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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 26 de setembre de 2013
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:05 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
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4a tinenta d’Alcalde
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a 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:
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent 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 DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 882/2013, DE
DATA 6 DE SETEMBRE, MODIFICANT EL DIA DE CELEBRACIÓ
DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
ATÈS que en data 6 de setembre de 2013 l’Alcalde va dictar el Decret núm. 882/2013
que es transcriu íntegrament a continuació:
“VIST el Decret de l’Alcalde núm. 607/2011, de data 29 de juny, en què es resol, entre
d’altres, establir que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dijous no
festius, a les 19 hores, en les dependències d’aquest Ajuntament.
TENINT EN COMPTE que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 7 de juliol de 2013, es
va donar per assabentat del Decret de l’Alcalde 607/2011 esmentat.
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 912/2012, de data 3 d’octubre, en què es resol, entre
d’altres, modificar el Decret de l’Alcalde núm. 607/2011, de data 29 de juny, en el sentit
que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dijous no festius, a les 12 hores,
en les dependències d’aquest Ajuntament.
TENINT EN COMPTE que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 2012,
es va donar per assabentat del Decret de l’Alcalde 912/2012 esmentat.
ATÈS que es considera convenient canviar el dia de celebració de les sessions de la
Junta de Govern Local als dilluns, a les 12 hores, per a una millor organització
administrativa de l’ajuntament, així com per a facilitar l’assistència dels membres
integrants de la Junta.
RESOLC:
Primer.- MODIFICAR els Decrets de l’Alcalde núm. 607/2011 i 912/2012, de dates 29
de juny de 2011 i 3 d’octubre de 2012, respectivament, en el sentit d’ESTABLIR que,
amb efectes del dia 16 de setembre de 2013, la Junta de Govern Local celebrarà les
sessions els dilluns no festius, a les 12 hores, en les dependències d’aquest Ajuntament.
Segon.- COMUNICAR aquesta resolució a tots els regidors/es afectats i a les àrees
municipals, per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament, en la propera
sessió que hagi de realitzar.”
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TENINT EN COMPTE el que disposa l’apartat quart de l’esmentat Decret, aquesta
alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Únic.- DONAR-SE per assabentat del Decret de l’Alcalde núm. 882/2013, de data 6 de
setembre, en què es resol MODIFICAR els Decrets de l’Alcalde núm. 607/2011 i
912/2012, de dates 29 de juny de 2011 i 3 d’octubre de 2012, respectivament, en el
sentit d’ESTABLIR que, amb efectes del dia 16 de setembre de 2013, la Junta de
Govern Local celebrarà les sessions els dilluns no festius, a les 12 hores, en les
dependències d’aquest Ajuntament.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL
REGIDOR D'URBANISME
ATÈS que el Ple de la corporació en data 7 de juliol de 2011 va establir, entre d’altres,
el règim de les dedicacions i les retribucions dels càrrecs electes.
ATÈS que a la regidoria d’urbanisme se li va assignar inicialment una dedicació
exclusiva amb una retribució bruta anual de 40.000 euros en 14 pagues.
ATÈS que mitjançant el decret d’Alcaldia, núm. 555/11, de data 23 de juny de 2011, de
nomenament de les direccions de les diferents d’àrees als regidors delegats, va ser
nomenat entre d’altres el regidor senyor Esteve Ribalta Sánchez com a regidor de l’àrea
d’urbanisme.
ATÈS que el regidor Esteve Ribalta ha sol·licitat el reingrés parcial a la seva activitat
ordinària i la reducció de la seva dedicació exclusiva a dedicació parcial amb efectes d’1
de setembre de 2013.
VIST allò previst al punt tercer de l’acord de Ple de data 7 de juliol pel que s’estableix
el règim de les dedicacions i les retribucions dels càrrecs electes, i en concret en el cas
de les dedicacions parcials, essent compatible amb altres activitats retribuïdes, en els
termes previstos per a l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local en concordança amb el que disposa la Llei 53/84, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.
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VIST l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Centrals i RRHH de data 12 de
setembre de 2013.
ATÈS que es considera adient procedir a la modificació de l’acord de Ple de data 7 de
juliol de 2011.
És per tot això que l’Alcalde proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MODIFICAR el règim de dedicació actual del Regidor d’Urbanisme, amb
efectes del dia 1 de setembre de 2013, passant d’una dedicació exclusiva a una
dedicació parcial i d’acord amb les condicions expressades al punt tercer de l’acord de
Ple de data 7 de juliol de 2011.
Segon.- PROCEDIR a realitzar els tràmits pertinents per tal de modificar la cotització
al règim de la Seguretat Social i l’actualització corresponent de nòmines.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als interessats, al departament de Recursos
Humans, a Secretaria i Intervenció, i fer-ho públic al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’anuncis de la corporació.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: tot i que no personalitzo en el sr. Ribalta nosaltres
tornarem a votar en contra perquè en el seu moment ja ho vam fer. Considerem
excessiu el que estan cobrant els regidors d’aquest Ajuntament per un pacte que no té
ni full de ruta i que l’únic que hi ha sobre la taula són calés.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: m’agradaria saber que el regidor d’urbanisme, sr.
Ribalta, ens expliqués per què aquest canvi i com queda el pacte de l’equip de govern.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Bernabé, deixi’m que contesti la primera part i
després li han fet una pregunta. Aquest govern vostè diu que és car, jo li dic que és
barat. Perquè el resultat, no, no, jo li dic que és barat, perquè el resultat d’aquest
govern és haver sanejat l’economia municipal i tenir 1,3 milions de superàvit l’any
2012, que si no tinguéssim govern, això no ho podríem fer. Jo li dono la meva
explicació, val?
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sr. Badia, com vostè sap jo em trobava en situació
d’excedència de la meva feina en un institut d’educació secundària i he decidir
reincorporar-m’hi i realitzar hores perquè fins ara, diguem que durant aquesta etapa
govern vostè podrà comprovar en els Plens sobretot al principi, s’han endegat tot una
sèrie de modificacions del Pla General, s’han endegat una sèrie de normativa que
estava pendent. Ara, un dels temes que teníem encallats com és el del Sector N, ja està
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pràcticament enllestit i tota la feina que s’ha fet durant aquests dos anys he considerat
personalment que tot això ja estava molt endavant, i que no calia que fes tanta
dedicació a l’àrea que jo comando.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: li he preguntat a veure com queda aquest pacte de
govern. Si queda igual...
Respon l’Alcalde que igual
Continua el sr. Badia dient si fitxarà algun assessor més, perquè vostè recorda que
quan es va fer el pacte el què feia tantes hores es (...) per un assessor.
Respon l’Alcalde que no hi haurà cap assessor més en aquest Ajuntament.
El sr. Badia pregunta què es farà amb aquests diners?
L’Alcalde respon que de moment estalvi, però també els dic que queda una part de
dedicació que el Partit dels Socialistes de Catalunya pot fer amb aquesta part de
dedicació a través del pacte de govern el què cregui. Però en principi, si no
m’equivoco, el tema d’assessor no ho contemplem. En principi no es contempla això.
Es podria contemplar major dedicació per algun altre regidor? Possiblement. Però serà
el Partit dels Socialistes de Catalunya, que és sobirà en aquest tema, que decideixi el
que cregui més adient.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i UPLF, sis vots en contra dels regidors dels grups
municipals CPF, LFI i PxC, i una abstenció del regidor del grup municipal ERC-AM i
per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
4. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 30 DE JUNY DE
2013, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1
D'OCTUBRE,
DE
SUBMINISTRAMENT
D'INFORMACIÓ
TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27
D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA
En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) per
mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu
d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i l’art. 191 Reial Decret Legislatiu
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2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals
VIST l’informe de la interventora accidental referit a l’estat d’execució dels
pressupostos a 30 de juny de 2013 en el que es posa de manifest que:
•

S'ha complert en termes generals el que estableix l'art. 92 i següents del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el Capítol primer
del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei reguladora de las hisendes locals (TRLLRHL), en
matèria de pressupostos, així com la nova Instrucció del model normal de
Comptabilitat.

•

La corporació local dona compliment al requeriments de la Llei orgànica 2/2012
d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa

•

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

•

Cal donar compte al ple de l’execució trimestral

VISTA la comunicació telemàtica efectuada al ministeri per cadascuna les entitats
locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre,
ajuntament i patronats municipals amb el següent detall:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

S’hi afegeixen els annexes següents:
•
•

Ajustos informe d’evaluació amb normes SEC
Informació de la regla de la despesa

AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD:
Únic.- DONAR COMPTE al Ple de l’ajuntament de la liquidació dels pressupostos
corresponents al segon trimestre de 2013, que inclouen els de l’ajuntament, el Patronat
municipal de Cultura i el Patronat municipal d’Esports.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona tarda a tothom. Tot i que sigui donar a
compte, jo que sí voldria plantejar una petita qüestió, que és que en l’apartat
d’ingressos hi havia unes previsions per taxes i d’altres ingressos, unes previsions
inicials de 2.800.000 euros (estic arrodonint, eh?). A la següent columna on es parla de
les estimacions de les previsions definitives aquesta quantitat puja a 24.042.000 euros i
els drets reconeguts per aquest concepte continuen sent de 2.350.000 euros. Llavors
aquí hi ha una previsió d’ingressos dels quals, ara mateix, no hi ha absolutament res
reconegut. La contrapartida d’això està a la partida 396. O sigui, el detall d’això, del
cobrament, són les quotes d’urbanització que suposo que fan referència al Sector N,
del qual el senyor regidor Ribalta en parlava fa un moment, per import de 21.239.000
euros. Jo voldria la confirmació de que realment aquestes quotes fan referència al
sector N; voldria saber si la previsió és que realment durant aquest exercici 2013 no ja
s’arribi a cobrar alguna cosa, sinó que s’arribi a reconèixer algun dret. Perquè és clar,
el detall d’aquesta partida és que els drets reconeguts són zero i el recaptat és zero. En
canvi, a l’altra banda del balanç diguéssim, també s’incrementen les despeses a la
partida d’inversions reals, que passen de 66.000 euros a 22.442.000 euros, i la partida
on s’incrementa, que és la 609, la d’inversions en noves infraestructures i béns
destinats a l’ús general, tenia una previsió inicial de 25.000 euros i passa a 21.387.000
euros. Aquí sí que tenim ja unes obligacions reconegudes de 173.000 euros que
voldria que em confirmessin, el regidor de l’àrea, que corresponen a les despeses del
nou projecte d’urbanització. Bàsicament ja està, voldria saber si em poden aclarir
aquests dos punts.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo els desconec, però el sector N no puja 21 milions
d’euros. Llavors, qualsevol dubte la interventora municipal que és la que ha fet aquests
números, li comentarà, però el Sector N no puja 21 milions d’euros.
Respon el sr. Profitós i diu: ja per això, el regidor del ram tampoc...?
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: a veure en aquests moments, i li diré a grosso modo
perquè la planificació no està tancada del tot. La urbanització del Sector N, les quotes
d’urbanització se’n poden anar al voltant dels 18 milions d’euros IVA inclòs, però
d’aquí ja se n’han cobrat 6. O sigui, que les quotes que podrem repercutir, estic parlant
de previsions, estic parlant de la feina amb els números que estem treballant que
encara procurarem aprovar-ho el mes d’octubre, el proper Ple, però hem de tancar
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molts flecos amb la situació de cadascun dels propietaris. Estem parlant d’una
recaptació IVA inclòs d’uns 11 milions d’euros. Per tant, no coincideixen els números.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per aquest motiu, si cas la interventora...
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sí, però a veure, trobo una mica, no sé, gruixut,
perquè els números aquests dels 24 milions ja són posats en els estats comptables de
l’ajuntament. Ja estan dintre del què hem enviat. La veritat, trobo una mica gruixut que
ni des d’Hisenda ni des d’Urbanisme se’m sàpiga dir exactament a què corresponen.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdoni, és que des d’Hisenda li dirà, li dirà la
interventora, i la interventora és la que ha fet els números. No els fa el regidor
d’hisenda, ni els fa el regidor d’urbanisme. Això són purament números que s’han de
donar pel tema de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i que donen des de Hisenda.
Fixi’s que el regidor d’Hisenda i el regidor d’Urbanisme no hi entrem en aquí. Són
números purs i durs. Llavors que li doni la explicació la interventora municipal, que és
la competent en aquest tema, si li pot donar. I sinó li dones un altre dia.
Pren la paraula la sra. Interventora i diu: li explico amb línies generals. Perquè aquests
ingressos que vostè parla no estan en el pressupost inicial, sinó que venen de la
modificació del pressupost que es produeix per la incorporació de romanents de crèdit
d’exercicis anteriors. Quan es va aprovar el Sector N i el Sector P, es va preveure uns
ingressos i unes despeses, i això comporta un finançament afectat que s’ha d’anar
arrossegant i calculant les desviacions per trobar el romanent de tresoreria correcte i el
resultat pressupostari correcte. S’han d’anar acumulant fins que l’expedient tanqui.
Llavors es parteix dels números inicials. Quan tornem a prendre un acord ja
s’ajustaran amb les noves dades que resulti que realment s’arriba a pressupostar que
costarà. Però d’inici nosaltres ens veiem obligats a incorporar el què hi havia en el
principi quan es va aprovar.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: i els 5 milions i escaig que vam rebaixar de lo que
hi havia previst cobrar del Sector N fa un parell d’anys o un any i pico, perquè sabíem
que no els cobraríem, representa que han tornat a aparèixer aquí? Si teníem una
partida, lo que va provocar el romanent de tresoreria negatiu el 2011. Teníem una
partida que vam
Respon la sra. Interventora i diu: referit a generació de crèdit d’ingressos i despeses
per quotes, no s’ha pres cap acord. Es va prendre en el principi, i es va posar aquesta
obra costarà tant i es pagarà amb quotes. Llavors s’ha anat fet gestions, s’ha cobrat o
s’ha pagat i això és el què queda, que és el que s’està incorporant. Però això és a
principi. Tot lo altre no es modifica. S’ha anat reconeguent obligacions i reconeguent
drets.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: o sigui, aquí mantenim les previsions inicials de
cobrament del Sector N?
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Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: és tal i com diu sr. Profitós, perquè és l’únic
ordenament urbanístic que hi ha aprovat, i per tant és l’única cosa a la què un tècnic,
un tresorer o un interventor, es pot agafar. És a dir, és l’únic ordenament aprovat. Jo
les dades que li he donat són les què volem aprovar, però no són les que estan
aprovades. Per tant, en funció de supòsits, és a dir, quan el mes d’octubre o el mes que
s’aprovi, a les hores a partir d’aquí intervenció farà el recàlcul pertinent.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el què em diu vostè senyor regidor ho entenc
perfectament. El què no entenc tant és que tornem a incorporar unes quantitats d’un
pla que està anul·lat per sentència judicial, com vostè sap i ha repetit. En qualsevol cas
ja en parlarem detalladament amb el departament, si el sr. Alcalde m’autoritza.
Pren la paraula el sr. Alcalde i respon: sí, sí, i tant, faltaria més. Però no hem parlat del
punt. El punt, en bones paraules, és saber l’estat d’execució del pressupost i en aquests
moments el resultat de la situació pressupostària de l’ajuntament, del pressupost de
2013 i que és enganyós, ens diu que a final d’any tindrem un romanent, un resultat
positiu de 4.800.000 euros, i això no és així perquè hem ingressat més, hem ingressat
l’IBI, hem ingressat els grans padrons ara, que després no ingressarem. Tindrem un
resultat pressupostari a final d’any positiu, però no el tindrem amb aquesta bestiesa.
Però sí que és un toc d’atenció. Per exemple, a cultura està amb 50 mil euros positius;
un toc d’atenció a esports, que en té 77 mil negatius, però té tots aquests mesos per
posar-se una mica al dia a nivell de despeses. Però ho explico jo perquè és el punt de
l’ordre del dia, val, però com estem sotmesos a aquest Pla d’ajuts i a aquesta llei, a
Madrid els hi hem de retre comptes periòdicament i ho anem fent. És com el següent
punt, que és la llei de morositat.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: vostè abans ha dit i de fet se’n va vanagloriar en el
butlletí, de que hi ha un romanent d’1.300.000. Si estem fent ara aquest recompte
trimestral, no és perquè siguem l’ajuntament més transparent, sinó perquè hem
demanat un rescat de 7 milions d’euros, que això ve a ser lo que feien antigament les
famílies quan reunificaven deutes i s’endeutaven més a llarg plaç. Evidentment, el
d’aquest mes l’hem salvat. Jo entenc el què diu el senyor Profitós en el sentit de que
incorporem entrades que encara no les tenim per justificar desajustos que tenim dintre
del pressupost. És per això que aquest pressupost que està fet tal i com marca la Llei, a
curt termini, i no està fet ni a mig ni a llarg, és enganyós. No es té en compte el deute
que generarà aquests 6 milions i com es tornaran els propers 8 anys. Llavors,
evidentment, no entrem en un romanent positiu, ja veurem d’aquí dos anys aquest
romanent positiu en què es transforma.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i per finalitzar, hi haurà una cosa important que
passarà en el proper Ple, una vegada veiem que si hem pogut tenir la reunió amb els
propietaris i amb els veïns i també amb vosaltres, amb l’oposició, que és l’aprovació
del Pla Parcial del Sector N. Aquells 6 milions d’euros que hem pagat i que ningú ens
ha retornat. Aquí és la mare dels ous. Els hem pagat i tindrem problemes perquè ens
els retornin, perquè no és una situació econòmica, val? Per exemple, ja sabem una
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cosa pels números: que la venda de les parcel·les que havíem venut per 6 milions
d’euros, ara potser no vendrem parcel·les, però la urbanització ens ha de donar 2,1
milions d’euros, amb els números que tenim. Per què? Per intentar abaratir els costos,
perquè la gent pagui menys, perquè sinó, però en lloc del 6 potser en tindrem 2,1.
Aquests 2,1 que tindrem d’aprofitament mig, més els 6 que ens han de retornar, estem
parlant de molts diners. Que una part hem de retornar al Sector P, una altra part hem
de retornar al Sector V, vale? Però no són els 8 milions, en seran 4 o 5, i encara ens en
quedaran 3 de romanent que podríem jugar a rebaixar el deute.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DEL
SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2013
L’Alcalde-President dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal relatiu
al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent al segon
trimestre de l’exercici 2013 de l’ajuntament , patronats i empreses municipals
“Marta Pujol i Enrich, interventora accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent
INFORME 43/2013
LEGISLACIÓ:
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local,
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en
els que s’estigui incomplint el termini.
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran
igualment requerir la remissió dels citats informes.
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L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada,
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit
expedient.
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda
la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals
s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a
30 dies l’exercici 2013.
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley.
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»
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CONCLUSIONS:
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes
trimestrals segons models corresponents al segon trimestre de l’exercici 2013 amb les
dades
Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre
Segon. Interessos de demora pagats en el període
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre.
Quart.- Factures o documents justificatius amb respecte als quals hagi transcorregut més
de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s'hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixent de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan
gestor l'absència de tramitació dels mateixos, d'acord amb allò que disposa l’article 5.4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials”
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: repassant la morositat, veig que aquest ajuntament
en conjunt ha millorat, lo que seria el pagament de morositats, tot i que l’últim informe
ja vaig apuntar que no m’acaba de quadrar la diferència entre el Patronat de Cultura i
el Patronat d’Esports. El Patronat de Cultura pràcticament està al dia de totes les seves
factures i el Patronat d’Esports està retrassadíssim. El 70 i pico per 100 de les seves
factures estan fora de termini, però molt àmpliament. Llavors, sr. Ramírez, li demano
que posi fil a l’agulla perquè aquí hi ha algo que no acaba d’encaixar en el seu
patronat.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el fet de que el sr. Bernabé hagi fet alguna
referència al contingut de la documentació, demostra que s’ho ha mirat. Si s’hagués
llegit l’informe no hagués pogut dir el què diu perquè és que realment aquest informe,
perdonin-me. En primer lloc és un informe que té pare i té mare, vull dir perquè dins
del mateix expedient hi ha un informe signat per l’il·lustríssim sr. Alcalde i un informe
signat per la nostra interventora. Però és que de les conclusions que ha llegit, i els dos
informes són el mateix, amb el mateix número, però és que de les conclusions que ha
llegit ara el secretari, realment el què es fa és dir quina documentació que s’annexa,
perquè qui vulgui s’ho miri. A veure, un informe és un document escrit amb prosa,
fins aquí anem bé, però ha de contenir una informació que permeti al lector fer-se una
idea del tema al què l’informe fa referència sense necessitat d’accedir a la
documentació que li serveix de base en aquest informe. Llavors jo espero que aquest
informe no hagi d’anar a pràcticament enlloc, perquè és que sembla una mica que la
intenció sigui que ens haguem de mirar paper per paper, perquè realment no hi ha
possibilitat de fer-se una idea del què diu.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no l’he entès, però...
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si vostè agafa el punt anterior, veurà que en
l’informe hi ha unes conclusions en les quals es diuen l’ajuntament va fent, “pam,
pam, pam”. Si vostè agafa aquest informe, que per cert va signat i està dintre de
l’expedient. El va signar a part de la interventora, en l’informe només hi ha la seva
firma. Aquest informe, les conclusions són la documentació que s’adjunta.
Interromp el sr. Alcalde i diu: perdoni, només un moment. No hi hauria de ser la meva
firma, ha de ser la seva.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: d’acord, llavors els hi recomanaria que abans dels
Plens es miressin la documentació que ens donen.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: això és la proposta que la faig jo, com a regidor
d’hisenda. Però l’informe va signat per la interventora.
Interromp el sr. Profitós i diu: teniu la documentació que ens vau donar en el ple? La
documentació que estava dins del Ple? Està a baix? Doncs a baix hi ha aquest mateix
informe, no l’anirà a tocar ningú, hi ha aquest mateix 44/2013. A veure, és signat per
vostè. En qualsevol cas és anècdota. Lo important és que llegint aquest informe i sense
mirar la documentació no hi ha manera de fer-se una idea de per on van els trets.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo breument, deixeu-me que faci una petita
explicació. Estàvem pagant a “tropocientos días” i en aquests moments l’ajuntament i
el patronat d’esports està pagant a 65 dies; 25 dies està pagant el patronat de cultura i a
4 dies Dinamització Econòmica perquè ho té tot gairebé domiciliat. I també, perdoneu,
si us plau, també us he de dir una cosa, i l’he de dir, no se’m cauen els anells per dirho: si la Generalitat ens pagués el què ens deu, podríem pagar a 30 dies. I és així. La
Generalitat ens deu 1,3 o 1,4 milions d’euros que, a veure, si veritablement ens ho
paguessin, nosaltres tindríem una tresoreria suficient i en tranquil·litat per poder pagar
als 30 dies. Espero que tal com sento notícies, la Generalitat farà el pagament en breu
dels diners que deu als ajuntaments, i llavors en lloc de pagar a 60 dies, que ja és molt,
poguéssim pagar a 30 dies, que és el que tots desitgem.
Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: sr. Bernabé, a la seva pregunta he de manifestar-li
que com vostè bé sap, ho sabeu, he tingut una persona, la única persona que tinc en
comptabilitat, la única persona que em porta comptabilitat, l’he tingut pràcticament tot
el mes de juliol de baixa, més les vacances, i ara sí, des del passat 16 de setembre sí
que tinc una persona més, que l’hem estat pagant sempre des del patronat, l’hem
recuperat. I ara sí, ara tinc dues persones que em porten la comptabilitat del patronat.
No ha estat per falta de liquidesa, sinó per falta de temps per passar i comptabilitzar
totes les factures que aquesta persona ha estat suportant. Gràcies.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure senyor Profitós. Suposo que vostè fa poc
que està a l’oposició i llavors encara es creu que els informes tècnics diuen algo,
perquè nosaltres ens hem cansat de dir aquí que els informes no diuen pràcticament
mai res. Per tant, els llegim en transversal i anem directament a la teca.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
6. APROVAR EL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY DE
2014
ATÈS que en data 30 de d’agost de 2013 es va publicar al DOGC núm. 6450 l’Ordre
EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2014.
ATÈS que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del/de la Conseller/a de Treball, a PROPOSTA DELS
MUNICIPIS RESPECTIUS.
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple de la Corporació
Municipal, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2014:






Bellavista
Marata
Corró d’Amunt
Llerona
Corró d’Avall

30 de maig i 4 de juliol
30 de maig i 26 de juliol
30 de maig i 2 d'agost
30 de maig i 8 de setembre
30 de maig i 19 de setembre

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, 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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7. APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ
MUNICIPAL
D'ESPECTACLES
PÚBLICS
I
ACTIVITATS
RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

ATÈS que la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives té per objecte establir el règim jurídic dels espectacles
públics, les activitats recreatives, i també els establiments i els espais oberts al públic on
es duen a terme aquestes activitats, i regular-ne la intervenció administrativa.
TENINT EN COMPTE que l’anterior llei es troba desenvolupada pel Decret 112/2010,
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
VISTA l’Ordenança d’Intervenció Municipal d’Espectacles Públics i Activitats
Recreatives 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) i 23.2.b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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 favorable de la Secretaria.
AQUESTA àrea d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
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Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança d’Intervenció Municipal
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 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 d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 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.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Marín: m’agradaria comentar que aquesta ordenança anés amb la
voluntat de regular el sistema d’intervenció administrativa de competència municipal,
dels espectacles públics, i les activitats recreatives dels establiments i els espais oberts al
públic on es porten a terme aquestes activitats. Lo que es pretén és garantir la salut i la
seguretat de les persones i els béns, la tranquil·litat dels veïns, i com no, la convivència.
També hauríem de dir que pretén protegir el medi ambient, el territori, l’entorn urbà i
els drets dels usuaris i, com no, també dels consumidors. Anant ràpid diria que com a
novetat s’ha simplificat i agilitat els procediments mitjançant l’ús de declaracions
responsables. També, un dels objectius que pretén aquesta ordenança és eliminar, a
vegades, males interpretacions o arbitrarietats que es podrien dur a terme. L’objectiu,
com deia, és doble. Per un costat la seguretat jurídica, molt important, i que resultarà
d’una ordenació detallada i precisa del sistema d’intervenció, i resoldre la intervenció
municipal de seguretat ambiental i de salut pública. En resum, la pretensió no és una
altra que cada activitat ha de ser objecte de control i d’inspecció municipal, i que
aquesta inspecció disposi d’un sistema d’intervenció regulat d’una manera que sigui
molt curosa i precisa, i que resolgui de manera coordinada, d’una manera també
prudencialment el control d’espectacles, activitats recreatives, de seguretat ambiental i
de salut pública com hem comentat. Per acabar diria que aquestes ordenances
aconsegueixen desenvolupar el reglament que regulava les activitats abans esmentades,
i donar seguretat jurídica i aportar singularitats pròpies del nostre municipi.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: gràcies, bona tarda. Primera qüestió, voldria saber
per què el setembre de 2011 aquesta ordenança es va presentar, bueno, que no és una
ordenança com a pròpiament, sinó que no l’ha generada l’ajuntament, sinó que
adquireixen competències. Dic per què el setembre de 2011 això es va presentar al Ple i
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va quedar sobre la taula, i què ha variat ara perquè la Llei és la mateixa, la normativa és
la mateixa. No han variat ni una coma, perquè és la mateixa normativa que presenta la
Generalitat, que simplement s’adquireixen competències, que el sr. Regidor sembla ser
que vostè ha venut aquí una moto que han fet. Això no és així, simplement adquireixen
competències, “còpia i pega”. És un “copy paste” molt clar. Després ha dit una cosa que
a mi em sorprèn, que és la facilitació o facilitar per fer els tràmits administratius. Miri,
per experiència li diré que aquesta Llei l’únic que fa és complicar els tràmits
administratius. I a més a més fa una cosa més greu. Complica la vida a les entitats que
tenen ganes de fer coses i a la gent que té ganes de fer coses pel poble. Per tant, cada
vegada es veu més evident que la moció que us vam presentar fa uns mesos, s’ha de
recuperar. Perquè primer, la normativa ho permet, i després si no ho feu, si no es
recupera aquella moció i es dóna recolzament a les entitats i es dóna un recolzament
jurídic i social a les entitats, s’ha acabat el teixit associatiu, que bàsicament és el que
pretén la normativa. Per tant, teniu a les mans l’oportunitat de millorar-ho i si no ho
voleu fer, vosaltres mateixos quedareu retratats. D’altra banda ens trobem que hi havia
l’oportunitat que en lloc de fer un “copy paste” i realment posar-se medalles, i fer el
reglament que tocaria per saber qui té accés a què, com es regula l’accés als llocs, com
es regula l’accés a tot. I mirin, podien haver aprofitat una cosa que va fer el govern
anterior, que és un document que va fer la Diputació a encàrrec seu, que es diu Les
Franqueses del Vallès – El teixit associatiu cultural: diagnosi i proposta d’actuació. Que
curiosament vostès no han tingut ni en compte. És més, aquest Alcalde se’n vanagloria
de no fer-ho quan diu, per exemple, en un dels apartats, diu: “Centrar els acords amb les
entitats en el camp tècnic”. Diu “totes les associacions poden tenir orientacions
polítiques i també partidistes. L’Ajuntament ha de saber relacionar-se amb totes d’una
manera equitativa i centrar els vincles i els acords amb objectius i culturals i
compartits”. Bé, aquest govern se’n vanagloria de no fer-ho, es passa pel forro els
documents fets per aquest ajuntament, pagats per aquest ajuntament, i per tant, crec que
es torna a perdre una oportunitat. D’altra banda, i aprofitant que parlem d’entitats, saber
per què el Registre d’Entitats no és públic, no està a la web, no està definida fins i tot
cada entitat a quina àrea pertany. Vostès viuen d’esquenes a les entitats. Només utilitzen
les entitats per sortir al balcó el dia de la Festa Major i posar-se medalletes, i poca cosa
més.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo només esmenar, perquè com que no hem concretat
per qui servia aquesta ordenança, jo em penso que lo que cal dir que aquesta ordenança,
que és una recopilació de la legislació vigent, serveix per regular aquells actes que es
fan i que es desfan i que no tenen permís municipal. És a dir, no entren ni indústries, ni
instal·lacions que ja tenen llicència, ni d’obres. Només aquelles activitats que es fan per
un dia, dos o tres, i que no tenen llicència municipal. Per tant, que aquestes, que són les
que ha començat a dir el sr. Gontán, són aquelles que normalment fan el 80 o el 90 per
100 les entitats. I que vostès amb aquesta regulació fan una exposició magnífica d’un
ajuntament bastant més gran que el nostre, per regular les activitats que fan aquestes
entitats. Que necessitin permís per regular empreses privades, em penso que aquí
trobaríem poca cosa, com que ara facin algun campionat, o que facin alguna fira
ambulant i que necessiti donar-hi permís. Però apart d’això, tot el contingut central que

Ple 26/09/2013 – pàg. 18

no realment vostè com a regidor no ha explicat per qui anava dirigida aquest ordenança,
per ordenar però no per a qui anava dirigit, van dirigit per a aquelles activitats que es
facin un dia, mig dia, dos dies, però que realment està fet per a la gent. Li recordo que
un dinar de barri també necessita aquest permís, i totes aquestes trenta pàgines també
tenen de complir-les. Jo ho dic perquè realment no és per a uns sí, per a altres no. Són
per a tots aquells que facin activitats i que no tinguin llicència actual.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una mica en la mateixa línia de les dues
intervencions anteriors. Hi ha una diferència molt clara entre les activitats que es
descriuen aquí i que necessiten tot una sèrie de requisits, i hi ha un punt d’aquesta
ordenança on es diu que les activitats que s’organitzin des de l’ajuntament quedaran
exempts de totes aquestes coses. Llavors, jo trobo a falta la concreció, i em penso que
en aquí seria el moment en què hi fos, de dir, a veure, tots sabem quines són les
activitats que s’organitzen de forma periòdica dins del municipi. Quines d’aquestes
activitats es considerarà que estan dintre dels paraigües de l’ajuntament, i quines hauran
de fer tots els tràmits? Pregunto. Si, doncs com s’ha comentat ara fa un moment una
associació de veïns organitza una arrossada per a la festa major, això tindrà paraigües
d’ajuntament? O haurà d’estar a criteri de tot el que digui l’ordenança? Si la Comissió
de Festa Major organitza un acte, a qualsevol dels cinc pobles, voldria si està previst
això saber si tindran o no el paraigües municipal.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: en aquest ajuntament ja hi havia una ordenança i
s’estava practicant més o menys lo seu, la seva manera de ser. Que hi faltaven incloure
coses? Hi estic d’acord. Vostès s’han mirat aquesta ordenança que l’han tret de la
Diputació? Vostès se l’han mirada, aquest totxo, el què diu? Vostès són capaços de fer
complir aquest ordenança? Estan segurs de que faran servir aquesta ordenança? Vostè
ha parlat amb les comissions de festes majors? Perquè la meitat de coses no les poden
fer, i si poden fer, que preparin quantitat de diners. Festa Major de les Franqueses a la
Plaça, aquesta ordenança diu que tenen que posar seguretat. Sap quin cost representa
això? Seguretat. La cremada de l’ajuntament no es pot fer. Ho saben vostès això? Doncs
comenci-ho a mirar, i entre això moltes més coses. Vostès no compliran aquesta
ordenança.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: començaré pel final. Sr. Badia vostè confon
ordenances, amb lleis, amb PAU’s i amb reglaments. Fa un poti-poti i a partir d’aquí
comença a fer el seu discurs. De veritat està confós. Segona cosa, evidentment que està
regulat en aquestes ordenances, perquè si no, no tindria un altre sentit, quan estava
comentant abans de donar seguretat jurídica. Evidentment que està regulat per un règim
de comunicació. És a dir, a l’article 113, que parla de caràcter extraordinaris, ens està
dient de quina manera cataloguem cada activitat. És a dir, la cataloguem amb un
caràcter general, la cataloguem d’un interès artístic o cultural, la podem catalogar si més
no, d’actuacions en directe, i la resta, que estan fetes per una associació per interès propi
que pugui, diguem-ho així, doncs fer el seu discurs o fer la seva festa, com és el cas de
la festa que vau fer vosaltres, doncs aquest tipus d’activitat sí que té la responsabilitat de
demanar una llicència d’activitats. Per tant, sí que haig de dir que per règim de
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comunicació, tots aquests tipus d’activitats que es desenvolupen només tenen que
presentar: a) un croquis d’ubicació; b) una pòlissa i uns mitjans de seguretat i els
sanitaris corresponents. Això quan hi ha una activitat determinada que té un àmbit de
caràcter general. I si no, mireu-se les ordenances i ho podrem contrastar. Per tant, jo
crec que amb el comentari estic responent al senyor Torné i també al sr. Gontán. Vostè,
senyor Gontán, apart d’això, també s’ha anat cap a altres coses. Ja ha fet el seu discurs
sobre que se’ns omple a partir de la balconada, i del discurs que es pugui fer. Miri,
nosaltres portem unes ordenances que estan obertes, que són susceptibles de millorarles. Tenim un mes per presentar al·legacions i a partir d’aquí hi ha l’aprovació definitiva
que, si escau, la portarem a terme d’aquí a un mes. Si no hi ha cap mena d’al·legació
quedarà aprovada definitivament. Però jo estic convençut que lo que dóna és una
cobertura jurídica i elimina arbitrarietats susceptibles de no poder fer les coses amb un
caràcter de molt més rigor.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: no és per reblar gaire el clau, però sí una cosa. La
seguretat jurídica la dóna la Llei, no l’ordenança. A partir d’aquí l’ordenança és un
desenvolupament interior de la llei, però no canvia la llei, ni la condiciona, ni la canvia,
sinó només la concreta. Per lo tant que per la seguretat jurídic de l’ajuntament ens la
dóna les lleis, no les ordenances. L’ordenança està feta amb una altra mentalitat i amb
uns altres objectius, que jo crec que disten molt del què fa falta al municipi per regular.
Si vostè vol sancionar o vol regular qualsevol tipus d’activitat que es faci al municipi,
com ha dit els d’Imagina, que no li va agradar, doncs ho pot fer-ho amb la legislació que
té. No fa falta posar aquesta ordenança tan complexa i que, cuidado, i li dic perquè li
passarà el següent. Ningú, cap entitat li farà cap esmena. Vostès, com a govern, la
podran aprovar però serà inaplicable. Perquè realment, la majoria dels casos no la faran
complir. I la tindran només d’adorno. Ara clar, per aprovar una cosa que realment no és
per a aquest municipi, que és per a un municipi més gran o un altre filosofia i que
realment no serveixi per aplicar-la, o només en casos excepcionals quan ens convingui,
home, jo penso que no és aquesta la feina que tenim de fer. Una altra cosa és dir, home,
a mi ja em va bé perquè no la faré complir, però sé que quan m’interessi li fotré
garrotada. Però, escolti’m, no és aquesta la feina. Jo penso que hem de tenir eines prou
àgils i prou d’allò per fer-la complir. La legislació la tenim, tenim altres ordenances que
funciona, podem tenir algo molt més lleuger que realment estigui entremig entre això i
una altra cosa. Però això jo em penso que no és per a aquest municipi.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: intervindrem els dos. Bé, senyor Profitós, només
corregir-li. L’ajuntament té l’obligació de complir-la. Te la mateixa obligació de
complir-la i ho diu clarament la llei. La normativa aquesta ho diu que clarament
qualsevol acte organitzat per l’ajuntament ha de complir igual que la resta. El que no ha
de pagar és taxa, però ha de complir-ho igual. Hi ha apartats que sí, i hi ha apartats que
no. Però l’extraordinari s’ha de complir igual. En fi, el què volia dir només. Aquesta
normativa és del 2009, governs anteriors. I aquest govern l’està incomplint. Només
l’aplica “discriminatòriament”.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer, el meu company els ha recordat tot un
catàleg que vostès van fer en el seu moment, amb Diputació, que el va signar l’antiga
regidora d’Esquerra Republicana que malauradament ja no és entre nosaltres, i vostès
aquí feien realment un apropament a les entitats radicalment diferent del què fan ara.
Però radicalment diferent. Parlàvem de registre d’entitats, parlàvem de com es cedien
les instal·lacions, de fer un reglament. Parlàvem d’un reglament de com es cedien les
infraestructures. Parlaven inclús de fer un cost aproximat a les entitats i els locals que
tenen en ús exclusiu les entitats per veure com això estava repartit equitativament entre
les entitats. Aquest document el té penjat la Diputació en la seva pàgina. I no està
aprovat per Ple, perquè no ho van arribar ni a passar, però està signat per la regidora que
en aquell moment portava cultura. Dit això, és un poti-poti. Aquesta llei és un desastre
de llei, ens barreja les activitats privades que van des d’una discoteca, un sex shop, un
prostíbul, lo que vostès vulguin, i les equipara a allò que pot arribar a fer la ciutadania.
O sigui, que en la mateixa normativa l’apliquem per locals tancats, per espais oberts,
etc. I vostès es trobaran com ha dit el sr. Torné, amb un dilema. Si vostès si atorguen a
una festa major, el fet de que la facin sense que compleixin els requisits, un bany per a
cada 150 persones, o amb els requisits d’ambulància, amb els requisits de seguretat
pròpia, no val la policia local. Amb una sèrie de requisits, resulta que serem
corresponsables si passa alguna cosa perquè vostès han autoritzat aquesta festa. Quan
nosaltres en el seu moment vam portar la moció no vam parlar en cap moment de grups
polítics. Li puc posar l’exemple d’una entitat que per poder fer la seva festa d’aquí a 15
dies ha de passar per 5 regidories, 5 regidories, senyor. Això és alleugerar tràmits? De la
que està penjant cultura perquè ha de demanar infraestructures; obres i serveis;
l’enginyer perquè ha de donar el permís a veure si s’està complint o no s’està complint;
medi ambient, a veure si compleixen amb la part de sonoritat. Escolti, només que una
s’encalli, i coneixent aquest ajuntament i molts d’altres la transversalitat no regna, si un
tècnic s’encalla no hi ha collons de que els altres tècnics el facin moure, vol dir que no
podrà vostè donar el vist-i-plau a aquesta activitat. Tant senzill com això. Si això és
facilitar-ho, i que algú m’ho digui. I senyor Profitós i senyo Marin, llegeixin la
normativa. L’ajuntament no està exempt de fer-ho complir, està exempt de certes coses
en certs moments. Una festa major ho ha de demanar, l’organitzi l’ajuntament o
l’organitzi una entitat. I ho diu clarament.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Gontán i sr. Bernabé, no tinc la menor intenció de
barallar-me amb vostès, però a veure, el títol d’aquesta normativa, que en el fons és del
què estem parlant. Diu, capítol ú, règim de control dels espectacles no promoguts per
l’ajuntament. Hi ha una, dues, tres, i una mica més, tres pàgines per les dues cares.
Capítol 2, els espectacles i activitats de caràcter extraordinari organitzades pels
ajuntaments. Unes deu ratlles, menys de mitja pàgina. No s’està demanant el mateix. No
ens equivoquem, l’ajuntament, els requisits per poder organitzar això, si l’espectacle, els
hi dic, el títol 9, que només té 2 capítols, l’1 i el 2. L’u és pels espectacles que
s’organitzin no promoguts per l’ajuntament, que estem parlant d’això, de 3 pàgines a
doble cara amb lletra petita, i el capítol 2, pels espectacles organitzats per l’ajuntament,
que són dos articles que caben en mitja pàgina. Lògicament, els requisits són bastant
menys, no els hem de llegir. Suposo que el sr. Marin també te la normativa. Per això li
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demanaria si us plau, senyor regidor, que em contestés al què li he preguntat jo, que és
quins dels actes tradicionals que s’estan fent en aquest municipi, tindran el paraigües de
l’ajuntament per estar dins del capítol 2, i quins d’aquests no els tindran i hauran de
llepar amb les tres pàgines de requisits. Si se la vol posar al davant em sembla que no
m’estic equivocant. Règim d’intervenció dels espectacles públics i activitats recreatives
de caràcter extraordinari i aquí es parla expressament, per exemple, diu, els espectacles
públics i les activitats recreatives organitzades pels serveis municipals o sota la
responsabilitat directa d’aquests com ara revetlles, festes populars o tradicionals,
espectacles i activitats culturals o educatives, i altres de naturalesa similar, no estan
sotmesos a cap altre tràmit de control preventiu, etc., Clar, llavors en aquí sí que és, jo
diria que vostès en el moment en què presenten això deuen tenir previst aquest escenari.
Doncs és el que li he preguntat abans i m’agradaria que m’ho contestés.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, li contesto. He dit abans que els que tenen un
caràcter general, i per general entenem també totes les festes majors que estan incloses
dintre d’aquest tipus de caràcter. Per tant, no està sotmès a lo que serien la presentació
de llicència d’activitats. Amb això estem d’acord. Una altra cosa, em sembla sr.
Bernabé, una cosa són les ordenances que estan regulant, i l’altra cosa és barrejar pel
mig el que serien els PAU’s. Això és una altra història. Perdoni, no, és que ho estem
barrejant. Quan estem parlant. Bueno, doncs jo ho dic en termes generals. Clar, és que
aquí està. Per tant, a veure, una cosa són les ordenances municipals per regular, per
eliminar arbitrarietats i facilitar doncs totes aquestes tasques. Punt i a part. Sr. Torné, jo
li recordaria a vostè que està visquent en un municipi que te a la vora de 20.000
habitants. Sembla que m’està parlant vostè d’un poblet que està allà a la muntanya.
Aquí hi ha tot una sèrie de temes. Hem de pensar que és una gran sort que tenim aquí,
pel tipus de municipi que gaudim, pel tipus de teixit social que tenim i que per sort, es
fan moltes activitats i que cal paraigües, un paraigües perquè tant el què vol fer-ho com
la administració que ho ha de regular, tothom parli del mateix. Però no em faci allò com
si aquí, que no aplicarem. Evidentment que tenim la responsabilitat que si hi ha una
ordenança d’aplicar-ho, faltaria més. A veure, si no a què estem jugant? Tenim la
responsabilitat. I la voluntat és d’eliminar, doncs com he dit, la inseguretat jurídica.
Pren la paraula el sr. Alcalde: suficientment debatut. Us recordo també que hi ha 30 dies
per presentar al·legacions i també per reunir-se amb el regidor i si hi ha punts de
millora, a veure, jo també us ho he de dir, si en algo som rics aquí és en el tema de les
entitats i amb les activitats que fan. No els hem d’anar a putejar. Però sí que hem de
regular una mica la seva activitat. Amb un túnel del terror de Corró d’Amunt que hi van
2000 persones sí que hi ha d’haver-hi tot un seguit de normes que s’han de complir, i ho
hem de mirar perquè si passa una desgràcia, al final el patirem tots. No, no, s’ha acabat
el torn de paraules. S’ha acabat sr. Profitós. Llavors, a partir d’aquí, aquesta ordenança
que fa l’ajuntament és millorable, evidentment que és millorable, i jo els demano que
contribueixin a millorar-la. 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 UPLF, quatre vots en contra dels regidors dels grups
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municipals CPF i PxC, tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i ERCAM i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE LES MILLORES DE SEGURETAT A
LA RONDA SUD DE GRANOLLERS
ATÈS que a la carretera de la Roca a Mataró s’han executat les obres per instal·lar el
tram separador per evitar els accidents mortals que han esdevingut en els últims anys.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha demanat
reiteradament a la Generalitat de Catalunya que col·loqui un separador en el tram de la
Ronda Sud, entre la ctra. de Girona C-251 fins la ctra. de la Roca C-1415, pel nombre
d’accidents greus i les persones que han perdut la vida en aquest tram.
ATÈS que és urgent donar una solució segura que eviti els accidents greus en aquest
tram de la Ronda Sud, com molt bé passava a la ctra. de la Roca a Mataró, el qual ha
estat resolt. Necessitem l’actuació prioritària, tant sigui provisional com definitiva per
separar els carrils en aquest tram de via i minimitzar el perill de col·lisió frontal.
Els signants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR de forma urgent una actuació a la Ronda Sud de Granollers C352, entre la carretera de Girona C-251 fins a la carretera de la Roca C-1415, per
separar els carrils amb separadors de formigó, deixant un carril per sentit de
circulació, per tal d’evitar els accidents greus que s’estan produint.
Segon.- TRASLLADAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al
Conseller de Territori i Sostenibilitat, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i als ajuntaments de Granollers i la Roca del Vallès.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: una vegada més ens veiem obligats a presentar una
moció sobre els accidents que estan passant a la Ronda Nord que causen morts
constantment. Ja en tenim prous de morts i crec que hem de ser valents i hem d’actuar i
fer actuar a qui li pertoqui perquè s’acabin ja aquests morts. Qui més qui menys algun
conegut, algun familiar, algun amic, algun company hi hem deixat allà. No hi ha prou
amb pintar una ratlla una mica més ampla, amb posar unes pilones de plàstic. Siguem
valents. Siguem valents i posem les peces aquestes de formigó, no cal que sigui
definitiva, perquè això em sembla que és una mica difícil que es pugui deixar i que no

Ple 26/09/2013 – pàg. 23

impliqui després a l’obra futura que es vol fer, que es diu que es vol fer, que és ampliar
a dos carrils per banda. Nosaltres ja ho vam dir l’última vegada que vam portar aquesta
moció de que sí hem de reduir en direcció nord de dos carrils en un, per seguretat, femho. Siguem valents i demanem-ho i lluitem fins el final perquè es faci. Hi ha qui diu,
ens ho vàreu dir l’altre dia, doncs que això provocaria cues. Miri, preferim les cues que
els morts. Ja està bé de morts, ja en tenim prous i aturem-ho. Si limitem la velocitat
perquè s’estreny, potser no hauran més morts. I si no poden passar els cotxes d’un sentit
a l’altre, travessar, com va passar ara el mes d’agost que hi van haver 3 morts, doncs no
n’hi hauran. Què va passar amb l’autovia de l’Ametlla? Es van acabar els morts quan
posar els separadors al mig. Hi ha accidents, però aquells morts de que xocaven els
cotxes de cara, s’han acabat. Sempre hi poden haver, de morts. Per altres causes o pel
que sigui, però aquests que hi ha aquí a la Ronda Nord, hem de mirar de que s’acabin.
Ja en tenim prous de morts. Necessitem una solució definitiva que pot trigar, que és
l’eixamplament, però mentrestant podem disposar, la Generalitat pot disposar de New
Jerseys que en té en prous escampats per tot Catalunya, que estan allà apilades que
ningú les fa servir, que només cal un camió per portar-les; que això suposarà suprimir
un carril direcció nord, segurament, perquè és clar, s’ha de deixar suficient espai en
cada direcció per si s’atura algun cotxe, si s’espatlla qualsevol vehicle, pugui continuar
passant el trànsit. De cues en tenim, a la Roca, a la sortida de la Roca, allà sempre hi ha
cues, en una direcció i en l’altra, i aquestes cues són les que de vegades provoquen
perquè la gent vol passar i trepitja i és clar, és un tram que la velocitat és 100 km/hora.
Dos cotxes que xoquin de cara a 100 km cada un, són morts segurs. Evitem-ho, siguem
valents i demanem aquestes peces que ens les col·loquin i si això provoca cues, potser
farà que s’avanci més de pressa l’obra definitiva d’eixamplar a dos carrils.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Rosàs, tot i que dubtem del tema d’un carril, ho
dubtem com a govern, votarem a favor. Votarem a favor si més no com a mesura de
pressió cap a la Generalitat, tot i que aquest darrer accident va passar en un lloc de
mitgera, però algú es va col·locar a l’altre carril, es va traspassar l’enzebrat i va anar
l’altre carril i es va despistar. Però tot i que tenim els nostres dubtes pel tema, com a
mesura de pressió ho votarem a favor.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN SUPORT A LA VAGA
INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE LES
ILLES BALEARS
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Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga
indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La vaga ha
estat convocada contra la política educativa i lingüística del Govern.
El Govern Bauzá, amb l’oposició de tots els sindicats, de tota la comunitat educativa i
de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecte negativament l’escola,
el professorat i l’alumnat. Entre aquestes mesures n’hi ha que deriven del fet que les
illes Balears es situen a la cua de la inversió educativa de l’Estat, atès l’espoli fiscal que
pateixen els illencs amb un 48% d’impostos pagats que no retornen i que ara amb
l’afegitó de la crisi i de les mesures de Mariano Rajoy afecten a la reducció de salaris,
jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, acomiadaments, concessió de beques o
prestacions a l’alumnat o a les seves famílies.
A més d’aquestes mesures derivades de l’espoli sistèmic de l’Estat Espanyol als
territoris dels Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que pretén
impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat d’uns
docents directors de centre amb el suport dels seus consells escolars que s’han negat a
aplicar aquest decret, ha comportat haver estat expedientats per Conselleria i suspès de
feina i sou. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que el govern Bauzà ha ignorat
completament amb l’aprovació d’un decret-llei per la via d’urgència. La conselleria ha
creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal planificat, sense el
consens necessari tota normativa educativa que es vulgui posar en marxa dins un
sistema educatiu. Bauzá fa feina per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona
i que té l’aval del 87% dels pares i mares el curs passat i del 90% dels pares i mares
enguany, que triaren el català com a llengua a l’ensenyament i no fa front a les
necessitats reals del sistema, com és el fracàs escolar.
El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d’expressió amb la Llei de
símbols la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que
atempta contra la llibertat d’expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit la
Llei de Convivència. Aquestes lleis pretenen amordaçar les opinions dels mestres i
prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les quatres barres que l’any 1229 portà
Jaume I a l’illa de Mallorca.
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu suport a la comunitat educativa de les
Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin.
Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament
Integral de Llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua catalana
pròpia del nostre municipi i pel fet que la seva aplicació en cap cas ajudarà els
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alumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc
possibilitarà l’aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al contrari,
empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt.
Tercer.- Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la Llei de
símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d’expressió i
pretenen esborrar les nostres senyes d’identitat comunes.
Quart.- Rebutjar l’actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears
respecte a tota la comunitat educativa i la resta d’agents socials.
Cinquè.- Publicar el present acord als mitjans de comunicació municipals.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per defensar-la. Aquesta moció es va presentar ara
fa 8 dies, que és el temps, sé que vostès ho saben, més que res adreçat al públic, que és
el temps mínim que tenim els grups per presentar una moció que vagi a Ple. Han
passat aquests 8 dies i una mica més, i la comunitat educativa de les illes i la societat
civil de les illes estan mantenint la seva lluita contra aquests decrets injustos que ha
dictat el seu govern, i estan aconseguint èxits. Adreçat a la resta de regidors, sé que és
una moció tova, és una moció en la què no es parla de finançament de l’escola pública
de les illes. Espero que aquesta moció tingui el recolzament de 15 del 16 que som
aquí.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Profitós, evidentment nosaltres estem a favor
d’aquesta moció, però ens agradaria acabar de rematar els arguments que tenen
aquesta gent del PP Balear, en el sentit de dir que ells consideren que el model
d’immersió lingüística és lo que ha fet que els escolars tinguin un mal rendiment. Tant
allà, com aquí, com el govern espanyol i el govern català han anat fent retallades
contínuament en ensenyament, i això ho sabem tots. A mi en aquest text em falta un
mínim de que en algun lloc es digui que la causa real d’aquest fracàs escolar és
l’aportació a aquests infants i aquest sistema educatiu. I això falta perquè està agafat
suposo que del Parlament català i allà s’ha de negociar altres coses. Però aquí no hem
de negociar això. Per tant, no sé si en algun punt podríem incorporar que el veritable
detonant d’aquest fracàs escolar és les contínues retallades que s’estan fent en el
sistema educatiu, tant en material com en docència.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: escolti, per part meva no hi ha cap problema, i si
diem que quan s’acabi el Ple ens posem tots drets i cantem la “Balanguera”, encara
més, vull dir, no hi ha cap problema. Si vol, mirem on ho encabim ara mateix. Ha
pensat alguna cosa?
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només una qüestió. Així tal i com està
s’aprovarà possiblement de 15 sobre 16. Jo només li deixo anar això; d’una altra
manera no ho sé.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si la deixem com està, la votaran a favor vostès?
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres la votarem a favor de totes les fórmules,
però jo crec que s’havia d’expressar que aquesta moció s’ha pasterejat d’alguna forma
(...) però vostès en altres moments perquè tiri endavant, i tornem a fer aquí el mateix,
però lo important és recolzar aquesta gent que està lluitant, i que està donant aquesta
resistència.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo diria que la seva intervenció constarà en acta i el
meu suport a les seves paraules també. Si convé la cantem vostè i jo sols la
Balanguera. La deixem com està i la passem a votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CPF, LFI i ERC-AM, una abstenció del regidor
del grup municipal PxC i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER GARANTIR ELS TRES ÀPATS AL DIA A TOTS ELS
INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT TOTS ELS DIES DE
L'ANY
ATÈS que cada dia constatem l’agreujament de la situació de patiment i de risc per a
moltes persones i famílies, que cada cop són més a prop del llindar de pobresa o
extrema pobresa al nostre municipi. Actualment hi ha 1873 persones en atur a les
Franqueses en dades d’abril del 2013.
ATÈS que l’índex de pobresa infantil i la vulnerabilitat social de la infància és creixent
als nostres pobles i ciutats i han estat detectades situacions de dificultat en l’accés a una
alimentació digna i suficient entre els infants.
ATÈS que a les Franqueses del Vallès hi ha 3525 nens i nenes entre 0 i 15 anys, sent el
18,53% de la població, dins l’edat escolar. Els professionals del sector educatiu estan
alertant que, cada vegada, són més els nens i nenes que no es porten l’esmorzar a
l’escola, i fins i tot, en els casos més greus, el dinar a l’escola és l’únic àpat que fan
complet al dia.
ATÈS que els col·lectius que treballen amb la infància a Catalunya han aixecat la veu
d’alerta pels problemes d’alimentació que pateixen molts nens i nenes que no veuen
satisfetes les seves necessitats diàries.
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ATÈS que el nombre de famílies de les Franqueses del Vallès que s’adrecen al Banc
d’Aliments de Caritas o altres associacions sense ànim de lucre, cada cop és més
important; una part important d’elles no tenen cap altra forma d’aconseguir aliments ja
que la crisi els ha deixat sense cap font d’ingressos econòmics; el nombre de persones
que han hagut de recórrer a la sol·licitud d’ajuts s’ha incrementat exponencialment els
darrers dos anys i la situació es torna particularment crítica en el cas dels nens i les
nenes.
ATÈS que en reiterades ocasions aquest Ple ha aprovat i ratificat la Declaració de Drets
dels Infants on s’expressa de forma clara i contundent que s’ha de garantir i prioritzar la
seva protecció.
ATÈS que des del curs 2011/12 el Departament d’Ensenyament ha retallat de forma
molt important les beques a l’escolarització i menjador de les escoles bressols, primària
i secundària, i que molts alumnes ja no disposen d’aquest recurs necessari.
ATÈS que aquest fet està provocant que famílies amb problemes econòmics estiguin
donant de baixa als seus fills dels menjadors escoles i les escoles bressol per la
impossibilitat de pagar les quotes tot i l’esforç que s’està realitzant des dels Serveis
Socials municipals per pal·liar aquestes situacions.
ATÈS que en molts casos aquesta escolarització, a més de la seva importància
educativa, significa per a un bon grup de famílies la forma d’assegurar que els infants
facin al menys un àpat diari en condicions. Pel curs 2012-2013 a les Franqueses del
Vallès es van presentar 73 sol·licituds de beca de menjador escolar i es van concedir per
50 alumnes empadronats a les Franqueses del Vallès que ha suposat un total de
37.013,25 euros.
ATÈS que aquestes situacions castiguen directament als sectors més vulnerables de la
ciutadania i suposen una discriminació d’aquests a l’accés als serveis educatius així com
un impediment al treball per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de tota la
ciutadania.
ATÈS que des LES FRANQUESES IMAGINA pensem que l’administració més
pròxima al ciutadà, el seu ajuntament, ha de ser la més sensible, solidària i combativa
davant de les dificultats i el patiment que viuen les persones, davant les conseqüències
d’aquesta crisi, posant tots els possibles mitjans al seu abast, i en especial atenció als
nostres infants per tal d’assegurar que els nens i les nenes tinguin garantits els 3 àpats
del dia; així, i a través del servei de menjador escolar, facilitar que cap d’ells es quedi
sense esmorzar, dinar i berenar; i que aquest ajuntament ha de contemplar trobar
fórmules que garanteixin la prestació d’aquest servei durant el període no escolar.
El grup municipal de LES FRANQUESES IMAGINA proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- INSTAR al Govern municipal a convocar de forma urgent a tots els
directors/res dels centres escolars del municipi (llars d’infants i centres de primària i
secundària) amb els responsables dels nostres Serveis Socials i els gestors dels
diferents Bancs d’ Aliments que actuen a Les Franqueses, per activar un protocol
immediat de detecció de casos i posada en marxa dels mecanismes i accions
necessàries per evitar qualsevol possible cas de manca de qualsevol àpat o insuficient
alimentació adequada de qualsevol infant del municipi.
Segon.- INSTAR al Govern municipal a fer el seguiment continuat en el temps del
protocol i les accions de xoc, així com informar als Grups de l’oposició d’aquest
seguiment.
Tercer.- INSTAR al Govern municipal a trametre i demanar al Departament de
Benestar Social i Família i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya a garantir el suport econòmic i de recursos necessari per a solucionar
aquesta problemàtica d’urgència social.
Quart.- EXIGIR al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el
pagament immediat de tot el deute corresponent a les beques menjador ja atorgades
pels alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris.
Cinquè.- DEMANAR al mateix Departament, l’increment de la partida de beques per
escoles bressol i per menjador en l’escolarització universal i obligatòria donada la
major necessitat social d’aquestes a causa de l’actual situació de crisi i l’enorme índex
d’atur i de persones sense prestacions.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: aquesta moció només te dues intencions. La
primera, és que ningú torni a posar en dubte que hi ha una part de la població que ho
està passant malament, com va fer el President Mas quan va dir que no havien dades
coherents sobre els nanos que no podien menjar al menjador. Per tant, fem un
diagnòstic a les Franqueses perquè ens pugui rebatre. Dos, tal i com diem nosaltres en
els atesos, de les 73 sol·licituds de beques de menjadors es van concedir 50, amb un
cost de 37.000 euros aproximadament. Hi ha 23 nanos que es queden fora. En aquest
sentit, extrapolant estem parlant aproximadament d’uns 15.000 euros. Per tant, i ens
deuen calés, vostè ens ho ha dit abans, la Generalitat ens deu calés en aquest sentit. Per
tant, tenim un mapa real de les Franqueses per poder rebatre això, i dos demanar que
se’ns pagui això, i si no és possible, implementar-ho amb capital municipal.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bé, bona nit. Anem per parts. Aquest equip de
govern estem molt sensibilitzats en tota aquesta part que vostès exposant en la moció,
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però a mi m’agradaria personalment fer una aclaració de tots els punts que esteu
exposant. Ja dic d’entrada, hi ha molta sensibilització en aquest aspecte, sobretot
serveis socials, que és l’àrea que més a prop està rebent tota la situació de les famílies i
dels nens. Però voldria dir, lo primer de tot, a veure. En el primer punt, en què feu
menció d’instar al govern a una possible reunió conjunta entre aquests gestors, el banc
d’aliments, ens sembla que ja és un tema de desconeixement i de desinformació.
Aquest ajuntament, aquest equip de govern ja fa més de 15 anys que està utilitzant i
forma part d’una comissió entre tots els gestors relacionats, com són els directors de
les escoles, atenció primària, els serveis socials, metges. Tot això està dins de les
comissions socials en les quals és aquí on arriben les dades concretes de totes aquelles
famílies que estan patint algun problema d’alimentació, i entre ells evidentment, els
infants. Sobre una part. Treballem amb aquest protocol. Aquest protocol és on
realment es veuen els casos i si ara mateix no podem donar una dada concreta de
números de casos és perquè no ens arriben. Això no vol dir que aïlladament pugui
haver algun nen o alguna nena que no tingui tots els àpats concrets durant el dia. Però
evidentment, si no ens arriba a serveis socials, el que no podem fer és treure dades
d’on no són. A dia d’avui no hem rebut cap demanda, no l’hem rebuda, i a més a més
això, en altres plens també ho he manifestat. Si existeixen i si hi ha associacions,
entitats, persones que saben que això existeix, que s’adrecin a serveis socials i
evidentment que ho entomarem. Parlem del tema del banc d’aliments. Bé, el banc
d’aliments que ara mateix està operant a les Franqueses, no ens consta perquè just fa
poquet ens hem assabentat que el Xiprer ja no proporciona aliments a les famílies,
concretament de Bellavista, perquè sabeu que hi ha dues zones concretes de
subministrament, i s’ha traslladat a Caritas. A nosaltres ens ha arribat fa justament una
setmana que sabem això, quan sempre hem pactat les ajudes a les famílies entre
Caritas i serveis socials en una plena col·laboració. Respecte als punts un i dos,
discrepem, perquè és com posar en dubte que s’està desenvolupant aquesta tasca. Si
realment s’està desconfiant de que aquesta tasca és la correcta, a mi m’agradaria que
quedi constància de que no és així. Després, el punt 3, 4 i 5 podem estar totalment
d’acord. Som els primers que instarem al govern, instarem a Benestar Social, instarem
al departament totes aquelles deutes de menjador i d’ajuts econòmics per a les
famílies, sempre que sigui possible i necessari. Per tant, fent les aclaracions que vostè
ha fet a la seva intervenció, quan ha donat unes dades concretes de beques de
menjador, d’acord? És correcte, són 73 en el curs 2012-2013, són 73 sol·licituds; són
50 concedits, total de despesa 37.000 i pico euros. Bé, jo li donaré les dades del 20132014 sobre les beques de menjador. I són recents, vol dir que pot haver modificacions
fins a l’últim terme. 143 sol·licituds, vol dir, el 50 per 100 més, el doble, 143. 61
concedits i un total de despesa de 54.800 euros. Això vol dir que hem augmentat la
despesa, per tant, amb el conveni que nosaltres tenim amb el Consell Comarcal són les
dades que tenim. Això no vol dir que pot, un incís sobre això. Tot i que els beques
estan limitades en totes les poblacions, això no vol dir que, per una banda, si cap
família té la necessitat de demanar extraordinàriament una beca perquè no se li ha
concedit, es pot fer, sempre i quan aporti tota la documentació que se li pugui requerir.
Però sí que es pot fer en qualsevol moment del curs. Una altra cosa, a part del tema de
les beques, que no deixa de ser un ajut, serveis socials ha gastat fins el mes de
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setembre d’aquest any 8.200 en ajuts econòmics només per a alimentació. I sempre ha
estat per la urgència, no ens hem esperat una setmana rere setmana pel tema de les
propostes de junta. O sigui, ho hem donat sempre que he hagut en el moment que s’ha
necessitat. Per altra banda, parlant del tema dels 3 àpats o de garantir aquests 3 àpats.
Mireu, quan s’està donant un ajut econòmic d’aliments, la valoració que es fa
tècnicament és saber, evidentment la situació familiar, econòmica, social, etc., però a
més a més, el nombre de persones de la família, el número de nens, les seves edats, els
àpats de cada dia, durant 7 dies. O sigui, això és garantir que els diners que donem és
per aliment o aliments que se li pot proporcionar a aquesta família. Bé, dit això, no
podem aprovar aquesta moció, tot i que el primer punt i el segon punt podrien estar
subjectes a canvis? Podrien estar retirats de la moció? Perquè sinó estaríem dient que
no estem fent la tasca que ens pertoca com serveis socials.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo els hi demanaria que busquessin en aquesta
moció un punt d’equilibri. No, no, com a Convergència i Unió, també. Jo els hi
demanaria que tots plegats busquéssim un punt d’equilibri perquè el què està clar és
que tots hi estem d’acord. Tots, moció que presenta el grup municipal que presenta
Les Franqueses Imagina per garantir els tres àpats al dia a tots els infants en situació
de vulnerabilitat en tots els dies de l’any. Hi estem d’acord, m’agradaria que
busquéssim un punt d’equilibri amb el que diu la regidora perquè sembla que des de
l’ajuntament no es faci res, i ja han vist amb la passió que la regidora ho defensa
perquè ho estem fent, buscar un punt d’equilibri perquè tots puguem votar que sí.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: inicialment, jo pensava correspondre a la generosa
aportació del sr. Bernabé en el punt anterior, perquè en aquesta comissió que s’ha de
crear s’incorporés també personal de l’assistència primària, dels CAP’s de Corró
d’Avall i de Bellavista, en funció del que consideressin oportú, i és el paper que li he
portat quan hem començat el Ple. Vista la intervenció de la regidora Santos, i vista la
intenció de vot anunciada pels dos grups majoritaris de govern. Aquí sembla que
aquesta comissió, i corregeixi’m si m’equivoco, ja existeix, que aquesta comissió ja
està funcionant, i que aquesta comissió no ha detectat cap problema.
Interromp la sra. Santos i diu: si, si, i si ha detectat algun problema s’ha solucionat. No
vol dir que no s’hagin detectat temes concretes amb famílies i nens. El què passa que
no és les grans dades que surten a la premsa. Són dades, primer que són confidencials,
segon que es tracten amb professionals que les valoren, i a més, la comissió és la que
decideix.
Continua el sr. Profitós i diu: en qualsevol cas estem parlant dins del municipi per lo
que jo entenc de les seves paraules, es poden comptar casos puntuals, els poden
comptar amb els dits de les dues mans. Llavors, algú ens enganya. O hi ha gent que es
queixa de vici i vol sopar dues vegades, o aquesta comissió no està arribant al fons del
problema. Llavors, si parlem de la moció, el vot d’Esquerra serà a favor de la moció,
no ens cal que ens molestem a incorporar res, i si incorporem perfecte, i llavors doncs
si no ho incorporem i es fa, collonut. Però en qualsevol cas, a mi em sembla que si la
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moció tira endavant com no tira endavant, potser ens hauríem de replantejar què és el
què grinyola. Perquè és clar, no pot ser que la sensació del carrer sigui que hi ha gent
que realment està passant gana, canalla, menys canalla que grans, i que hi hagin
anuncis institucionals a la ràdio o al famós entrepà de pa amb pa i a dintre posa-hi el
que vulguis, val? I que per altra banda les Franqueses sigui un municipi privilegiat en
aquest sentit. A veure, si ens cenyim a la moció el vot d’Esquerra serà a favor,
repeteixo, i si ens cenyim a la problemàtica general, a veure, mirem-ho amb carinyo.
Per altra banda, no estaria malament que d’aquí sortís el compromís del grup socialista
de destinar l’estalvi de sou de la mitja jornada del regidor Ribalta d’avui a final d’any
en aquest tema. He comptat la quantitat, eh? No és la mort de ningú, i m’estimo més
no dir-la ara mateix, si volen la dic. Però em sembla que seria un gest que estaria bé.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: jo li vull contestar a la mesura del què ha estat
dient. Ho he dit al principi: estem a favor en el 90 per 100 de lo que diu la moció, però
hi ha dos punts que ens falla. Per què? Perquè està posant en entredit que la tasca que
s’està fent a serveis socials, que no vol dir que no la puguem revisar, que no la
puguem desenvolupar millor, que no puguem comptar amb més control, no vull dir
això, perquè també té raó. Podria ser que se’ns pugui escapar. En cap moment diem
que no pugui ser millor, està clar. Però el què sí que està clar és que no tenim casos
flagrants de nens que estiguin passant gana. Què hi ha? Segurament. Però que s’estan
tractant, no s’ha oblidat. És més, aquestes comissions tenen aquest propòsit. Vostè ha
dit al principi que s’han oblidat a dins del primer punt afegir que estiguessin atenció
primària. És evident. Atenció primària, primer, clar, no, i és veritat, perquè l’atenció
primària és els professionals que, entre d’altres coses, estan tractant el tema de
malnutrició. Per tant, si dins de la comissió ja estan les persones, els gestors, els
professionals adequats, pot fallar que a lo millor no es doni unes dades concretes sobre
el respecte. Jo em comprometo aquí en aquest Ple posar a serveis socials el compromís
de donar unes dades molt més concretes sobre aquest tema.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo ho dic per centrar el debat i per concloure el debat
d’una moció, perquè al final estem parlant de tot menys de la moció presentada. Jo lo
que aconsello és al govern, doncs si és la sra. Santos o qui sigui, que concreti les
esmenes als ponents que volen fer, que realment s’acceptin o no s’acceptin i que
passem a la votació, perquè al fi i al cap el debat que estem tenint, de si es fa o no es
fa, si és blanc o si és negra, jo penso que no s’atany al debat de la moció, perquè hi ha
un text presentat que el govern té de presentar esmenes si vol, o no, a la moció, s’hi
pot oposar totalment o presentar esmenes, i els ponents acceptar-les o no. Jo ho dic per
una mica limitar tota aquesta que no sabem on estem.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo crec que la regidora ho ha explicat perfectament.
És a dir, tant des del grup municipal del Partit dels Socials de Catalunya com des de
l’equip de govern, tenim la voluntat de votar a favor d’aquesta moció. Quin problema
hi ha? Que aplicant el primer dels punts de les resolucions que vostès demanen, venim
a dir que no es fa res, i que no hi ha cap comissió, i realment hi ha un treball en xarxa
molt important, no només de l’àrea bàsica de salut, amb tots els professionals
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d’infermeria, metges, tots els professionals de l’assistència social de l’ajuntament i els
directors de les escoles i els ajuntaments veïns de Granollers i de Canovelles, per tant
hi ha una implicació en xarxa molt gran. No només en l’àmbit de la nutrició infantil,
sinó en l’àmbit de la infància en risc, amb l’àmbit dels maltractaments en l’àmbit de la
llar, de l’àmbit de problemes de violència de gènere, i realment aquí es fa una feina de
prevenció molt important. A les hores, dir que votem a favor la moció és com dir que
aquesta feina que realment estan fent molts professionals, no només de les Franqueses,
i també de l’ajuntament de les Franqueses, és com dir que no es fa. Clar, aquest és
problema que tenim. Evidentment que estem d’acord i evidentment que pensem que
s’han d’abocar més recursos, i evidentment que volem que el que es fa ara faci més,
però el que no podem és dir sí a una cosa que no és del tot certa, i aquest és el
problema que tenim, tant des del Partit dels Socialistes de Catalunya com des de
l’equip de govern.
Pregunta el sr. Alcalde: podem modificar alguna cosa? Proposem alguna modificació,
senyora regidora?
Pren la paraula la sra. Santos i diu: a veure, jo tinc un dubte, i és el tema de que dins
d’una comissió. A veure, no és un dubte, me l’han aclarit des de serveis socials, des
dels tècnics, de que els gestors del banc d’aliments no poden estar en una comissió
d’aquest tipus, precisament perquè la llei de serveis socials limita les competències pel
tema de les valoracions de les famílies, dels nens, de la seva vida, de les dades
personals. Clar, dir que podem fer aquesta comissió, o a la comissió que ara mateix
està vigent afegir un altre component com són els gestors, és una mica complicat. No
sé si la proposta podria ser deixar-lo sobre la taula, entre vosaltres i nosaltres arribar a
un acord perquè, recordo que Caritas i serveis socials sempre han estat de la mà, per
aquest tipus de tema, i sempre hem estat col·laborant.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: escoltin, tenen la pell molt fina, eh? Molt fina. És
increïble. Estem dient, estem d’acord en què els nens mengin tres cops al dia? Si o no?
I em diuen, no és que sembla que vostès qüestionin. En cap moment, en tota la moció
hi ha un sol retret a l’equip de govern ni a la seva actuació. Busqui’m un. Ni un. Ens
posem al seu cantó, i ara em diuen és que sembla que no estem fent feina. Evidentment
que li reconeixem la feina feta, però escolti’m, l’únic que li estem dient és establim un
protocol que detectin aquests casos. Que després ha de ser benestar social qui faci
aquesta gestió de les dades? Evidentment. Jo aquí no em fico. Jo incorporaria l’esmena
d’ell de que estigui també el CAP. Però en serio, que no va a qüestionar la seva feina
en cap moment. És per tenir un mapa real de lo que tenim aquí, de la realitat escolar
d’aquests nens que estan a l’escola, no de les famílies necessitades que estan rebent
uns ajuts. És d’escàndol que vostè doni aquestes dades. És d’escàndol. L’any passat va
quedar un 30 per 100 de famílies fora d’aquests ajuts. Aquest any queden més del 50
per 100 fora. Me l’ha donat vostè aquesta dada. És lo que diu el sr. Profitós, o hi ha
més gent amb “geta” o hi ha gent més gent que està passant gana. Una de dues.
Escolti, nosaltres no modificarem res en aquest assumpte. Si vostès ho volen votar en
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contra perquè pensen que estem atacant-li la seva tasca de govern, doncs que prevalgui
el seu error i el seu orgull.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si, dues coses molt ràpides. Una, encara que sigui
després. Si la regidora Santos ens podria dir quina és la periodicitat de reunió d’aquest
grup de treball i quan va ser la última. I la segona, a veure si tot Déu accepta si afegim
un punt sisè que digui “l’aprovació d’aquesta moció no implica un retret a l’actuació
del govern municipal”.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: per suposat que no és per orgull, és per aclarir una
mica la situació. Ni molt menys. A veure una cosa, estic totalment d’acord. Jo no estic
fent, no m’estic queixant dels retrets ni molt menys. La única cosa que sí que estic
dient és que ens és difícil arribar a aprovar tots els punts perquè en el primer punt ja en
el primer salta al segon, que estan molt relacionats perquè, evidentment, com podem
votar una cosa que està dient que és com si... Miri, aquest protocol que m’està dient
vostè s’està fent dues vegades al mes reunions d’aquesta comissió. Vale, però ja abans
he dit que hi ha un problema de que a la Comissió estigui els gestors de Banc
d’Aliments.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: una qüestió, pregunto. Si el gestor del banc
d’aliments, encara que s’aprovi la moció, llavors per normativa no pot estar-hi, no hi
serà. Hi estem d’acord?
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: evidentment aquí no estem dient de muntar. Lo
que diem és punts de detecció, quins? Ens faltava evidentment el del CAP, gràcies sr.
Profitós i gràcies sra. Gisela. L’escola, per aquí passa la majoria; el metge, per aquí
també i evidentment la gent que s’adreça a benestar social. Tot això són punts de
detecció, que té un protocol que després s’adreça a serveis socials, i a partir d’aquí tot
està ja. No cal una comissió que estigui tota aquesta gent. Són punts de detecció.
Escolta, hem detectat això. Tenim un protocol d’actuació que és trucar a l’assistenta
social i dir-li hem detectat aquest cas i te’l enviem. Estem parlant d’això, no estem
parlant de res més.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: si és que a més a més no m’agrada amb aquest tema
fer, però tenen també un desconeixement, és a dir, ja no són les reunions que
pregunten, no es reuneixen allà i diuen la setmana passada un nen... No, no, és que és
un treball en xarxa molt important dels professionals on a cada centre d’Àrea Bàsica
de Salut hi ha un responsable per infermeria, per medicina, que truquen
immediatament a l’escola per demanar informació, que l’escola es posa en contacte
amb benestar social, i és un treball immediat, no és de dir, quan es reuneixen? No, és
que el treball important no es fa quan es reuneixen, el treball important està en el dia a
dia d’aquests professionals, de l’escola, que n’agafa consciència, de la gent que venen
a benestar social, o de la gent que arriba al metge i el metge detecta que hi ha alguna
cosa que falla. I és el dia a dia, no és quan es reuneixen. A les hores, quan vostès diuen
crear una comissió per fer aquest seguiment i això està fet de fa 15 anys, no podem dir,

Ple 26/09/2013 – pàg. 34

sí, volem que es faci una comissió perquè sembla que diguem que no existeix, és
aquest el tema. Però en tot cas, ara dèiem d’abstenir-nos perquè s’aprovi perquè no
tenim cap pretensió de que aquest tema no surti endavant. El tema és que ja fa molts
anys que funciona.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i és el què farem com a govern perquè es pugui
aprovar veient les reticències que hi ha des de la regidoria en aquest aspecte, nosaltres
ens abstenim perquè es pugui aprovar. Aprovar primer l’esmena oi? No, si accepteu
l’esmena vosaltres ja està.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per set vots a favor dels regidors dels
grups municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, nou abstencions dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM i UPLF i per tant, amb el quòrum legal.

11. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: una pregunta i un anunci. Començo per l’anunci.
El Consell del Poble de Corró d’Amunt de juliol, tenint en compte la baixa
participació que estava havent i que ens preocupa, hem decidit fer una jornada de
portes obertes, possiblement a l’octubre, encara ho hem de parlar els regidors dintre de
la interna, per una mica convidar a la gent que vingui a explicar perquè aquesta falta
d’aproximació cap el consell, una mica ens expressin les queixes, i anem com
modulant això perquè torni a ser un òrgan més representatiu. Segurament cap a
l’octubre, ja us convidarem si volen venir. Jo ara l’anuncio, si després vol donar la
seva opinió. Després sr. Ribalta, l’altre Ple li vaig recordar que no havia incomplert el
termini de presentació, no sé si encara no ha presentat res o si ja ha presentat algo. I
m’agradaria saber si han aplicat les clàusules que hi ha per no haver-ho presentat a
temps, els 3.000 euros de pèrdua de la que van presentar de penyora, més els dies, etc.,
que no s’ha fet. Després, senyora Vanesa ja li vaig dir personalment però li recordo
perquè sigui públic. Em vaig trobar amb una sorpresa de que Electro Camps o Marcel
Camps antigament facturava 44.000 i 56.000 i llavors vaig pensar que això era una
concessió. I efectivament és una concessió del 2005, que arriba fins el 2007 i s’allarga
fins el 2008 i aquí s’acaba. I resulta que fa 5 anys que ningú ha renovat aquesta
concessió, que ningú ha negociat i aquest senyor continua fent les mateixes feines
sense saber si realment són necessàries o si podem negociar algo. I no és l’únic cas.
Però jo li remarco. Suposo que pensarà fer algo al respecte.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: una pregunta que no sé a qui correspon, per tant la
llenço a l’aire, perquè no sé qui porta l’arxiu. Si tenen interès a que l’arxiu de les
Franqueses funcioni, hi ha obligació de que l’arxiu administratiu estigui cuidat i
estigui conservat. Per tant, els hi faig un prec de que posin en marxa un pla d’ocupació
o un pla de voluntariat o algo perquè algú s’encarregui que l’arxiu municipal, com a
mínim l’administratiu, però també el cultural, social i l’històric, es portin amb cura i
siguin públics a la web. Com vostè senyor alcalde, li correspon a la senyora Rosa
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Pruna però vostè ha participat en el debat que hi ha hagut públic respecte dels caçadors
que s’aproximen excessivament a les zones habitades i bàsicament a les masies. Què
en pensen fer al respecte? Si d’una vegada des de l’àrea de pagesia posaran límits a
això i posaran sancions, i no s’escudi que és problema dels agents rurals. La policia
local també té competències i, per tant, també li toca. Senyora Vanesa, respecte a la
plaça Nova, es va comprometre a fer unes actuacions sobre el mur que té el forat, no
s’ha fet res, sobre les baranes protegint els arbustos no s’ha fet res i això fa molts
mesos, i els veïns segueixen queixant-se. Respecte al procés de participació del Centre
Cultural de Corró d’Avall, quan es farà públic totes les propostes? Tant les que van a
votació com les que no? I quan es farà públic les raons del per què unes han quedat
dintre i unes altres fora.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: dues. La primera no sé si l’ha de contestar el sr.
Regidor Randos o la regidora sra. Garcia o potser vostè mateix. Suposo que són
coneixedors de que fa pocs dies a la carretera de Cànoves s’han instal·lat tanques
protectores a les voreres, en alguns revolts i en d’altres punts perillosos. Aquest fet
millora la seguretat dels vehicles de 4 rodes, però el fet de que aquestes tanques no
tinguin cap protecció a ran de terra, com per exemple sí que tenen les que pugen des
del poble de Corró d’Amunt fins a Can Suquet, fan que continuïn sent perilloses,
potser més que sense tanques per a motociclistes i per a ciclistes, que per cert per
aquella carretera passen moltíssim. Llavors jo voldria saber si vostès són coneixedors
de si hi ha prevista o no la col·locació d’aquestes barreres. En el cas de que no ho
sàpiguen si consideren que estaria bé que hi fossin, i en el cas de que hi consideren bé
de que hi fossin, si poden fer algun gesto per demanar que s’hi col·loquin. La segona
pregunta va adreçada a la regidora sra. Pruna. És una sola pregunta però està dividida
en parts, per estructurar-me jo mateix la cosa. La primera és de lluïment. Voldria que
ens expliqués com van anar les xerrades d’ahir a la tarda sobre el tema de la dieta i el
control del colesterol que van fer a Bellavista i a Corró d’Avall als avis. La segona
part de la pregunta seria saber quant ens ha pagat l’empresa DANONE a canvi de la
publicitat que li hem fet enviant una carta a cada casa a totes les persones grans de
Corró d’Avall i de Bellavista, amb l’aval del nostre Ajuntament pels seus productes.
En tercer lloc voldria saber a què es destinaran els diners que ens hagi pogut donar
DANONE per aquest concepte, i en quart lloc, si la resposta fos que no hi ha hagut cap
contraprestació ni econòmica, ni en espècies, ni per a l’ajuntament, ni pels menjadors
de les escoles, ni pels bancs d’aliments, li demanaria que ens expliqués com va anar la
organització d’aquestes xerrades.
Pren la paraula el sr. Randos: li contesto Profitós jo sobre les tanques aquestes. Fa una
setmana que la policia també ho hem estat mirant, i farem una petició a la Diputació
perquè aquesta carretera no és propietat nostra, val? Vull dir, teníem pensat parlar amb
Obres i Serveis, què demanar millor, i un cop ho tinguem decidit de què demanar,
farem la petició a Diputació.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, la pregunta que em feia el sr. Bernabé, de fet, en
el moment en què es va complir el termini per a la presentació del projecte, jo ho
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estava revisant per seguretat, però hi ha un correu meu a la cap d’àrea arquitecte
municipal dient que s’apliqui les penalitzacions. A les hores, la resposta en aquell
moment és que aquesta empresa entra al registre de l’ajuntament dient que
l’ajuntament, no sé si depèn de secretaria o de la nostra àrea, no li ha donat tota la
documentació i que ho faria quan li donés tota la documentació. A partir d’aquest
moment, que és una resolució immediata, secretaria és la que prepara la documentació
i llavors immediatament, i a partir d’aquí ja em perdo perquè jo realment vaig donar
ordres que s’apliquessin les penalitzacions previstes.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: hola bona nit. Contestant al senyor Gontán per lo
que m’ha dit dels caçadors. Sap vostè que l’any passat ja dintre del Consell de Pagesia
aquest tema ja va sortir, que ja ens ho van denunciar que a Llerona principalment,
l’any passat només va sortir aquí a Llerona que havia hagut els caçadors que
s’acostaven moltíssim a les cases. Nosaltres vam portar la queixa i la proposta la
policia de que aquesta gent s’havia de sancionar si s’acostaven a les cases, però bé,
l’any passat va quedar així. Aquest any va sortir puntualment el dia que va sortir en el
diari el 9 Nou doncs, a mi ningú se’m va queixar. Però sí que jo us dic una proposta.
La proposta és que demanarem que el municipi de les Franqueses sigui lliure de caça,
és a dir, coto. Perquè, no, no, escolti’m, escolti’m, lo que es pugui fer. És que ens
passa una cosa. Som un municipi que tenim molta gent que va a caminar. Tenim tot el
riu Congost ple de gent totes les festes. La veritat, jo, si és que els caçadors es
portessin com es tenen de portar, no diria que marxessin cap a un altre lloc. Però
escolti’m, estan a dintre els Gorchs s’han queixat, de dintre les cases els hi cauen els
perdigons a dintre. Hi ha nens petits. És que jo crec que en municipis amb tanta
població com la nostra i que la gent va a caminar i en bicicleta, i a casa, jo crec que
aquí s’ha de buscar una solució. La solució jo deia, no ho sé una cosa és que acotem.
A l’Ametlla em sembla que no hi poden caçar. Jo crec que també podem fer alguna
cosa d’aquestes. Bé, després, però això queda que nosaltres farem aquest treball
perquè quedi lliure. Hi ha molts espais per anar a caçar. Tenim tota la muntanya que és
bosc, poden anar a caçar a molts llocs. Al senyor Profitós. Bé, us hagi de dir que
aquestes jornades les vam començar l’any passat. Nosaltres, com a organització
agrària, no com a ajuntament, DANONE i totes les cases de llet, ens regalen, entre
cometes, jornades de salut, si les volem. Jo vaig pensar que era molt bo pel nostre
municipi una doctora dietista. L’any passat va venir una dieta saludable; aquest any la
cardiovascular; només us haig de dir que ahir al barri Bellavista eren 108 persones, a
Corró d’Avall 104 i pregunteu a la gent que van assistir, encantats. No ens costa cap
diner, no ens en donen cap. Van regalar una bossa, evidentment per anar comprar
congelats, evidentment que posa DANONE. Però la dietista no parla en absolut de la
casa, parla de lo que realment. La bossa sí, evidentment. Però escolti’m el què van fer,
jo penso que la gent que va venir és ajudar a fer una dieta cardiosaludable, que després
nosaltres com a ajuntament hi posem un berenar de fruita perquè crec que és acabar de
complir el dia. No sé si li queda contestat, però de cobrar no es cobra res, és gratis per
a tothom.

Ple 26/09/2013 – pàg. 37

Pren la paraula el sr. Profitós i pregunta: vostè sap quan costa una campanya de
publicitat personalitzada?
Interromp el sr. Alcalde: sr. Profitós, sr. Profitós...
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: sr. Bernabé, el tema del contracte de Marcel
Camps. Ja li vaig comentar que des de l’àrea hem treballat. Ja tenim més o menys
enllestides les noves bases. La veritat és que és un conveni que al temps que estem
està obsolet. Es pot millorar moltes coses i sí el què hem anat fent i continuem fent
fins que es trigui el nou concurs, és anar fiscalitzant totes les feines que estan fent.
Setmanalment la tècnica juntament amb el responsable de Marcel Camps tenen
reunions. Suposo que en breu el treurem. El tema de la plaça Nova, crec que el tema
del mur és un tema més d’urbanisme perquè això és una finca privada i suposo que se
li tindrà que requerir al propietari d’aquella finca. I el tema de les baranes
(interrupció). Jo no tinc que requerir (interrupció). I el tema de les baranes, bé tenim
vàries actuacions a fer a les places. Tan aviat com es pugui i els tècnics creguin
convenient ho farem.
Pren la paraula el sr. Alcalde: bé, i per finalitzar, el tema del Consell de Poble i de les
portes obertes, senyor Bernabé, en èpoques de coses conflictives hi havia molta
participació. Ara potser també és mèrit de tots plegats que no hi hagin tantes coses
conflictives i Corró d’Amunt estigui consolidat com a nucli. Sempre hi ha coses a fer,
cosetes petites, sempre. És una lectura, i és la que faig jo, val? El tema gran ara que era
l’aparcament de Corró d’Amunt està solucionat, el tenim solucionat. Tenim coses per
millorar, tenim les bústies, tenim el tema de camins que la màquina fa el camí més
gran i això l’altre dia ens ho van comentar, que ara ja ho transmetrem a la gent que ho
fa. Tenim cosetes petites, i potser la gent en aquest moment també ho aprecia. No ho
sé. Feu la jornada de portes obertes i també anirà bé, eh? Pel que fa al tema de l’arxiu,
ho mirarem. Ho mirarem. Una de les propostes del Centre Cultural és que l’arxiu vagi
a parar també allà. Un arxiu com Déu mana, un arxiu municipal. En principi l’arxiu
està cuidat, està en mans del secretari i el tenim als sòtans de l’ajuntanent i crec que
està en bones condicions. I no sé si una part el tenim en el comarcal, en l’arxiu
comarcal, una part petita. Me n’informaré del tema de l’arxiu amb el secretari, a veure
com està. El tema del Centre Cultural en breu tindrem notícies. Estem preparant, ja
han hagut les tres grans propostes que ja us vaig explicar en Junta de Portaveus. Hi ha
les tres grans propostes, i ara les estem plasmant en un document. Hi va haver una
certa crítica constructiva del document de massa qualitat que tenia potser la
documentació que vam entregar pel Centre Cultural, mirarem de baixar una mica la
qualitat, la qualitat del paper, de la revista, per dir-ho d’alguna manera, però no
baixarà la qualitat del què hi ha dintre. I llavors la idea és que aquestes tres propostes
es passin a la ciutadania, i la ciutadania rebi un correu amb franqueig pagat, en el qual
podrà dipositar el vot dintre del correu i dipositar-lo en tots els equipaments públics i a
part poder votar també per correu, val? I pugui votar també des de casa. Perquè el què
volem és que la màxima gent pugui votar, val? Jo li contesto això. Senyor Gontán, li
contesto el què em diu vostè. En breu tindrà el llistat de totes les propostes que van
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haver-hi i les tres definitives que han sortit de la comissió, i tindrà el nom i cognom de
tots els membres que van estar a la comissió.

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

