són uns mesos. Per tant, jo li dic, jo li poso a la seva
disposició de la meva àrea, tots els arquitectes i aparelladors que hi ha a l’ajuntament.
L’equip tècnic, suposo, que també. Si vostè és capaç d’aportar-me el què vostè com s’ha
de fer, li asseguro que li aprovarem amb aquesta al·legació. I m’esperaré a l’aprovació
provisional. Perquè jo crec que el que vostè demana no té ni cap ni peus. No. A veure,
ara explicaré això, mirem el què diu vostè, el què diu el senyor. Durant els meus dos
anys com a regidor d’urbanisme i fins el dia d’avui, o escaig, si no compto malament,
una de les preocupacions més grans que he tingut jo com a regidor i que han tingut
determinats tècnics de l’àrea és quan, amb la situació actual econòmica que estem
patint, s’han hagut de clausurar activitats que s’estaven realitzant que havia treballadors
(ara li diré la llista), o hem hagut de denegar llicències d’obres o, en el cas de les
activitats, perquè la normativa no ho permetia. Miri, ens han vingut a demanar un pàdel
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indoor. No en tenim cap al municipi i vostè és el primer que ha dit la llista de solars que
estaven parats. Amb aquesta nova normativa es podrien instal·lar a les Franqueses. Era
una instal·lació modèlica, val? I ara podria estar al Sector N o al Pla de Llerona, on ha
dit. Tenim gent que és olímpica, en el municipi, o que és de categoria mundial fent
assajos. Per exemple, de snowboard, que ho està fent a naus, i que si algú denuncia o si
els tècnics ho detecten, l’han de fer fora, perquè no pot fer aquesta activitat allà. Resulta
que potser és una nau que ha aconseguit perquè un familiar o algú, i no es pot fer això,
se n’ha d’anar, no sé, s’ha de comprar una nau o amb la planificació que jo espero que
el sr. Gontán ens portarà d’aquí uns mesos, tindrà un lloc per fer-ho, i li agrairem i haurà
fet un bé al municipi. Una acadèmia de formació laboral, de riscos laborals, de
reciclatge de treballadors, de formació de treballadors, que aquí al Pla de Llerona, en
una nau que ja tenia, que era ideal per fer d’acadèmia, amb tots els permisos i
subvencions de la Generalitat de Catalunya, fora de les Franqueses! Fora deu
treballadors! Aquí, i vingue anar dient que no a activitats. Tenim un projecte d’una
persona que és de fora del municipi que és un museu de la joguina, que té una col·lecció
amb joguines del segle XVIII, perdó XIX i XX, valorada en 3 milions d’euros, que vol
venir a les Franqueses, que té una nau al Ramassar. I no, li hem de dir que no! Que es
vagi allà on vostè ens indicarà que ha d’anar, i que quintupliqui el preu i que perjudiqui
amb un que allò li qualificarà de museu. No. A veure, tenim una associació que aquí al
Pla de Llerona ja tenien llogada la masia de Ca l’Arabia, eh? Perquè és una masia que
està allà al mig del polígon, que està buida, que porta un cartell allà “en venda” o “en
lloguer” fa 10 anys, ja tots els permisos aquí. Deu reunions a l’àrea d’urbanisme. Doncs
no, perquè la normativa no permet que una entitat o una associació de lleure estigui allà.
Continuo, eh? Tema religiós. La voluntat d’aquest ajuntament és que a la zona
residencial, al casc urbà, no hi hagi cap comunitat religiosa llevat de les que ja porten
una tradició de segles, però una de nova, sigui catòlica, sigui musulmana, sigui
protestant, no la volem en el casc urbana. Si ve l’església catòlica i ens diu: “volem fer
una..” No, no ho volem a la zona residencial, com han fet Mollet, com ha fet Premià,
com ha fet... Està a milers de llocs, una cosa que està a tot arreu. Però aquí no, no
coneixen res de la planificació dels usos d’altres municipis. Veuen només les
Franqueses, però no veuen que això el què és normal, que es considera que la zona
residencial no hi poden haver aquests usos i s’ha d’habilitar un ús. Puc continuar, i si
convé li he fet ara improvisadament la llista. Un gimnàs, al Ramassar, que hi ha una
zona d’oci, doncs hem hagut de dir que no, un gimnàs que els treballadors potser “mira
que bé, treballo aquí i a 50 metres”. No! Perquè resulta alterarem... No. Hem de dir que
no, llavors regularem els llocs, regularem els espais i resulta que un tindrà una nau i dirà
“és que aquí no em ve ningú”, “és que tu només pots fer”. No, és que no funciona així, i
si ho fa, li dic de tot cor que ho incorporaré, i poso a vostè tots els mitjans per poder-ho
fer. Però tècnicament, econòmicament, legalment, és impossible el què diu senyor
Gontán, i li vaig dir. Li vaig dir, ho és tècnicament, ho és legalment, ho és
econòmicament. (Interromp el sr. Alcalde dient “anem acabant”). Però si ho fa li
posarem. Espera, que tinc moltes respostes, tinc moltes coses. Portem dos anys, senyor,
quan vostè ja hi era, hem de regular els usos, hem de regular els usos, tenim un
problema, no podem, gent que està disposada a invertir diners, contractar treballadors.
Per tant, des d’aquesta àrea diem tu, això s’ha de fer. Val, ho farem, farem l’encàrrec
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formal el mes de juny, farem l’encàrrec formal tal data, molt bé. Per raons d’agenda
vaig no es fa, i es fa quan es fa. Però no el què diu el sr. Badia que, no sé quina data,
aquesta data evidentment, jo crec que és un error. I ja està. Jo penso sr. Rosàs que això
és el que ens convé a les Franqueses. Penso que és el que més ens convé, penso.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo penso que no se’ns enté perquè no se’ns vol
entendre. Quan el senyor Gontán diu abans Can Illa posa un exemple molt clar. De mala
planificació. Vivendes al voltant d’un sector comercial, al costat d’un sector industrial.
Quan algun empresari concret ha intentat fer algo, se li han tirat a sobre els veïns.
Evidentment. Què passa amb un polígon on s’hi està una comunitat religiosa, un gimnàs
o el què vostè vulgui, i just al costat, una mica més tard, amb el temps, s’instal·la una
empresa que tot i complint la normativa, fa mala olor. Aquest exemple el vam tenir aquí
amb un ramader, i el vam haver d’indemnitzar que se’n vagi fora. Vostè no podrà
prohibir aquesta empresa que es posi, perquè no té les eines per fer-ho. No pot dir es
que vostè està al costat d’un gimnàs, no perquè la normativa ho permet. Nosaltres el què
estem dient és que quan es legisla d’aquesta manera les conseqüències poden venir
després, i venen en forma de problemes. Si una comunitat religiosa s’ha d’anar a
Llerona a fer les seves activitats religioses en diumenge, abans o després li demanaran
un transport públic en diumenge, abans o després. I això ho sap perfectament. Llavors
no digui, ei, és que ningú li va obligar a Llerona a anar a no sé què. Vostè m’està
plantejant que hi ha certs empresaris que tenen uns interessos aquí i en lloc de dir-li no,
vagin-se allà que és on ho pot fer, li diu li arreglarem perquè ho puguin on vostè ho vol
fer. Aquí tenim exemples d’empresaris que han presentat, o de comunitats religioses, i
de l’ajuntament, conjuntament amb la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ha buscat
solucions. Green Indor va ser un, que no està ni en terreny industrial; la comunitat
musulmana és una altra que està en un polígon que no és polígon pràcticament. Per tant,
no em digui que no hi ha possibilitat d’arribar a acords amb certs empresaris quan s’ha
fet abans. No em digui això, perquè s’ha fet abans. O és el que els dos exemples que
estic dient jo són mentida? Estan aquí davant la taula. Si vostè em digués, “escolti,
Sector U podríem parlar de que aquí puntualment poguessin fer”: parlem-ne. Però no
m’ho facin en tot el municipi. Hi ha 4 naus a Corró d’Amunt, que no estan legalitzades.
Si un dia ve un alcalde i legalitza allò, i diu a partir d’ara aquí pot venir qualsevol cosa.
Escolti, l’entorn d’allà no permet qualsevol cosa, perquè la mateixa carretera no permet
un trànsit de vehicles ix, etc. Vostès també han de pensar amb aquesta previsió de la
mobilitat. Ho han de pensar. El meu company està dient: avui en dia la majoria
d’empreses, els seus residus els autogestiona. Un gimnàs no l’autogestionarà i haurà de
tenir un camió que torni a passar pels polígons, això augmentarà la factura de les
escombraries. Escolti, genera serveis que ara mateix, la majoria de polígons no
necessita.
Pren la paraula el sr. Profitós: sr. Regidor, ha fet vostè referència al temps en què jo
estava a l’equip de govern. És cert. Li recordaré que jo vaig marxar del govern, ningú
no em va fer fora d’aquest govern, sinó que vaig ser jo qui va marxar i, entre d’altres
coses, pel tarannà que s’estava prenent aquí i pels vicis adquirits que estava agafant
aquest govern, que semblava l’any 2011 que havia de treballar amb unes bases, i que de
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mica en mica va anar perdent pistonada en aquest sentit i va guanyant-ne en un altre.
Durant el temps que jo vaig ser a govern, aquí vostè no es va veure les orelles per tirar
això endavant, fins que algú li va arreglar els números, de treure del calaix les factures i
les sentències que havien quedat impagades, i va encaminar el futur financer d’aquest
ajuntament. És veritat que vam parlar de regular els usos, més d’una vegada, més de
dues. És veritat que havíem parlat del sector N, més d’una vegada i més de dues. Però
quan parlàvem de regular els usos es tractava de veure a quin preu ho feien, i quan
tractàvem d’arreglar el sector N es tractava de veure com ho fèiem. El fet de que, pocs
mesos després de que jo sortís de govern, comencés a tirar endavant tant una cosa com
l’altre, em fa pensar que potser el debat va ser més petit en aquest sentit. Tornant al
tema que ens ocupa, he entès de les seves paraules que vostè reconeixia explícitament
que aquest estudi es va encarregar i es va fer de facto, de fet, abans de fer-ho legalment,
i que les dates que havien a l’esborrany eren correctes. Llavors, com que no tinc cap
altre torn de paraules, jo demanaria que ningú prengui mal en aquí. Jo demanaria que
deixessin això sobre de la taula, i de retruc deixessin, bé, és igual, que deixéssim això
sobre de la taula aquest cop, i si no és la seva intenció, sinó que és tirar-ho endavant,
apel·laria a la consciència de cadascun dels regidors que formen part de la junta de
govern perquè votin en consciència d’acord amb el procediment que s’ha seguit per
redactar aquest informe.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Ribalta, ho ha posat bé. La comunitat religiosa que
hi ha al sector Polígon 10, què vol dir? Que vostè va donar permís? No té la llicència
d’activitats? I vostè va donar permís per fer obra major. Ho ha posat molt bé. Vull dir,
és il·legal. Li faig aquesta pregunta.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: una altra vegada perquè veig que són molts, i moltes
coses. Prenem nota però començaré pel final un altre cop. Jo crec que no està situació
il·legal, està com vostè sap en una zona que és no urbana industrial consolidada, i jo
crec recordar que aquesta llicència no es va donar, amb aquesta finalitat. Es va donar
una llicència sense ús a precari, però evidentment li hauria de mirar. I això si ho vol,
quan vulgui quedem i consultem a l’àrea, però no es va donar ni amb aquesta intenció ni
amb aquesta finalitat. A veure jo li deia al sr. Bernabé, però també al sr. Profitós perquè
diu de deixar-ho sobre la taula. No hi ha cap inconvenient en fer-ho, però crec que no
s’ha de fer, o sigui, a veure, i li diré al sr. Bernabé. Governar és prendre decisions i els
puc assegurar que darrera d’aquesta modificació d’usos hi ha dos anys de neguits, de
problemes, de reunions, de queixes de veïns, d’instàncies, de queixes dels tècnics, de
problemes a aquest regidor per no poder legalitzar activitats que generaven ocupació, i
és l’únic que hi ha. A les hores jo crec que no s’ha de deixar sobre la taula però sí que es
pot obrir un període en el qual, totes les aportacions són molt benvingudes, però perquè
realment és el que li hem donat voltes pel dret i pel revés, i l’únic que pretenem és que
activitats que s’han hagut d’anar a un altre municipi perquè tenia la legislació
actualitzada i aquí no hi era, es poguessin quedar aquí. Però de veritat, honestament,
sincerament, estem oberts a al·legacions i millores. El que és molt difícil és sectoritzar
amb coses que potser amb els kilòmetres quadrats i parcel·les que tenim a les
Franqueses potser només hauran dues o tres que demanin un ús esportiu. M’explico? I
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no les podrem posar on decidim nosaltres: “No, només allà”. No, perquè el preu, perquè
la ubicació, perquè... és que me la deixen 6 mesos sense pagar i després ja. Clar tot això
ho tirem per terra. I li dic molt honestament que l’únic que hi ha al darrera d’això és que
el moment econòmic tiri endavant, que es creïn llocs de treball, però jo per això crec
que no hem de deixar sobre la taula. Crec que com que hi ha un període d’al·legacions,
hi ha una aprovació inicial, una provisional i una definitiva que dura mesos, aquí tenim
els braços oberts a propostes que ajudin a millorar aquesta proposta. I li asseguro que la
recollirem i les farem, perquè se li ha donat moltes voltes.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, ahir vaig estar a Municipalia i havia
una frase de l’ajuntament de Lleida que me la faig meva i la faig de l’ajuntament i diu:
“La millor política social que es pot portar a terme és la d’ajudar a crear ocupació,
perquè amb la creació d’ocupació resolem la majoria de problemes socials que suporten
persones i famílies en aquest context de dificultats”. En millor o pitjor encert, el què
mirem és això. El què nosaltres mirem és això. Que s’hi puguin instal·lar indústries, no
les de l’annex més perillós, però indústries o activitats on ara no s’hi poden instal·lar,
que s’instal·lin a les Franqueses. Que puguem negociar amb ells, que agafin gent de les
Franqueses per treballar, i és lo que pretén aquesta modificació dels usos. No pot ser
que en un tros de carrer de polígon hi hagi l’ús esportiu i en l’altre tros de carrer de
polígon no hi hagi l’ús esportiu. L’únic que volíem nosaltres era subsanar això. Els
repeteixo, amb millor o pitjor encert, nosaltres entenem que aquesta és la solució i per
això l’hem adoptada a nivell de govern. Repeteixo i us ho dic, això és una aprovació
inicial. Qualsevol modificació de millora també l’estudiarem. No tenim la veritat
absoluta, no la tenim. Per tant, qualsevol opció de millora també l’estudiarem. No avui
porto el ple. No.
ATÈS que s’ha detectat una errada de transcripció en el tercer paràgraf de la part
expositiva, de conformitat amb el què preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es procedeix, per part d’aquesta Secretaria, a la rectificació d’ofici
de l’esmentat paràgraf. Conseqüentment, la proposta queda redactada de la següent
manera:
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA
REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS PLANEJAMENTS DERIVATS
DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DEL MUNICIPI DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 de setembre de 2013, va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de la redacció de la documentació
tècnica necessària per a la modificació puntual de la Revisió del Pla General
d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de
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desenvolupament industrial, amb la finalitat de revisar i modificar els usos admesos en
les zones industrials existents, i revisar i modificar, si s’escau, els paràmetres
urbanístics i condicionants existents en les diferents zones industrials, per tal de
promoure l’activitat laboral”
ATÈS que en el mes d’octubre de 2013 el senyor JORDI CODINA FONT, en
representació de l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL, ha
presentat el projecte per a la modificació puntual de la Revisió del Pla General
d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de
desenvolupament industrial.
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.
VIST el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de
l’expedient.
VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que
fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual de la Revisió del Pla
General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de
desenvolupament industrial, amb la finalitat de revisar i modificar els usos admesos en
les zones industrials existents, i revisar i modificar, si s’escau, els paràmetres
urbanístics i condicionants existents en les diferents zones industrials, per tal de
promoure l’activitat laboral.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, a
un dels diaris tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o
al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació,
reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en
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l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió
només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es
pretén establir.
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del
Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La
Garriga,l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de
conformitat amb l’article 85.7, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer de 2012.
Sisè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set 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:

9. APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ
MUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA
EN LES ACTIVITATS DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
ATÈS que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats té per objecte establir el règim d’intervenció administrativa ambiental de les
activitats.
TENINT EN COMPTE que aquesta Llei deroga de forma expressa la Llei 3/1998, de 27
de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIA), a l’empara de la
qual es va crear la vigent Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de
l’Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions.
VISTA l’Ordenança d'Intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en compliment de l’article 62 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny.
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple
de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985,
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de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 52.2.d) del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
ATÈS que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública, i l’aprovació definitiva amb la publicació
posterior del text íntegre.
ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament
orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria
simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.
ATÈS que l’article 65.1 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, disposa que les ordenances s’entendran aprovades
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació
durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació
inicial.
VIST l’informe dels serveis jurídics de la Corporació.
VIST l’informe emès pels serveis tècnics de l’àrea d’Activitats.
AQUESTA àrea d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança d'Intervenció municipal ambiental, de
seguretat i de salut pública de les Franqueses del Vallès, que s’adjunta com annex a
aquest acord.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text de l’Ordenança d'Intervenció
municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de les Franqueses del Vallès, pel
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular reclamacions i/o
al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la Corporació. El termini
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última
de les publicacions esmentades.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
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El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: cap problema. Voldria començar dient (se senten
intervencions d’altres regidors). No a mi em sembla perfecte. A més, el debat sempre
és enriquidor. Voldria dir que aquesta nova ordenança que portem avui a aprovació
neix amb la voluntat d’ampliar la llei que substitueix la famosa LIIA, la Llei
d’Intervenció Ambiental, i també a les ordenances que acompanyaven amb aquesta
Llei que també es recorda per la 3/1998. Aquesta llei nova que tenim, que és la Llei de
prevenció i control ambiental, lo que vol fer és racionalitzar i simplificar tràmits per
superar totes les dificultats d’aplicació d’un dels preceptes de la seva predecessora. És
a dir, vam arribar tots a la conclusió, i suposo que el legislador també, que l’aplicació
de la LIIA, com norma general, estava suposant tot una sèrie de problemes. I així s’ha
evitat tot el que seria, com dèiem, la complexitat en el procediment d’intervenció
administrativa. Aquesta ordenança, com hem dit, el què fa és ampliar l’aplicació
d’aquesta norma, en les vessants sobretot de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis i altres autoritzacions, llicències i també, hem de dir, sectorials. La nova
llei, lo que ha fet el legislador, és fer una norma i esmicolar-ho, és a dir, ja no està tot
dintre de lo que seria un paquet, sinó que ha anat fent lleis molt més petites. Per tant,
l’objectiu d’aquesta llei diguem’ho així, serien 3. El primer, doncs gaudir d’una
seguretat jurídica que resulta d’una ordenació detallada i precisa dels sistemes
d’intervenció; penso que això també va molt lligat també amb la regulació i també si
fem una mica de memòria, aquella seguretat jurídica que vam comentar amb les altres
ordenances. Segon punt, també resoldre d’una manera integrada i coordinada la
intervenció municipal per a garantir la salut i la seguretat de les persones, el medi
ambient, el territori i l’entorn urbà. I com a tercer punt també, la responsabilitat sobre
les instal·lacions, obertura i el funcionament de les activitats. També volem dir que
també vol recollir aquestes ordenances que tota la responsabilitat no caigui només en
els tècnics municipals, per passar també a correspondre tant a les persones titulars i al
personal tècnic que presentin d’una manera detallada qualsevol projecte. També hem
de dir les persones que tenen de controlar el funcionament d’aquesta activitat. Per tant,
resumint, lo que diríem que són unes ordenances que com a tal, lo que intenten és
inundar-ho tot de claredat i de seguretat jurídica.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: primer clarificar que ens agrada, és a dir, quan algú
del govern presenta alguna cosa, el què ens agrada és saber per què ho presenta, quins
són els raonaments. Perquè si entrem en el debat directament, ens perdem la
perspectiva del posicionament del govern, que de vegades et fa canviar la votació. Dit
això, miri, nosaltres, segons el què ha explicat no ens ha clarificat algunes coses.
Perquè hi ha coses en l’ordenança que ens grinyola. Per tant, ens permetrà que ens
abstenim per poder presentar al·legacions, perquè sinó, legalment no podríem fer-ho si
votem a favor. Per tant, ens guardem aquest espai per presentar al·legacions. I em
permetrà una pregunta senyor alcalde. Quan vostès ens ofereixen la mà estesa per
negociar el punt anterior o qualsevol altre, per què no ho fan prèviament? Per què ens
ho venen a oferir aquí, quan ja està tot dat i beneït? Faci-ho abans, podríem col·laborar
temes tan importants com els dos que s’han aprovat abans. És perquè dialoguem i
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arribem a un consens, que ens agradarà més o menys a tots o no, però hi haurà una
posició que s’intentarà dialogar, s’intentarà arribar acords. Si com ha expressat el sr.
Ribalta, segurament, i com ha expressat vostè, segurament no tenen la veritat absoluta.
Igual alguna aportació de la què fem la oposició té algun sentit comú. Només això.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: com que veig que segons qui sí que pot parlar de
punts que no siguin estrictament el que s’està debatent, dir només que la veritat és que
em sorprèn amb quina alegria i es tira endavant que un procés de contractació no s’ha
fet exactament com tocava. Però vaja, per altra banda, pel que fa referència a això ...
Interromp el sr. Alcalde i diu: si no s’ha fet com tocava, vagi als tribunals. Els que li
tinc que dir. Si no s’ha fet com tocava, i ho hem malament
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: li sap greu dir-m’ho quan li toqui parlar a vostè i
quan hagi acabat el meu torn?
Respon el sr. Alcalde i diu: sr. Profitós, té raó. Parli vostè.
Continua la seva intervenció el sr. Profitós: anant a aquí al punt aquest. A veure, no
tinc cap dubte de que si més no, el sr. Marin sí que s’ha llegit tot el text. Voldria
demanar-li si està disposat a acceptar alguna modificació, en concret a l’annex 2.
Respon el sr. Alcalde i diu: si és de redactat sí, com l’altra vegada, i si és de lo altra
no, presenti al·legacions.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: li he demanat al sr. Marin, que em penso que és el
regidor que està defensant això.
Respon el sr. Alcalde i diu: sí, però estem parlant com a govern.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sr. Profitós, fem-ho fàcil. Si és un error de redactat,
com és obvi, doncs ho diu, no juguem així una miqueta a veure si m’ho dius o no m’ho
dius. No, ho diu, ho parlem, i si és un tema de contingut doncs, en tot cas, presenta una
al·legació, ho recollim i cap problema. A més a més, sí que li haig de dir que
compartim totalment el criteri que ens ha comentat el sr. Gontán, escolta. A veure, hi
ha el tema si ells consideren que poden fer una aportació, la valorem, segurament.
Haig de dir una cosa. El model que hem seguit nosaltres ha sigut el model de la
Diputació, però també hem de dir que lo que hem volgut és recollir certes singularitats
com és propi del nostre municipi i de les nostres consideracions. Si aquestes
singularitats vosaltres, sr. Profitós, o sr. Gontán o l’oposició consideren que poden ser
ampliades, fantàstic, valorem-ho, les posem, perquè em sembla que tots anem el
buscar el mateix, o així hauria de ser.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: anava a dir que ha esgotat el torn.
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no, seguint aquí. Escolti, en circumstàncies
diguem-ne normals, jo interpretaria que això és un error purament de redacció, després
de veure que a una empresa se li adjudica una obra entre altres coses per dir que
acabarà, perdó, un projecte, per dir que acabarà abans de 3 mesos en lloc de dir que
acabarà en 3 mesos, ja no sé què pensar. En qualsevol cas jo li explico i vostè em diu
si ha estat un error o si està fet així expressament. Miri, en l’annex 2. El té al davant?
Diu: “es considera canvi substancial quan es produeixen dels supòsits següents:
increment de les instal·lacions o de la superfície destinada a processos de producció de
l’activitat superior a un 50 per 100 o que suposi un augment de 5.000 metres”. A mi
em sembla que per estar en concordança amb tots els altres supòsits i perquè quedi
reflectit les coses com han de ser, s’hauria de modificar això de “suposi un augment de
5.000 metres” de manera que signifiqui un augment de 5.000 metres o més. Més que
res jo vull pensar que ha estat un error de redacció. Però tal com està podria donar lloc
a que algú que fes un increment no superior al 50 per 100 però si que passés del 5.000
metres es pogués acollir a que no són els 5.000 metres justos dels què parlem.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: amb ànim de clarificar coses, és que no sé si li
correspon a vostè o a la senyor Pruna per una qüestió que és àmbit de sanitat. S’estan
fent unes inspeccions darrerament als bars. La pregunta és, té res a veure amb aquesta
ordenança? No té res a veure amb aquesta ordenança?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: només una cosa senyor Profitós, una. Les bases
d’adjudicació del Sector N eren per a tots per igual. I uns van fer una cosa i altres van
fer una altra, i hi ha una puntuació més. No hi ha més. No li busqui més. I si veu papus
ja sap el què ha de fer. L’únic que li comento és que les 17 empreses restants, ningú
van al·legar. Una, pot ser. Pot ser una. Res més que això.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set abstencions 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:
10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE LA DESPESA TELEFÒNICA DELS
REGIDORS I REGIDORES
ATÈS que en la revisió dels comptes anuals de l’exercici 2012 ha quedat palès que hi ha
diverses factures de despesa molt elevades dels regidors i regidores del govern
municipal, que no es justifiquen pel desenvolupament de les seves tasques.
ATÈS que patim una forta crisi econòmica que ens redueix els ingressos directes i
indirectes i fa necessari una priorització adequada de la despesa, que resolgui les
problemàtiques de la ciutadania.
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ATÈS que es pot reduir la despesa en la facturació dels telèfons que utilitzen els
membres del govern municipal, només utilitzant-lo per a les gestions públiques que
tenen encomanades i no pas per a despeses en internet i en trucades a l’estranger, sense
justificar, com s’ha facturat en les factures del 2012.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal a revisar la facturació dels telèfons de
l’ajuntament que utilitzen els regidors i regidores del govern municipal perquè es
reintegrin les despeses d’internet i de trucades a l’estranger, no justificades per a les
seves tasques.
Segon.- TRAMETRE aquest acord a la Secretaria i a l’àrea d’Intervenció de
l’ajuntament, per al seu compliment.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: tant en l’exercici 2012 com 2013 hi ha algunes
factures amb valors superiors a lo normal de despesa telefònica dels regidors de
l’equip de govern. És evident que la despesa no es fa per trucades de veus, sinó per
altres serveis i que realment cal que aquest govern prengui iniciativa en resoldre
aquests escreixos i realment, analitzi aquestes factures i no les imputi a la feina de
regidor quan no estan fetes per això. I per això demanem que revisin aquestes factures
i si és el cas que es trobin que hagin despeses d’aquests tipus que no tenen res a veure
amb la feina de regidor, se li descomptin a les persones afectades. Dir també que
últimament se’ns ha contestat que havien factures que s’havien tornat, però aquestes
no són les que parlo jo de l’any 2012, perquè aquestes seran algunes últimes que no
tenen res a veure. Per lo tant que jo estic parlant d’un altre exercici.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: ens agradaria algun aclariment perquè és que ara
estem confosos. No sabem si eren 4 factures, 2 factures. S’ha pagat? No s’ha pagat?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: és que jo tampoc sé de què va.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: ja saben vostès que hi ha factures de telèfons del
govern que pugen, no la tarifa plana, normal, per parlar, sinó de 800, 900 euros, i amb
escreix. Per lo tant que aquestes són les que aquestes són les què em refereixo que són
de serveis que realment no té res a veure amb la despesa de veu, i per això demano
insto al govern a que revisin les factures i que realment aquelles despeses que no
siguin de veu, que realment estiguin imputades o que no siguin per la feina de regidor,
que hagi una solució que realment no sigui assumir-les pel govern, per l’ajuntament.
Per lo tant que aquesta és la petició que demano al govern, que revisi aquestes
factures, i que no ens digui a la resta de regidors o opinió pública que s’han tornat
quan realment estic parlant de factures del 2012, no factures últimes del 2013 que
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diuen que han tornat i que realment nosaltres no hem vist encara cap document que
així sigui.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: dir que Esquerra votarà a favor d’aquesta moció.
Dir també que jo entro dintre dels regidors que durant una part del 2012 disposaven de
telèfon amb càrrec a l’ajuntament. Dir que no només em sembla bé, sinó que trobo que
la moció es queda una mica curta i que lo ideal fora que un cop això estigui aprovat el
govern no només revisi la facturació dels telèfons de tots els que n’hem tingut, sinó
que la faci pública, i que a partir d’aquí tothom pugui saber quina despesa ha
necessitat cada regidor per gestionar la seva àrea.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: estem mirant els seus acords. Per clarificar.
Demanen més transparència? Demanen que el govern?
Respon el sr. Torné i diu: instar el govern municipal que revisi les factures dels
telèfons del regidors i que en el cas que hi hagin supòsits que no siguin de veu, que és
dir, gastos no d’allò, d’internet o de internacionals, etc., que prengui una decisió
perquè se’n faci càrrec la persona que l’ha utilitzat, no l’ajuntament, com fins ara.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: miri, senyor Torné, les factures les revisem. Es
revisen. I de fet, hi ha dues factures del 2012, que és aquest exercici, que no s’han
pagat perquè ha hagut un error de Vodafone. I ara ja li puc anar dient amb
transparència. Entenem que és un error de Vodafone, un tema de canvi de terminal,
etc. Jo també he mirat una mica el passat, no? Sí, perquè de vegades s’ha de mirar el
passat. La seva factura del seu mòbil de l’any 2005 va ser de 2.623 euros l’any. La
factura de promig d’aquest alcalde que li parla i dels regidors és de 800 euros l’any.
Promig de 70 euros per mes. Ja hem fet una rebaixa important. I la seva és del 2005.
Tot l’any 2005. Per tant, ostres! És que és vostè molt cínic. Senyor Torné, ja ho sé, ja
ho sé, però ho és en aquest aspecte. No ara estic parlant jo i acabaré. Després parla
vostè i em diu el què vostè cregui. També li comunico una altra cosa. Traiem a
concurs tota la telefonia. Ja sé que vostè treballa a Telefónica. Ja sé que havien totes
les centraletes eren de Telefónica, però nosaltres ho traiem a concurs, a concurs públic.
Les dades d’internet no les hem de treure a concurs perquè les té Eurona, que és la
xarxa municipal, per tant tots els equipaments passen a Eurona amb una rebaixa dels
preus. I el que sí traiem a concurs públic és la telefonia fixa i la telefonia mòbil més
les dades de mòbil. Surt per un preu els dos lots d’uns 90.000 euros. Per què? Perquè
la factura en despesa telefònica de tots els equipaments puja uns 120.000, puja uns
120.000. Puja uns 90.000 el fix i els mòbils més dades de mòbil. S’han presentat 3
grans empreses: s’ha presentat ONO, Orange i Vodafone, i serà una subhasta
electrònica. Ja se us convocarà perquè la puguem seguir. I preveiem que haurà un 40 o
50 per 100 d’estalvi. Estem fent gestió. Estem fent gestió. No digui vostè que es tregui
internet perquè els mòbils dels regidors de l’ajuntament tenen l’internet capat per a
certes coses però tenen que accedir al seu correu electrònic per a treballar, i no el
traurem. I no el traurem. Senyor Torné, si vol parlar ara.
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: home, l’altra vegada no m’ha deixat parlar perquè
tenia por de que li contestés però ara ja no li queda cap més remei. Jo, apart d’altres
coses sóc professional del sector. I una cosa sí que entendré és de factures. Per lo tant
que tota la parafernàlia de què fa, però no parlem de la moció en concret, que l’únic
que li diu és que l’escreix de facturació que realment hi ha a les factures de l’any 2012,
insti a fer una revisió i que els diferents partits les puguem veure al detall que li envia
a l’ajuntament. Miri, el problema de la facturació que tenen, no és per la tarifa plana
de veu, això val dos duros. El problema de l’escreix de factura, no és per l’accés a
internet, que també té tarifa plana. És per l’accés d’internet de pagament i per les
trucades i accions fetes a l’estranger. A partir d’aquí, aquí la moció només diu instar a
fer la revisió i totes aquelles coses que no estiguin obligades per la feina de regidor,
com aquestes que dic, i n’hi poden sortir d’altres, si s’entén una mica de facturació o si
realment es vol veure, perquè ara m’ha acabat parlant de coses que no té res que veure
amb les factures del 2012. Realment, a veure la feina la fan el govern per sanitat
econòmica i sanitat pública, és a dir, lo que es demana en aquest cas, i no és per
cinisme, sinó per realitat econòmica d’unes factures fetes l’any 2012 que realment
vostè ara diu que s’han tornat però ningú no ens ha explicat ni amb documents que
s’han tornat, quan el 2012 tenen d’estar de sobres pagats, i més amb Telefónica o amb
telefonia, perquè en aquest cas és Vodafone, per lo tant que realment l’únic que
demana aquesta moció és això, i m’agradaria que es tractés la moció en concret, no
que s’acabés parlant de coses que no té res que veure. Per què? Perquè és l’excusa
d’intentar amagar l’ou, que en aquesta cas no es pot amagar.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: m’ho he descuidat, però tenia l’informe en el qual
el març de 2013 es van tornar les factures. El tinc a meu despatx. Després li ensenyaré.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: ja que vostè parla de ...
Interromp el sr. Alcalde i diu: perdoneu, el tinc aquí. Sí. Llegeixo les factures
tornades? Sí? “Vodafone Espanya, Registre de Sortida 6 de març de 2013. El día 12 de
noviembre y 12 de diciembre de 2012 recibimos las facturas tal, tal, tal,
correspondientes a la facturación de octubre y noviembre en las lineas de móvil
contratadas por este Ayuntamiento. Una vez hechas las comprobaciones de los
consumos con las tarifas contratadas a través de los servicios técnicos del
ayuntamiento, mediante el presente escrito le informamos la disconformidad de dichas
facturas ya que el incremento desmesurado en el consumo de internet de una linea,
creemos que es error de las tarifas aplicadas, de acuerdo con el contrato marco firmado
en su día en el cual se establecía un límite diario de facturación por datos. De acuerdo
con todo lo expuesto, rogamos nos hagan un abono de las facturas mencionadas y nos
vuelvan a facturar correctamente los meses de octubre y noviembre, una ver hechas las
comprobaciones pertinentes. No obstante, por cualquier duda o aclaración al respecto,
pueden dirigirse a los servicios técnicos del área de Hacienda. Atentamente, Francec
Colomé Tenas, Alcalde”. (Se sent el sr. Torné que pregunta: Què t’han contestat?) De
moment res. De moment no. Aquí està l’escrit.
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: ja que vostè parla de transparència que vostè parla.
Escolti bé, 27 de febrer de 2013, aquest regidor fa una entrada en aquest Ajuntament i
demana: “Sol·licito que se li faciliti còpia de les factures mensuals dels telèfons del
regidors i de l’alcalde, corresponent als mesos de gener a desembre de 2012”. Encara
estic esperant. Encara ho estic esperant. I vostè no digui ara, que s’està pagant telèfon.
Miri, quan ja va entrar a aquest govern, al govern anterior, vostès pagaven barbaritats
de telèfon. Barbaritats. Sap per què? Perquè no s’havien posat al dia. I això cada any
es té que canviar, perquè ho sàpiga. Es pagaven barbaritats. Vostès pagaven
barbaritats. Però no barbaritats perquè trucaven molt. Sap per què pagaven barbaritats?
Perquè entre que vostè trucava a un regidor i li cobraven. I es va fer un contracte, aquí,
a l’ajuntament, que enter regidors i d’això no es cobraven. Imagini’s.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si ho va fer vostè, el felicito.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només un petit aclariment. Sr. Torné, permeti’m,
vostè ha dit que vostè professionalment es dedicava a això i que per tant vostè
s’atribuïa un coneixement d’aquest tema segurament superior a tots els que estem
aquí. Permeti’m que ho dubti, permeti’m que ho dubti perquè en les seves afirmacions
no sé si vostè encara està en la telefonia no hi havia 3G, no ho sé, perquè de la manera
que vostè planteja els temes sembla que no conegui algunes coses de com funciona
això. Perquè vostè parla de dades. Miri, jo només vull explicar una cosa. Ja hem vist
quines són les seves factures, que pugen molt més que les que s’han tornat, el triple o
el què s’ha tornat, la seva despesa quan no hi havia dades i no hi havia res. Però jo li
he de dir una cosa. La organització actual del sistema de dades 3G s’organitza a través
de servidors remots, no sé si coneix aquest vocabulari, però tot el tràfic. No, ho dic
perquè tot el tràfic de dades d’internet, de correu, de watsapp, fins i tot, que s’ha
demostrat que és una eina bastant útil, funciona d’aquesta manera. I hi ha de 3 tipus,
n’hi ha 3. Ho dic perquè jo no sé si ho sap, hi ha el sistema Blackberry, hi ha el
sistema I-phone i hi ha el sistema Android. I Android, els altres dos són d’una sola
marca específica i en canvi aquest, per a d’altres. A les hores, vostè sap que quan hi ha
un canvi de terminal de la companyia la targeta SIM d’un terminal que pugui ser Iphone o pugui ser Blackberry es passa a un mòbil Android, aquella targeta SIM està
preparada per anar a un servidor remot, posem per cas, de Blackberry, posem per cas
eh? És només un exemple només. I aquestes dades d’internet, de correu electrònic, el
què sigui, a les hores una mica aquestes factures s’han tornat perquè el què diu
Vodafone és: escolti, hi ha terminals que han canviat la SIM d’un sistema Blackberry
a un sistema Android, per exemple, perquè hi ha més casuístiques, i ningú ens ha dit
res. I aquí els responsables informàtics, com què ningú us ha dit res? Si heu
proporcionat vosaltres el telèfon? I se us ha retornat l’altre telèfon? Sí però això s’ha
continuat facturant durant uns mesos amb el servidor remot de. Però sí. Oh, és que! A
les hores és un tema complex, perquè judicialment això jo penso que acabarà així
perquè Vodafone ha de reconèixer que ha proporcionat un telèfon que té un servidor
remot diferent al què ha estat facturant per aquell número. I si no ho fa s’haurà de
defensar d’alguna manera. Però és així de simple. Ho dic perquè quan vostè parla hi ha
conceptes que no sé si els té clars.
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: no, no, si jo només explicaré.
Interromp el sr. Alcalde i diu: mig minut, sr. Torné, mig minut
Continua el sr. Torné: no, si jo sóc molt ràpid. A mi que realment em vulguin classes
de tot, vale. Però de lo que estic treballant, no. I més, a veure, perdoni, amb molts
respectes, vostè pot parlar de lo que vulgui però de telefonia i de telefonia mòbil no.
Miri, ara ja no estem en 3G, ara ja estem en 4G, val? Per al seu coneixement. La
tecnologia avança molt. Després una altra cosa. La tarificació no funciona de la
manera que vostè diu. Funciona amb tarifa plana amb minuts o en gigues, val? Per lo
tant que a veure, tot això és molt diferent a lo que vostè explica. Jo, lo que explico a la
moció és molt més senzill: que el govern insti a fer una revisió i que realment, aquelles
despeses que no estiguin com he explicat, i estic segur que si posen els papers sobre la
taula i els podem veure al detall, que s’ha amagat sota pany i forrellat, en el
departament i no s’ensenya, però si ho podem veure de quins problemes estem parlant,
veurem que la despesa d’això no té res que veure amb el mòdul remot que diu vostè
del 3G, sinó per altres coses. A partir d’aquí el que jo demano és una revisió per part
del govern. Realment, que si hi ha alguna cosa jo sense veure-la en els documents no
diré res, m’ho suposo, però no diré res, però si els puc veure, si puc veure aquest detall
que existeix a la casa, aviat veurem si és per fer la feina de regidor o no. I a partir
d’aquí aquesta és la petició que faig a l’ajuntament.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: no els pot veure perquè no hi són, perquè estan
retornats. I després, el tema és també hi ha un tema de protecció de dades que
evidentment s’ha de tenir en compte, però hi ha un altre. Potser vostè hauria d’abonar
la factura que el sr. Colomé li ha dit que puja 2.600, perquè això sí que (intervé el sr.
Torné) No, home, però si vostè fa una proposta, prediqui amb l’exemple.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: suficientment debatut. Jo li dic que aquest govern
controla les factures, i sinó les controlés no haguessin retornat aquestes dues factures. I
l’altre, vostè té accés a veure la factura principal amb els consums, perquè això es
dóna, i el detall hi ha un tema de protecció de dades que tothom ens ho diu, que no es
pot donar. Llavors, a partir d’aquí passaríem a votació de la moció.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals CPF, ERC-AM i PxC, nou vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM i PP, i dues abstencions dels regidors del grup municipal
LFI.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA
PER CATALUNYA PER A LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTES DE
PROXIMITAT
ATÈS que el consum de productes de quilòmetre zero és positiu per al medi ambient, ja
que contribueix a fomentar l’estalvi energètic i reduir l’emissió de CO2 en escurçar les
distàncies que han de recórrer els aliments des del seu lloc de producció, elaboració o
collita fins al centre des d’on es distribueixen al consumidor final.
ATÈS que la davallada del consum intern és un dels causants de la situació de recessió
econòmica i que els signes de recuperació encara no han arribat a aquest àmbit. El
turisme i les exportacions són els únics indicadors que llencen dades positives i les
previsions apunten que el consum serà l’últim a recuperar-se.
ATÈS que la venda de proximitat reverteix en un benefici per a l’economia local perquè
garanteix la continuïtat i creació de llocs de treball al municipi i a la comarca en general
a l’entorn més immediat.
ATÈS que el consum de productes locals potencia la construcció d’una identitat
territorial pròpia i contribueix a l’arrelament dels seus consumidors amb l’entorn que els
proveeix els productes alimentaris i begudes, productes tèxtils i de qualsevol altre tipus.
Generalment els aliments procedents de l’estranger es recol·lecten abans de la
maduració per tal que puguin resistir el viatge en contenidors frigorífics fins a la seva
destinació final; per això en moltes ocasions perden propietats alimentàries. Els
aliments de proximitat són més frescos, ja que se solen collir en temporada i en el seu
moment de maduració perquè no han de fer grans viatges fins arribar al consumidor
final. D’igual mode és possible que per mantenir frescos els aliments fins que arriben al
supermercat també els hagin sotmès a algun procés químic addicional, que resulta
innecessari quan s’adquireixen aliments de proximitat perquè arriben en el seu moment
òptim de consum, amb els corresponents nutrients i alhora benefici per a la salut del
consumidor.
En les últimes dècades les grans multinacionals s’han servit de les avantatjoses
condicions que els brinda el lliure mercat per monopolitzar gran part de l’oferta
comercial d’aliments. Tant és així que molts dels productes que es poden trobar als
establiments comercials de la nostra ciutat són els mateixos que els que es poden trobar
en ciutats d’altres països. En aquest sentit, i davant de l’efecte globalitzador del domini
de les grans distribuïdores comercials, l’existència de productes agraris i ramaders
locals propis representa un valor afegit de singularitat que es pot fer servir com un
atractiu en l’oferta de serveis i productes a aquells qui visiten la nostra localitat.
ATÈS que les polítiques aranzelàries d’Espanya, que depenen de la Unió Europea, han
suposat la progressiva supressió de la protecció de la què gosaven productes alimentaris
locals com l’avellana, l’ametlla i l’oli, i ha donat entrada a d’altres que a l’ametlla nord-
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americana, l’avellana de Turquia i recentment l’oli del Marroc. Això ha permès, en
alguns casos, que els productes locals hagin de competir amb la competència deslleial
dels productors que obtenen els seus productes pagant sous ínfims i en condicions
laborals o fins i tot servint-se del treball infantil.
ATÈS que el consum de productes de proximitat crea sinèrgies amb l’entorn més
immediat.
ATÈS que el consum de productes de proximitat tendeix ponts entre el món rural i el
món urbà, permet conèixer el destinatari dels diners que paguen els consumidors i
permet als productors rebre un preu més just pels seus productes perquè elimina
intermediaris.
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Que la regidoria de Promoció Econòmica conjuntament amb la de Pagesia
estudiï l’elaboració d’una campanya publicitària per conscienciar sobre els beneficis
d’adquirir productes de proximitat que també posi en valor els distintius DOP
(Denominació d’Origen Protegida), IGP (Indicació Geogràfica Protegida), ETG
(Especialitat Tradicional Garantida), incentivi la seva adquisició i promocioni aquest
model de producció, distribució i consum basat en la potenciació de les relacions
humanes, criteris d’eficiència energètica, transparència informativa, protecció de llocs
de treball amb condicions laborals dignes i qualitat dels productes.
Segon.- IMPULSAR la introducció de productes de proximitat en l’oferta dels locals
d’hostaleria i restauració del municipi i informar-ne els clients de la procedència dels
mateixos d’una manera visible.
Tercer.- INSTAR les empreses que gestionen els menjadors escolars a introduir el
criteri de compra d’aliments de proximitat.
Quart.- DONAR TRASLLAT dels acords a les associacions de veïns del municipi, als
mitjans de comunicació públics de la ciutat, a les empreses que gestionen els menjadors
escolars, als centres escolars de titularitat municipal, a les associacions de comerciants
i botiguers de la ciutat, a l’agrupació local de la Unió de Botiguers de Catalunya, als
comerciants dels mercats municipals i a les associacions de paradistes dels mercats
municipals, als Consells de Poble, a l’Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja),
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), a Unió de Pagesos i a la
Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Que el present acord es publiqui al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
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El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: sí, bona nit. Sr. Badia, de moment dir-li que m’ha
agradat molt aquesta proposta, perquè començarà per lo del final perquè com a
organització agrària, doncs jo sóc una impulsora del projecte km zero, perquè creiem
en els productes de proximitat i que jo també estic molt contesta del tríptic que ha fet
perquè va en aquesta línia. Però també dir-li doncs que la veritat, estem treballant ja fa
temps. Tenim 8 parades en el mercat setmanal, que són de productors de proximitat i
que això ho estem potenciant. També com a regidora ja vaig portar la festa de la
mongeta del ganxet, que aquest any serà el tercer any, que és per promocionar els
productes locals, especialment les nostres mongetes, però de retruc en aquí hi fem
parades que vingui de proximitat del poble, primer tots els productes del poble, però
també hem convidat altres productors de pobles veïns, doncs que hi haurà des de
mongetes, embotits, formatges, hi haurà conserves, perquè el què volem realment és
potenciar tot això. Però també dir-li que m’agrada molt aquesta proposta que porta,
encara que no li votem, perquè ho estem fent, i ara comencem una campanya aquest
mes de desembre, doncs perquè els comerços, restaurants tinguin aquesta iniciativa
d’agafar doncs els productes dels productors locals i també estem treballant amb
conversa amb el Consell Comarcal, el Gremi d’Hosteleria del Vallès Oriental,
comerciants d’aquí de les Franqueses del Vallès, per a principis del 2014 fer una
mostra gastronòmica amb productes de proximitat. Jo només li dic tot això perquè
sàpiga que està en el nostre intent, ja ho estem fent, però a més a més, seguir
promocionant i que m’agrada inclús la paraula que ha posat aquí: Nosaltres produïm,
nosaltres consumim. És posar en contacte productors i consumidors que realment és lo
que estem treballant. Ja li dic, km zero i és aquesta la seva finalitat. I jo penso que tal
com li dic, que li agraeixo la proposta però com que ja ho estem fent, doncs no hi
votarem.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i no hi votarem, i nosaltres ho diem, per aquestes
sigles d’aquí. Això ja li comunico. Nosaltres votarem aquesta de km zero que no són
unes sigles viciades com aquesta.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per quatre vots a favor dels regidors dels
grups municipals CPF i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, PSC-PM, PP i ERC-AM, i dues abstencions dels regidors del grup municipal LFI.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA
PER CATALUNYA DE SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA AL
PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L'OCULTACIÓ O
DISSIMULACIÓ DEL ROSTRE EN L'ESPAI PÚBLIC
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Plataforma per Catalunya va presentar els anys 2007 i 2010 dues mocions en
ajuntaments on comptava amb representació reclamant la prohibició de la burca i
advertint dels problemes que comporta el seu ús en matèria de seguretat pública.
ATÈS que les normes de convivència d’una societat amb un alt grau de qualitat
democràtica exigeixen mecanismes de transparència.
ATÈS que hi ha situacions i indrets en què per motius de seguretat és precís que les
persones puguin ser identificades i l’ocultació del rostre pot entorpir o impedir aquesta
comesa. Per exemple, cobrir-se la cara en una manifestació, ja sigui amb un casc, una
burca o un passamuntanyes constitueix un entrebanc a les investigacions policials en cas
que s’hagi de procedir a la identificació d’algun dels seus participants. Per aquest motiu
cal regular l’ús de totes aquelles peces de roba o altres objectes que s’utilitzin per tapar
el rostre de les persones.
ATÈS que el passat 18 de juliol de 2013 el Parlament de Catalunya va aprovar una
moció sobre l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic i les mesures que
s’han d’adoptar en matèria de seguretat pública. El document en qüestió instava la
Conselleria d’Interior a prohibir l’ús de qualsevol objecte forma que impedís la
identificació, com la burca i el nicab, als espais públics.
El grup polític de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR l’adhesió de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès a la
moció aprovada el passat 18 de juliol al Parlament de Catalunya, en què s’instava la
Conselleria d’Interior a prohibir per llei la burca i el nicab als espais públics.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Presidència del Parlament de
Catalunya i a tots els grups amb representació en aquesta cambra, i a la Presidència
del Govern de la Generalitat de Catalunya.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres, ja li dic el vot, i així ja queda clar.
Evidentment que estem absolutament a favor si el nostre parlament ho a aprovat i el
nostre partit polític ho ha aprovat, però que la presenti vostè ens fa que obligar a dir que
no.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: era per donar suport i, a part d’aquí, (s’interromp la
gravació)
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Badia, vostè ens diu que les persones han d’anar
amb cara descoberta, etc. I després, els seus acords parlen pràcticament del burca, del
nicab i poca cosa més. Hi ha sistemes en qual les persones es poden identificar en un
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moment donat com presentant el DNI, i no tenen perquè renunciar a portar certes
prendes a sobre. En tot cas, es podria negociar i es podria arribar a un acord. Després no
és un tema on veiem centenars de persones pel carrer embolicats amb draps. Per tant, és
un tema purament propagandístic d’atac a una comunitat. Dit això, li votarem en contra.
Lo que no trobo de rebut és la posició del sr. Alcalde, que si no l’hagués presentat vostè,
l’hagués votat a favor, però si la presenta vostè li voto en contra. Això no té cap sentit.
O està d’acord o està en contra. Lo que no pot estar en funció de no sé què.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: volia matisar això, dues coses que ha dit, que estem a
favor, però vostè ha dit amb el DNI. Però si una persona va tapada i porta el DNI pot ser
una altra. (Intervé el sr. Bernabé i diu: davant dels funcionaris es destapen ...) Però, a
veure, m’estranya que vostè digui això perquè precisament és un partit amb unes
connotacions, precisament a Europa s’està il·legalitzant, a Grècia s’han produït, per tant,
no és el mateix que ho diguin uns partits que tenen un arc i un funcionament bastant
democràtic que quan ho diu un altre partit, encara que sigui el mateix, de vegades la
utilització de la moció de cara a la ciutadania, es pot fer una utilització que sigui
realment molt xenòfoba. Per això no volem donar suport a formacions que realment en
els seus principis tenen, i em sembla que ho pot entendre això, per tant, amb un altre
tema potser no, però amb aquest tema no entenc que em digui que si estem d’acord.
Perquè realment la utilització que el sr. Badia i la seva formació fa d’aquest tema és
demagògica, és en contra de molta gent i per tant, en aquest cas, tenim l’obligació de
dir-li que no al sr. Badia d’això.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per quatre vots a favor dels regidors dels
grups municipals CPF i PxC, dotze vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, PSC-PM, PP, LFI i ERC-AM.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER DECLARAR EL MUNICIPI ZONA DE SEGURETAT I
LLIURE DE CAÇA
Sense cap mena de dubte, un dels valors d’aquest municipi és la diversitat ecològica i
paisatgística. Aquests valors són motiu de satisfacció i orgull per als veïns i veïnes
amants de la naturalesa i per a col·lectiu de pagesos i ramaders que n’han tingut cura al
llarg dels segles. A més, també és un atractiu per a un bon nombre de persones que
passegen a peu, en bicicleta i a cavall per l’extensa xarxa de camins del municipi.
Per una altra banda, l’actual llei de caça ja fa temps que ha quedat del tot antiquada (és
del 1970, de l’època franquista) i concedeix la gestió de les àrees cinegètiques als
mateixos caçadors. Però des d’uns quants anys cap aquí, l’activitat tradicional de caça
menor ha deixat de ser compatible amb la resta d’activitats tant de lleure, com les
pròpies activitats agrícoles.
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Les molèsties i ensurts amb els caçadors d’uns anys ençà han anat en augment, ja que
sovint no respecten les zones de seguretat i les reiterades denúncies i trucades de veïns
tant a la policia local com als agents rurals en són una prova.
Encara avui, la munició emprada més freqüent és el cartutx de perdigons de plom, així
doncs, milers de perdigons acaben escampats arreu contaminant el sòl i l’aigua, a part
dels cartutxos de plàstic i metall que es troben per tots els racons.
Pel que fa a la caça menor, no disposem de les dades estadístiques precises, però podem
suposar que anualment es cacen al municipi uns quants centenars d’exemplars de les
espècies següents: perdiu roja, conill, faisà, guatlla, tudó, xixella tórtora, gaig, becada,
colom roquer, ànec collverd, fotja, tord comú, griva, guineu i garsa. A més, algunes
d’aquestes espècies com el faisà, és objecte d’alliberaments massius amb l’únic objectiu
de la pràctica cinegètica, però s’ha de tenir en compte que aquestes repoblacions fetes
pels caçadors poden resultar contraproduents atès s’introdueixen animals semi
domèstics que no saben adaptar-se bé al medi i poden transmetre malalties als
exemplars salvatges. Quin sentit té avui en dia continuar potenciant i permetent aquest
tipus de lleure?
Un cas a part són les batudes de senglar, que sí que estan degudament justificades, ja
que la població d’aquesta espècie és excessiva i provoca nombrosos danys a
l’agricultura.
Per tot això,
DEMANEM:
En relació amb els antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DECLARAR la totalitat del municipi de les Franqueses del Vallès zona de
seguretat i, per tant, la prohibició de la caça a tot el terme municipal.
Exceptuar les batudes de senglar, que es podran continuar portant a terme per al
control d’aquesta espècie, sempre amb el permís pertinent i un protocol de caça que
obligui a delimitar cada batuda per assegurar la correcta actuació dels caçadors.
Segon.- INSTAR al govern municipal que faci tots els tràmits necessaris, perquè
aquests acords disposin de tota la validesa administrativa i jurídica.
Tercer.- TRASLLADAR aquests acords a les administracions competents, al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la
Subdirecció General d’Activitats Cinegètiques i de Pesca i l’Àrea General del Cos
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d’Agents Rurals, a les associacions de caçadors locals i a tota la ciutadania de les
Franqueses del Vallès, mitjançant anuncis en tots els mitjans de comunicació
municipals.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bé, aprofitant l’avinentesa que va obrir la sra.
Regidora en el ple passat, que pensàvem que tiraria endavant per part del govern i que
no hem vist i per això hem decidit tirar-ho nosaltres endavant. Aprofitant que l’espai
de caça és molt acotat, i per tant no té massa sentit i altres experiències de pobles veïns
demostren que és possible, creiem que tocaria declarar les Franqueses zona de
seguretat. Però si fins i tot estan a favor de la caça, el què han de fer és delimitar
aquestes zones de seguretat. Per tant, sí o sí, s’ha de votar a favor d’això. Per això els
hi demanem el vot a favor, per sentit comú, perquè no passi lo què ha passat sobretot
aquest estiu, ha sigut sonat, o com a mínim bastant públic. Caçadors a menys de 50
metres de les masies fotent trets, i perjudicis en línies elèctriques i més coses que han
passat. Per tant els hi demanem el vot a favor, simplement perquè no queda una altra
opció a les Franqueses que votar sí o sí.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: jo els hi votaré en contra, perquè he estat averiguant
denúncies i no n’he vist cap, no n’hi cap de denúncia, que ho sàpiga jo i la policia no
ha posat cap de denúncia. Després que els caçadors són els que repoblen la fauna del
municipi. Els caçadors fan falta als pagesos per la batuda del senglar, sinó sap què
passaria sr. Gontán? S’hauria de fer càrrec aquest ajuntament i incorreria molts gastos.
En molts municipis ho han provat, com l’Ametlla, i ho han tornat una altra vegada. Sí,
sí, molts municipis ja estan una altra vegada. Perquè miri, si hi ha un senglar que surt a
la carretera i un cotxe és fot un pinyo, qui paga tot això és l’ajuntament. I també per
una altra cosa, si es declarés que les Franqueses no fos de caçadors, pensi que això
seria caçadors fortius. Vindrien a punta pala d’altres municipis aquí, encara que no es
pogués caçar. A més a més, també tinc que dir que els caçadors sempre que passi algo
amb el municipi o passi algo, sempre se sap on es té que anar a buscar a la persona
responsable, que són el president de l’associació.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: sr. Badia, miri jo tinc la meva opinió dels caçadors,
però és que no estem criminalitzant als caçadors ni els estem prohibint que facin una
activitat. El què estem dient és, les Franqueses no té espais per caçar si apliquem la
normativa. No té espais, perquè queden petites illes de caça. Si els ajuntem a tots allà i
es lien a fotre trets, potser sí, però no té sentit. Això per una banda. En quant a les
denúncies, vostè sap que moltes vegades es fotent dos crits i aguantant que els
perdigons et caiguin a sobre, i això vostè ho sap, és públic i per tant. Però no es tracta
de criminalitzar els caçadors. Els caçadors que se’n vagin on puguin anar a caçar. En
quant a les batudes de senglar, ho explicitem clarament que les batudes de senglar
s’han de mantenir, s’han de seguir controlant els senglars perquè són una plaga. Es va
hibridar amb el por domèstic i a partir d’aquí el senglar es va reproduir excessivament,
i no té depredador natural, per tant l’únic depredador natural és fer batudes
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controlades. Això ja ho explicitem a més a més en la moció. Però és que encara que
vostè estigui a favor d’això, el que no pot permetre per coherència, és que cap, en
aquests moments caçadors, potser caçador qualsevol i no està ni en una associació de
caçadors. Passant un permís d’armes, passant una revisió mèdica pot ser caçador. I
n’hi ha caçadors que agafen el cotxe el diumenge fan 1000 metres i tiren dos trets al
costat d’una masia. Només per aquesta coherència de la seguretat de les persones,
vostè ja hauria de dir, senyors caçadors, molt bé, volen caçar? Vagin-se a on puguin
caçar, però a les Franqueses no hi ha espai. No és un qüestió de criminalització, és una
qüestió d’espai, de seguretat. Si s’acaba fent el mapa, que en certa mesura és el que
s’entreveu de la moció, si s’acaba fent el mapa de seguretat de les Franqueses, veurà
que no hi ha espai. No és una qüestió de criminalització, és una qüestió d’espai. Oi que
vostè no entendria que es cacés al mig de Bellavista? Doncs no s’entén que es pugui
caçar entre tres masies. I això està passant en aquests moments. I això està passant. I si
no, pregunti-li als pagesos que s’estan trobant amb perdigons, que han d’anar cridant
pels camins, i a més a més hi ha una altra. Aquest municipi, per sort, tenim molts
camins que s’hi pot anar a passejar. Els caps de setmana, quan hi ha caçadors, la gent
va passejant i hi ha trets que passen pel costat. Quan tinguem un ensurt, què farem
llavors? Per això li dic que no és una qüestió de criminalització, és una qüestió de
seguretat. És una qüestió de sentit comú. I per això a més a més li demano, només si
està a favor dels caçadors com si està en contra, aquesta moció l’ha de votar a favor,
perquè és que no hi ha una altra sortida.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bé, senyor Gontán. Ara quan vostè s’estava
explicant, jo l’últim ple, si se’n recorda, li vaig dir que volia que fos lliure. I ho dic
perquè realment a mi doncs la caça tampoc m’agrada i sentir els tiros tampoc
m’agraden i, què vaig dir aquí? Vaig dir que volia un municipi lliure de caça. Però
sempre les coses s’han de parlar i vaig anar a veure a qui tenia que anar a veure. Vaig
anar a veure als agents rurals, els que ens pertoquen, i vaig anar a veure els caçadors.
El dia 4 d’octubre em vaig reunir al vespre amb tota la junta dels caçadors. És clar, ells
ja havien vist la notícia perquè havia sortit també en els mitjans, que jo havia demanat
això. Ells em van posar els pros i els contres, i llavors escoltant-los, que moltes coses
ha dit el senyor Badia perquè s’ho deu conèixer que, és clar, per començar, jo parlava
del riu Congost. Diu no, al riu Congost no hi podem anar en tot lo que hi ha rius i
rieres no hi poden anar a caçar. Dic, escolti, però van haver-hi queixes als Gorchs, i el
sr. Pere Garriga doncs que es van queixar el 15 d’agost. Diu miri, el Pere Garriga té
raó, perquè allà sí que s’hi va acostar un caçador que no s’havia d’acostar, però els
Gorchs, una queixa. Però l’endemà ens ve un senyor dels Gorchs, em va dir el nom i
cognom, li vam haver d’anar a fer una batuda perquè li havia fet malbé tota la gespa
del jardí, volent dir una cosa no treu l’altre. Però vam arribar a un acord perquè sí que
és cert lo que ha dit el sr. Badia que vostè també pensava igual que jo, que quan tenim
lliure de caça no pot venir ningú a caçar. És tot al revés, resulta que quan tenim lliure
de caça pot venir un senyor de Barcelona, de Tarragona, de Lleida o de Girona, es
posa dintre del teu municipi a caçar, i si no l’agafes, que no l’aniràs a agafar perquè no
l’empaitaràs, doncs aquests senyor pot caçar i si fa mal a una persona en aquell
moment en aquell camp, rep el propietari o l’ajuntament. L’Ametlla, jo també hi vaig
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anar. No, no, no, és així, és cert, eh? Després et diré una altra cosa. Jo vaig parlar amb
l’ajuntament de l’Ametlla i estan amb aquest problema que els tudons, que això és
veritat que n’hi ha moltíssims, perquè hasta les torres de Can Camp els hi van haver
d’anar a fer batudes. De tres i quatre-cents tudons que fins se’ls hi posaven dintre de
les xemeneies de les extractores. És a dir, que vam arribar a un pacte, i espero que el
compleixin perquè jo, la veritat, em feia il·lusió dir: lliure de caça el poble de les
Franqueses, com a pagesa, com a agricultora, com a ramadera. Jo a casa no puc dir que
hi tinc el senglar perquè enganyaria, però el meu veí sí que els ha tingut. El senglar
estan baixant per tot arreu, i per desgràcia cada vegada més. S’han de fer moltes
batudes. Tots els caçadors del voltant estan fent moltes batudes. I fa poc dies que han
sortit en reunions doncs fent batudes pel senglar. Jo crec que una cosa no treu l’altre, i
poden haver les batudes però amb l’acord a què vam arribar és que tots els nuclis, que
tenim 5 nuclis a les Franqueses del Vallès, hi ha altres espais que es pot anar a caçar,
eh? Hi ha bosc, hi ha troços de camp ben importants, tant a Corró d’Amunt com a
Llerona, però tot lo que és nucli Bellavista, Corró d’Avall, Llerona, Corró d’Amunt,
Marata, tots els que són nucli, a Marata és potser el nucli és allà on és més petit, però
d’aquí de Corró d’Avall cap a Llerona, és a dir, queda com a nucli, hi vam quedar així.
Tenen guarda de caça. Tenen guarda de caça, que diu que paguen uns 300 euros, em
sembla que em va dir, a l’any de cada un per tenir un guarda de caça. Que el guarda de
caça ha de ser molt important perquè no passi lo que van fer a casa del Pere Garriga,
que se li van acostar a la casa. Això és la seva obligació. Em van mantenir la paraula i
jo, en el Consell de Pagesia els vull fer venir, sr. Gontán, en el Consell de Pagesia vull
fer venir els caçadors perquè això ens ho debatin. Jo li dic, sóc la primera que ho vull
que estiguem lliures de “pim-pam-pum”, però també un problema per a l’ajuntament.
Jo crec que hem de conviure perquè els necessitem per a segons què, i jo crec que hem
de conviure i ens respectin lo dels nuclis. Si respecten lo dels nuclis, jo crec que
podem estar bé els uns i els altres.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Gontán, breu perquè sinó, no tindrem temps de
tot, i el ple els recordo que no pot durar més de les 12.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: però pot suspendre’l i fer un extraordinari després.
Sí, sí, és així. Jo insisteixo amb la criminalització. A més a més, en cap moment estem
dient que es prohibeixi caçar a les Franqueses. Lo que estem demanant és zona de
seguretat. Per tant, com és zona de seguretat, no pot caçar ni el que vingui de
Barcelona ni el que vingui d’Indoxina, d’acord? Per tant, aquest argument ja es
desmonta. Sí home, sí, Rosa, t’ho estic explicant. Si estem demanant zona de seguretat
és o, acotem les zones de seguretat, o és campi qui pugui. Però el què estem demanant
és una zona de seguretat, per això no es criminalitza. Si hi ha espais a les Franqueses
on es pugui caçar, allà van. Però el què estem demanant és zona de seguretat. I
insistim i parlem de la totalitat perquè creiem que si es fa una zona de seguretat real, si
apliquem la llei, els espais són ínfims. I com són ínfims, hasta per a la segureta dels
propis caçadors entenem que no s’ha de tirar endavant. I lo de la batuda del senglar,
perdoneu, no remeneu més la perdiu. Aquí s’explicita clarament que la batuda del
senglar queda exclosa, que s’han d’aplicar els controls que habitualment s’apliquen a
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les batudes de senglars. Si s’han de fer batudes de tudons, doncs haurem de fer
l’excepció. Ara bé, dit això, nosaltres esperàvem quan vam presentar, esperàvem
sincerament que vinguéssiu amb una proposta o ens diguéssiu algo. No ens heu dit res.
Presentem la moció a la informativa; tampoc ens dieu res. Ara nosaltres estem disposat
tirar això endarrere sempre i quan obrim el debat, però seriós. I apliquem la zona de
seguretat rigorosa, i després quan veiem els espais que queden, els caçadors en aquest
espai, eh? Perquè recordeu una cosa, Rosa, tu has parlat del Pere Garriga, perquè el
Pere Garriga va sortir a tweeter i va intervenir l’alcalde i vaig intervenir jo, va
intervenir el 9 Nou, va intervenir. Molt bé. Però jo et puc assegurar que aquell mateix
dia jo estava a Marata en dues masies diferents, en dues masies diferents, i els
perdigons queien igual. Per tant, no és un problema de Llerona. I no és un problema
d’un caçador que s’escapa que fa el burro, és un problema de que els espais que
queden per caçar no són òptims. Per tant, no és una qüestió de criminalització, és una
qüestió de sentit comú. Per això us dic, si l’heu de votar en contra digueu-ho ara.
L’heu de votar en contra? Esteu disposats a negociar? Esteu disposats a negociar la
zona de seguretat, però aplicant la Llei? Sí?
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: escolta’m una cosa. Jo et dic que en el Consell de
Pagesia he convidat perquè vinguin. No, no, però t’explico, però hi sereu tots vosaltres
al Consell de Pagesia hi sou tots els partits polítics, escolta. Perdona, i això atany
moltíssim a la pagesia. És a dir, entre tots ho hem de dir tot. Ells em van ser molt clars
i em van dir que respectarien els nuclis. Mana? (se sent intervencions d’alguns
regidors) Clar, vull dir hem de fer que es compleixi, que si llavors no es compleix som
nosaltres que els hem de fer complir. Jo penso que aquí hem d’arribar a uns acords, per
això proposo que ho passem primer pel Consell de Pagesia, ho debatem, perquè hi sou
tots els partits polítics, i hi ha tota la pagesia, i penso és el lloc idoni per acabar-ho de
tancar, arreglar (se sent intervenció del sr. Gontán). I farem venir l’agent rural, també.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: només una petició. Jo entenc que vulgui solucionarho en el Consell de la Pagesia, perquè a més a més jo crec que és l’òrgan, eh? Però
només portar la banda dels caçadors, són part interessada. Et demanaria que
permetessis que vinguessin altres tècnics que defensessin la postura de la zona de
seguretat. Si els pots aportar tu bé, sinó els aportem nosaltres. D’acord? Si m’acceptes
això, tirem endarrere la moció i parlem i ja està. Acceptat?
Pren la paraula el sr. Alcalde i pregunta: es retira la moció? (se sent assentiments
d’algun regidor)
14. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Alcalde, i li parlo com a president del Consell
de Corró d’Amunt i després li parlaré com a polític d’aquesta taula. Estic començant a
estar una mica cansat de que certes informacions que atanyen a desenvolupament de
Corró d’Amunt, m’arribin per butlletins i m’arribin per notícies. Això és una falta de
lleialtat institucional contínua per part seva. Em vaig enterar de l’aparcament 15 dies
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abans sense veure plànol ni res, quan les competències que tenim els presidents de
Consells de Poble, precisament, és poder estar al tanto de lo que es fa al poble i poder
fer inclús alguna esmena, si és possible. Ni se’ns comunicar ni com es pagava, ni com
es feia, ni res. Vostè m’ho va dir un dia allà a Corró d’Amunt, escolta, però com el que
li ensenya els camps de blat: “aquí posarem un pàrquing”. Val, gràcies, suposo que ja
m’informaràs una mica més detalladament. No ha hagut notícies. L’última: sector C.
Ens hem cansat de demanar i el sr. Ramírez i el sr. Gontán és testimoni, de que tant
aquest ajuntament com l’arquitecte dels propietaris passin per allà. Els hem arribat a
convocar 4 cops, i vostè diu al butlletí que està apunt de signar-ho? Sí, sí, sí, això ho
diu vostè al butlletí (se sent intervenir el sr. Alcalde). Però escolti, escolti, vostè ho diu
al butlletí que això està apunt de signar, val? Escolti, llavor ho he llegit malament jo i
varis membres més del Consell del Poble (se sent intervenir el sr. Alcalde). Val,
d’acord, lo que li estic dient és que, si us plau, quan facin actuacions a Corró d’Amunt
de l’estil que sigui, des de posar un radar hasta no sé què, aquí té un president. I per
tant, si us plau, informi’ns, informi’ns perquè sinó se’m demanen explicacions a
Consell de Poble i allà semblo el paperina de torn, i estic cansat de fer certs papers. Li
dic públicament perquè no quedi dubte. Llavors, lo que ha dit abans el meu company
Ferran, evidentment que vostè com a equip de govern i els grups individuals poden dir,
escolteu, presentem una moció que demanem canvi d’usos. Però és que el dia 22
publiquen vostès notícies de l’estil: “El consistori amplia els usos de les zones
industrials per atraure empreses”. No, el consistori vol ampliar els usos, perquè encara
no. Evidentment dintre de la notícia sí que detalla que això ha de passar per Ple, però
els titulars són tots idèntics, en el web municipal, eh? “L’equip de govern impulsa
canvis en la fiscalitat per al foment de l’ocupació”.””L’ajuntament desencalla el sector
N.” És tema estrella. No, l’ajuntament vol desencallar i sinó s’espera al dia 25 i ho
publica, que ja té el vot del consistori, perquè sinó això és fer, no sé, és anar de cara a
la notícia, jo què vol que li digui, jo crec que és falta de rigorositat. És donar per sentat
que aquest Ple ja no pinta res, i com que ja tinc la majoria publicito la notícia. És una
falta de respecte cap als regidors.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: sr. Javier Alvarez, ens hem trobat, fa poc, una
empresa que està fent una guia d’activitats, i que està patrocinada o està impulsada,
perquè fins i tot arriben correus des de l’àrea de Dinamització animant als empresaris a
participar en aquesta guia, que se suposa que és de pagament, se suposa que és de
pagament perquè en el correu de l’ajuntament no ho posa, però quan ho entres a
remenar sí que és de pagament l’anunci que es col·loqui allà. Per tant, no veig clar i
voldria una explicació de com és que un ajuntament ajuda a que una empresa vengui el
seu producte. O sigui, ja és... Lo següent és que vingui algú del Tuper-ware i ens faci
una reunió aquí. Anava per a la Vanesa, però m’han dit que les competències li han
passat a vostè. Sí o no? Val. Bé, les ha recuperat, no li han passat, perdó. Què en
sabem de la telefonia i del corrent de Corró d’Amunt? Perquè això va sortir en el
darrer Ple i ens va dir que faria algo i d’allò. Ja no sé com demanar-ho, perquè ho he
demanat explícitament en Plens, porto anys reclamant-ho, en aquesta legislatura, des
del primer dia ho vaig demanar, i ho he fet ja per escrit, participar en el procés de la
nova concessió de les escombraries. Molt em temo que tal i com van les coses passarà
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com tot això i després ens diran que tenen la mà estesa. La mà estesa s’estén quan hi
ha ganes de participar al principi. Quan ja està tot dat i beneït és molt difícil participar.
Per tant li reclamo aquesta reunió. Sr. Ribalta, del Ple passat, el mur de la Plaça Nova
segueix pendent de solució. Vostè, sr. Alcalde, es va comprometre a que hi haurien
fraccionaments amb les contribucions especials de lo de l’aigua dels Gorchs. Resulta
que la Junta de Govern tira pel dret, no hi ha fraccionaments, hi ha veïns que es
queixen que els hi ve una patacada bastant grossa. No sé a qui li compet això, però ho
explico. L’empresa de la neteja dels edificis públics va agafar la concessió el març.
Resulta que ens trobem que ara, a 6 mesos després, se li augmenta l’aportació en
50.000 euros. L’argument és que hi ha hagut més classes, o ha hagut més alumnes, o
més activitats. Perdonin, el mes de març no sabien quin ràtio tindrien? Això és un
problema de coordinació entre àrees. Per tant ens consta 50.000 euros més la broma.
La concessió de neteja d’edificis públics. I és una concessió que està donada el març.
O les pliques estan mal fetes, per tant algun tècnic o algun polític ha canviat la
situació, o bé aquí hi ha algú que no ha planificat bé. Li insisteixo, no m’ha respost
abans, sr. Colomé. Els 15.000 euros de dèficit de la taxa finalista de les escombraries,
de quin servei el pensa treure? Perquè això és històric i ningú ho respon a aquesta
pregunta. I em sembla que no em deixo cap.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: una pregunta per a vostè. Els manteniments dels
polígons, que estan adjudicats, no es fan. I li dic que vagi a la zona de Mercadona i
veurà com està.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: em permet una pregunta que m’ha fet un ciutadà. Li
transmeto en nom d’un ciutadà de Corró d’Avall. Se m’ha demanat que se’ns ha
oblidat en el moment de les taxes també i no volia deixar-ho. Per què no consten les
taxes, o si consten en un altre lloc, que les entitats registrades en el municipi en el
registre sense ànim de lucre, estiguin exemptes de la llicència d’activitats en cas de fer
alguna activitat al carrer.
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: respondiendo a la pregunta del señor Gontán, hace
8 meses se nos comunicó que los planos existentes que se reparten en los polígonos,
que se reparten en el Ayuntamiento, que son de uso de muchos transportistas, se
estaban acabando. Estos planos en los cuales hay cierta publicidad, otros años se han
encargado de realizarlos l’Associació de Botiguers. L’Associació de Botiguers nos
comentó que ellos no tenían tiempo para realizarlo. La empresa que lo hacía
asiduamente, que dispone de esos planos contactó con nosotros. Nos pidió realizar
esos planos, y yo personalmente me pareció buena idea realizar una guía de les
Franqueses, de los cinco municipios, con las diferentes actividades que se realizan en
todo el municipio. Y estas guías y estos planos no cuestan ni un euro al Ayuntamiento.
No son de venta, son gratuitos, y se financian, esta empresa irá buscando publicidad
para ponerlo dentro de las guías y ahí tendrán su beneficio. Pero al municipio no le
cuesta ni un euro, y a los ciudadanos no les costará ni un euro. Son gratuitas 100 por
100.
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Pren la paraula la sra. Isidro i diu: en referent a lo de la neteja, en principi hauria de
contestar la senyora Vanesa, però com que no hi és, et contesto jo. És evident que
encara. No, jo et responc sobre una cosa que és evident i és lògica, simplement. A
veure, nosaltres, aquest curs, que comença el setembre i finalitza el juny, encara aquest
curs i el curs vinent, estem ampliant, estem triplicant algun curs, i a més a més estem
pujant de nivell. Diguem, ara estan tan Camins com l’escola Colors, estan a nivell de
cinquè. Encara que el proper curs ampliaran a sisè, i llavors ja estaran complertes totes
les aules i tots els cursos. Què vol dir això? Que quan s’ha fet el concurs no pots fixar
un preu que posteriorment també va augmentant. I això ja hi ha una previsió. Per això
s’ha tingut que aprovar s’ha augmentat, ha triplicat al Guerau de Liost, hi ha 2 cursos
que han pujat a cinquè, i un curs a cinquè de l’escola Colors. Vol dir són més aules
que estem omplint que s’han de netejar, que s’ha de fer tot el manteniment durant tot
el curs.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: el mur de la Plaça Nova ho comunicaré; crec que ho
vaig comunicar, però potser amb totes les notes que vaig prendre, no li vull, però ja
està comunicat via correu electrònic. El tema de les notícies és veritat el què diuen. Hi
ha temes d’urbanisme que jo no he volgut fer cap declaració ja només per tempos i
premsa m’ha demanat coses i que esperem que passi el Ple, i després serà quan en
parlem. Però en tot cas podem dir que tenim el projecte i la voluntat d’aprovar, però no
donar-ho per fet d’aquesta manera. Em sembla un error garrafal i penso que s’ha de
resoldre, perquè ens van demanar un article i dic esperem perquè hi ha un Ple, i a les
hores, si es diu que es té la voluntat quan surti ja s’haurà aprovat, si es diu que s’ha
aprovat hem de respectar que tot té uns temps, i em sembla que això és bastant
elemental. En quant al sector C té raó, és a dir, de fet hem mantingut converses i
n’hem parlat i de fet la precaució de l’alcalde, i el setembre en vaig parlar amb
l’arquitecte que és el que ha fet pels propietaris tot el projecte, em va confirmar que
estava gairebé acabat i vaig dir marquem uns terminis perquè sé que a Corró d’Amunt
estan esperant això i em va dir, vam quedar que abans mantindria una reunió amb els
propietaris, amb l’ajuntament també perquè hi donés el vistiplau, i que abans de Nadal
es faria la presentació. Hi ha aquest compromís verbal, vull dir, no hi ha res més, però
sí que realment hi hem estat al darrera.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, el tema de la publicitat de les notícies és una
qüestió de semàntica, sí, és veritat. L’ajuntament aprovarà, ja ho rectificarem perquè
no torni a passar. El tema de la telefonia i de la llum de Corró d’Amunt, ho miraré. El
tema telefonia és la que és en aquests moments i el tema de llum és igual. Quan hi ha
tormentes a Corró d’Avall també se’n va la llum, i és un problema de companyia
general, és un problema de companyia general. En aquí hi ha hagut tormentes que les
fases de l’enllumenat públic també ha marxat, i han tardat, per tant el problema és
general, no és de Corró d’Amunt, és general també. En el tema de participar en el
procés per a la concessió de les escombraries, de la mateixa manera que ha pogut tenir
alguna reunió prèvia del Sector N, també ho farem amb el tema escombraries, també
ho farem. També ho farem (se sent una intervenció del sr. Gontán). No, dat i beneït no,
la reunió ha sigut prèvia al Ple; en el Ple és quan s’aproven les coses. Però ja li dic que
tenim una idea una mica clara. Esperem d’acabar de perfilar. Ahir vam estar a
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Municipalia mirant sistemes, mirant contenidors, mirant rados, etc., i també li diem
que en principi no contemplem el porta a porta, però en parlarem, val? El tema del
fraccionament dels Gorchs, em sorprèn perquè precisament en el Club dels Gorchs li
hem donat fraccionament. Precisament ens ho han demanat i els Gorchs, que s’ha
adherit a la sentència, li hem donat el fraccionament. I els Gorchs han de pagar 30 i
pico mil euros. S’ha adherit a la sentència i li hem donat fraccionament perquè ho
pugui pagar. L’empresa de neteges li han contestat. El dèficit de les escombraries ja li
dic, estem controlant factura a factura, servei si s’ha fet o no s’ha fet, i la veritat és que
estem obtenint rebaixa. Obtenint rebaixa, i aquest any són 120.000 euros de rebaixa.
Estem parlant d’un servei que costa uns 700.000 euros, més 500.000 de la neteja
viària. Total, 1.200.000 en tot el servei de neteja viària, que és l’escombrada, més el
servei d’escombraries i els hem demanat una rebaixa del 10 per 100 per aquest any
2014. Li comunico també que el 2014 hi ha una rebaixa de 120.000 euros extres,
perquè ja tenim amortitzat el camió. Per tant, en aquí sortiran aquests 15.000. Però sí
que hem de treure el concurs ja, perquè sinó això ja no dóna més de sí. El tema de
manteniment de polígons ho fa Vivers de Bell-lloc, ho fa Vivers de Bell-lloc, és una
entitat social que jo crec que ho fan bé, jo crec que ho fan bé. I el tema de les taxes i
les entitats registrades exemptes de llicències, no sé si això ha d’anar per ordenança.
Presenteu una modificació i l’estudiarem, val?

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

