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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 27 de juny de 2013
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4a tinenta d’Alcalde
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
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:
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora

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 30 de maig de 2013.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: més que una esmena és fer la reflexió de que
apareixen molts punts suspensius en l’acta, ja que tenim un sistema d’àudio nou i
sembla ser que es grava directament, no entenem aquests punts suspensius. Per tant
demanaríem que es revisés novament la gravació i es solucionés el tema dels punts
suspensius perquè n’hi ha molts, molts, molts.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: em diuen que els punts suspensius són perquè el
micro no està engegat, perquè si estigués engegat diu que
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: són intervencions de trossos a mitja intervenció
que el micro o l’apaga algú o queda tallat. Jo demanaria si us plau que es revisés el
tema de l’àudio que es tornés a escoltar la gravació que es solucionés el problema
perquè realment hi ha trossos que són il·legibles. Bueno no ho sé, revisem-ho.
No havent-hi cap més 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:

2. APROVAR
DEFINITIVAMENT
L'ESCUT
HERÀLDIC
MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

DEL

ATÈS que el Ple de la Corporació en la seva sessió de 21 de març de 2013 va acordar
iniciar l’aprovació de l’expedient d’adopció de l’escut heràldic de les Franqueses del
Vallès.
VISTA la proposta presentada el dia 22 de maig de 2013, amb RE núm. 3995/2013, per
la Direcció General d’Administració Local, encarregada a l’assessor d’Heràldica i
Vexil·lologia, el senyor Armand de Fluvià i Escorsa.
ATÈS que el projecte sobre l’escut heràldic del municipi de les Franqueses del Vallès,
ha estat sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies al tauler d’edictes
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en el web municipal i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 6356, de 16 d’abril de 2013.
VIST el que disposen els articles 39 i següents del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel
qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya.
VIST l’informe jurídic emès en data 3 de juny de 2013.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR definitivament el projecte sobre l’escut heràldic del municipi de les
Franqueses del Vallès que es transcriu a continuació:
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“ARMES
Escut caironat truncat i semipartit: 1r de sinople, un llibre obert d’argent
embellit de sable i ressaltant sobre una vara de batlle d’or, en pal; 2n d’argent,
una creu plena de gules; i 3r d’or, quatre pals de gules. Per timbre una corona
de poble.”
Segon.- TRAMETRE l’acord a la Direcció General d’Administració Local.
Tercer.- FACULTAR a l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per la
tramitació i execució dels presents acords.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
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:

3. APROVAR
INICIALMENT
L'ORDENANÇA
MUNICIPAL
REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LA
REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS
INCLOSOS DINS DE L'ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRIS
DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va ser inclòs en la convocatòria
de l’any 2010 per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Llei de
Barris) amb el Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista.
ATÈS que el pressupost global adjudicat en la convocatòria de 2010 és de 8.784.005,58
euros per a un projecte d’intervenció en el barri de Bellavista que preveu l’actuació en
diversos camps. En concret, el “Camp 2 - Rehabilitació i equipament dels elements
comuns dels edificis” estableix un fons per a la rehabilitació dels elements esmentats,
amb una inversió total de 720.300,00 euros.
ATÈS que part del parc d’habitatges de Bellavista presenta un estat de conservació
deficient, tant pel que fa als elements comuns com als nivells d’habitabilitat.
ATESA la normativa vigent en matèria de subvencions i habitatge: el Decret 13/2010,
de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012; el Decret 171/2012, de 27
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de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 13/2010; la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, així com l’estudi de la
Generalitat de Catalunya per a la redacció del nou Pla per al Dret a l’habitatge; i el
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
ATÈS que amb la present ordenança es regula la concessió dels ajuts per a la
rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel
Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista per tal d’impulsar la millora de les
condicions dels habitatges i contribuir així a preservar la durabilitat de les edificacions i
millorar el paisatge urbà del municipi.
VIST l’informe de l’Àrea de Pla de Barris.
VIST l’informe de la interventora accidental.
VIST l’informe de la Secretaria d’aquesta corporació.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la que s’estableix que el Ple té les
atribucions d’aprovació del Reglament Orgànic i les ordenances.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 63 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, en el que s’estableix el procediment d’aprovació d’ordenances i bans.
AQUESTA Àrea d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal reguladora de la concessió
d’ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de Les Franqueses del Vallès que s’adjunta
com a annex al present acord.
Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un
anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita
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diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 30 dies, per a la
formulació de reclamacions i al·legacions.
Tercer.- L’ACORD d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció
d’acord exprés si un cop transcorregut el termini de 30 dies més amunt esmentat, no
s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, l’Ordenança entrarà en
vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres evidentment estem d’acord d’entrada en
que es faci aquest reglament. El que ens preocupa és sabent que la Generalitat ja va
avisar fa un parell d’anys que fins els 2014 mínim, no invertiria res en el tema Pla de
Barris, és si això s’implementarà automàticament, esperarem al 2013, esperarem al
2014, perquè aquí podem concórrer en una situació de crear expectatives, d’atorgar les
ajudes de que els veïns facin un ingrés i facin una despesa i que triguin 2, 3, 4 anys en
arribar a cobrar en aquests ajuts, perquè serà quan ens arribaran. Tal i com diu la
interventora, això no és possible si no hi ha possibilitat de partida pressupostària, cosa
que vostès no tenen per aquest exercici d’entrada. Per tant, l’ajuntament què farà al
respecte? Traurà aquesta normativa de moment avançant-se a una possible entrada de
calés per part de la Generalitat? Ho tiraran endavant i els veïns ja cobraran? O ho
tiraran endavant i s’endeutaran per fer front a aquests no pagaments que fa la
Generalitat?
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: a banda d’algunes reflexions que van en el mateix
camí del què s’acaba d’expressar i que suposo que a la segona intervenció podrem
definir millor un cop des del govern se’ns hagi contestat. Jo voldria demanar un
aclariment sobre l’article 15, que parla de revocació dels ajuts. Voldria si us plau que
el responsable d’això que ens aclarís en concret a què fa referència el segon apartat
que diu “per alteració de les condicions que van determinar la concessió de l’ajut” etc.
Pren la paraula el sr. Marín i diu: molt bé, a mi m’agradaria començar una miqueta
fent una petita introducció i fer cinc cèntims de lo que suposa el projecte del què estem
parlant. Pensem que amb la convocatòria del 2010 el projecte d’intervenció integral de
Bellavista la Generalitat es va concedir per un montant de 8,7 milions d’euros. Hem
de dir que dintre del que seria la memòria, el camp 2, estableix un fons per a la
rehabilitació dels elements comentats, amb una inversió màxima per a tots els anys, de
720.300 euros. Com hem dit la finalitat d’aquests ajuts no és una altra que incentivar
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis d’habitatge i que això pugui
contribuir a preservar l’habitabilitat dels habitatges i a millorar el paisatge urbà del
municipi. Per tal de regular la concessió dels ajuts i la rehabilitació dels elements
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comuns es redacta la comentada ordenança. Hem de dir què és el que s’ha tingut en
compte per fer aquesta ordenança? Doncs hem tingut en compte sobretot un estudi que
es va fer previ el 2011 fet per l’arquitecta Anna Planas i que l’estudi es titulava
“L’avaluació de les necessitats de rehabilitació i la capacitat dels veïns i disponibilitat
econòmica a Bellavista”. En aquest estudi que es va fer s’ha de dir que es van
seleccionar 55 edificis del que seria la part antiga de Bellavista. Edificis plurifamiliars
construïts abans de 1980 i de més de 4 plantes. Sobre aquestes finques es van realitzar
unes informes tècnics per avaluar l’estat de conservació, les reparacions que caldria fer
i valorar els defectes de conservació i també, com no, les realitats socials dels seus
usuaris. Aquesta avaluació el que ens ha permès és definir les prioritats i també ajustar
millor els diversos escenaris possibles per a la regulació del programa d’ajuts. També
hem de dir que per fer aquest treball previ hem comptat amb l’assessorament del
servei de planificació de l’habitatge i millora urbana de la Diputació de Barcelona.
També hem tingut molt en compte la normativa vigent en matèria de subvencions i en
matèria d’habitatge. Hem consultats experiències amb Castelldefels, amb municipis
que han passat ja per lo que seria la llei de barris, com són Castelldefels, Granollers,
Cardona, Sallent, Terrassa, i tota aquesta informació prèvia amb la gent de la casa,
amb la gent d’urbanisme, de Pla de Barris, secretaria i intervenció, hem portat a terme
l’ordenança que ara volem portar a aprovació. Qui es pot acollir a aquests ajuts? A
veure, nosaltres hem estat fent una valoració i tot i això que l’informe previ parlava
d’edificis plurifamiliars de 4 a més, doncs en aquest sentit, lo que es podran acollir
seran els edificis plurifamiliars d’ús residencial que compleixin els requisits de tenir
mínim planta baixa més 3 plantes pis, i una antiguitat demostrable superior als 25 anys
i que estiguin, sobretot, ubicats dins l’àmbit delimitat del pla de barris de Bellavista.
Les obres que es podran acollir a aquests ajuts són les obres de rehabilitació i
equipament dels elements comuns dels edificis, siguin patologies, rehabilitació de
façanes, millores d’accessibilitat, és a dir, tot un seguit de millores que ara no les vull
enunciar. I els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser totes les persones físiques,
jurídiques i comunitats de propietats d’edificis i habitatge. Això és important, és a dir,
una persona que estigui de lloguer, òbviament no pot demanar els ajust per demanar lo
comentat. També m’agradaria dir com es planteja, dintre de l’ordenança, el procés
d’atorgament dels ajuts. Jo sé que estic fent una mica de pedagogia però és que em ve
de gust explicar com va. La concessió dels ajuts serà en règim de concurrència
competitiva. És a dir comporta l’avaluació simultània i sota els mateixos criteris de
totes les sol·licituds presentades en el procés de selecció. En cada convocatòria
s’obrirà un període d’un o dos mesos per presentar les sol·licituds. És a dir, serà prou
ampla aquest període perquè la gent pugui presentar, i en principi el què ens
plantegem és poder anar fent convocatòries anuals. Els criteris d’avaluació es
realitzaran atorgant uns punts determinats definits segons les tipologies de l’edifici, el
número d’habitatges, i tot això amb la idea de poder primar aquells edificis amb més
nombre de plantes i habitatges. Vull dir, aquest seria una miqueta el concepte bàsic
davant de qualsevol dubte. Quina és la quantia que podem subvencionar? I això és
important i també afegir que com a llei de barris a la subvenció que es pot donar es pot
sumar a altres que puguin anar apareixent, sigui de la Generalitat o vingués d’un altre
organisme. En principi el què marca l’ordenança és fins el 75 per 100 del pressupost

Ple 27/06/2013 – pàg. 7

d’execució de les obres aplicant l’IVA, és a dir, el 75 per 100 del pressupost seria
subvencionat per la comentada. Tanmateix també s’aplicarà uns topalls a l’import
màxim que pot rebre cada habitatge o local dels edificis beneficiaris dels ajuts. Això
també ara el què vull comentar respon una miqueta la pregunta que em deia el sr.
Bernabé. Els ajuts s’atorgaran fins a l’exhauriment de les partides pressupostàries
corresponents a cadascuna de les convocatòries. És a dir, sense anar més lluny, tenim
una partida de 50.000 euros que està pressupostada aquest any i fins que s’acabi
aquests 50.000 euros doncs serà lo que es pugui aportar. Aquests ajuts són
compatibles, com he dit abans, amb altres subvencions. Però com és obvi no pot
superar mai el 100 per 100 dels ajuts. Deia abans que hi ha un pressupost de 50.000
euros i pensem que és un pressupost molt petit però també entenem que és un inici i
després s’ha d’anar ampliant la partida any darrera d’any. Això seria una miqueta, a
grans línies, per on camina les ordenances que portem a aprovació. Vostè, sr. Bernabé,
em feia la pregunta d’expectatives que podem generar. Miri, les expectatives és el què
deia, per a aquest any tenim 50.000 euros, és a dir, que la gent quan es presenti sota els
criteris de puntuació que hem comentat la gent sabrà si podrem o no podrem, però
serem molt curosos. La mateixa persona que es presenti, si a la primera convocatòria
del 2013 no arriba perquè hi ha altres edificis que amb la puntuació han pogut
aconseguir més punts, doncs es poden presentar a l’any següent. Nosaltres no ens
cansarem que a l’any que ve en lloc de que siguin 50.000 siguin 100.000 o els que
puguem arribar en funció de les despeses econòmiques d’aquest ajuntament. Vostè em
preguntava, m’ho haig de mirar. “Per l’alteració de les condicions”, m’està vostè
dient? “Per l’alteració de les condicions que van determinar la concessió de l’ajut dins
del termini de 2 anys comptant a partir”. Home, a veure, jo lo que dedueixo, excepte
que hagi alguna interpretació diferent, és que si alguna persona demana un ajut i les
condicions del mateix canvien doncs degut a la tardança en aconseguir la subvenció o
el què sigui, i dedueix aquella persona i “ja no m’espero més i vull fer-ho pel meu
compte” doncs, evidentment, hauran variat les condicions de presentació del seu
projecte per intentar avaluar-lo i donar-li la subvenció o no, o es ven el pis, o aquell
senyor canvia, o marxa, o agafen una altra cosa o ves a saber. És a dir, que canviïn les
condicions per les què ell va presentar el seu projecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo crec que aquí vostè està cometent un error.
Contínuament parla de propietaris i canvi de lloguers. A veure, estem parlant de
comunitats de veïns. Evidentment, qui fa front és el propietari. Si jo sóc propietari amb
16 habitatges i estan tots de lloguer, hi ha un sol propietari amb 16 habitatges que
estan tots de lloguer. I aquest senyor és el què ha de respondre, i per tant no donarem
ajuda a gent que estan de lloguer és un absurd perquè darrera d’aquest lloguer hi ha el
propietari, que és el que ha de donar. Per tant, això ho han de tenir clar. No estem
donant ajuts a persones si no a comunitats de propietaris. I per últim, ja m’ha respost,
evidentment no esperarem als calés que ens poden arribar del pla d’habitatges, sinó
que l’ajuntament de la seva butxaca posarà calés. Posant 50.000 euros que és res dels
720.000 euros però que ens permet sortir a premsa amb un bon titular.
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: gràcies, a veure, el tema econòmic m’estimo més
no parlar-ne. La segona part de la pregunta, al final el sr. Marin ha comentat “o si es
vengués el pis”. M’ha semblat que no tenia massa clar. Jo demanaria si us plau, i ho
demano ara perquè en cap reunió anterior se’ns ha comunicat als partits que no estem
al govern el contingut d’això, i com a mínim jo me n’he assabentat mirant la
documentació del Ple, que entressin com a revocació dels ajuts uns supòsits explícits
que foren la venda d’aquest habitatge dins d’un termini inferior, no sé, podem parlar
de 5 anys, podem parlar de 10, que és el que habitualment es fa en aquests casos, o
l’increment del preu del lloguer d’aquesta habitatge per damunt del que pugui l’IPC,
també per un termini similar. M’explico. Si jo tinc una vivenda, aquesta vivenda
gràcies a una subvenció es rehabilita, guanya valor, i això em permet a mi vendre
aquest habitatge per un preu molt superior al que hagués tingut si no s’hagués
rehabilitat, em penso que és de justícia que aquesta subvenció jo la retorni sencera.
Llavors jo els hi demanaria que això s’inclogués de forma explícita aquí. Per altra
banda, dins del propi text de l’ordenança també els hi demanaria una modificació en el
sentit de que parlen de que com a mínim el 70 per 100 de la superfície, excloent planta
baixa i sotarrasant sigui destinada a habitatge. Jo crec que aquest percentatge ha de ser
més alt. Si estem excloent ja les plantes baixes que és la zona comercial, si estem
excloent ja la planta sotarrasant, en principi la resta de l’edifici ha de ser habitatge. Pot
haver un despatxet. Però és clar, aquí vostès estan admetent que en un edifici de 10
vivendes només 7 siguin habitatges, i que en un edifici de 14, que suposo que és el què
ens podem trobar, estan admetent que hi hagi fins a 6. Realment jo diria que el
percentatge d’habitatges ha de ser superior. Els hi demano i ho demano ara perquè no
he tingut oportunitat de demanar-ho abans que m’acceptin aquestes dues
modificacions.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només una qüestió sr. Profitós, ha tingut una
setmana per veure l’ordenança i hi ha 4 punts a l’ordre del dia, però a més a més ara
vostè tindrà 30 dies perquè aquesta ordenança estarà en exposició pública. Jo li
demano que vostè presenti les seves esmenes per escrit així quedaran constància, i
qualsevol persona que les vulgui presentar hi ha aquests 30 dies per poder-ho treballar.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: està clar que val la pena parlar-ne més, però les
dues esmenes que vostè proposa potser no concorden plenament amb l’esperit de la
finalitat i intencionalitat de l’ordenança. La primera, realment la intenció de
l’ordenança és dignificar l’entorn urbà primer, i dignificar la vida dels ciutadans que hi
hagi. Si aconseguim això, estem transformant d’una realitat que en alguns casos pot
ser degradada a una realitat que millora el nostre municipi i millora dels que ja hi són.
Si un veí es pot acollir a una subvenció i al cap d’un temps es ven el pis, els que hi
vagin també seran veïns empadronats a les Franqueses i viuran en unes condicions que
no seran de la degradació que hi havia. Per tant no em sembla un element greu, estem
aconseguint que es renovin edificis. I en els segon dels casos, bé, hem de preveure
situacions en les què tant de bo fos així, que es demani llicències d’activitats per posar
doncs un centre mèdic, un oftalmòleg, no sé. En aquest cas es pot donar durant el
procés perquè això és una cosa, també contestant al sr. Bernabé, que té una projecció
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durant uns anys. Que aquests 700.000 euros tenen un projecció, per tant, i aquesta és la
part que aporta només l’ajuntament, per tant l’import és molt més gran i és una forma
de començar. Però jo em sembla que aquests supòsits, jurídicament s’han de
contemplar.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: torno a repetir, és per a comunitats de propietaris.
No estem parlant d’una persona que se li arregla no sé què. És elements comuns. Dos,
estàvem a favor de votar, però després de veure que això en el fons és treure per sortir
a la foto, votarem en contra.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: també molt breu. La idea només és, i no sé si el
regidor Ribalta no l’ha entès o no l’ha volgut entendre: evitar que una persona
particular o que una societat propietària d’un d’aquests habitatges que es rehabiliten
pugui gaudir d’un guany molt superior a la inversió feta, pel fet que aquest habitatge
hagi estat rehabilitat de forma immediata. Jo entenc que una persona, al cap de 5 anys,
al cap de 6 anys, es pot vendre un pis per mil coses. I si aquest pis ha tingut la sort de
que ha pujat de valor, perfecte, fantàstic i meravellós. I si ha pujat de valor a més a
més perquè s’hi ha fet unes inversions en les quals l’ajuntament ha col·laborat amb
una subvenció, la Generalitat ha col·laborat amb una subvenció, i perquè això
convenia, perfecte. Però la idea és només evitar que automàticament una persona es
vengui un pis gaudint d’aquest increment. Bé, ja ho veuran a les al·legacions.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: breument, em sap greu sr. Bernabé això de sortir a
la foto, perquè no és la nostra intenció. La nostra intenció és aquest any aprovar
l’ordenança reguladora amb l’aportació de tots en aquests 30 dies, fer una prova pilot
amb una partida pressupostària de 50.000 i l’any que ve evidentment incrementar
aquesta partida en base a les sol·licituds que han hagut. I és millorar i transformar el
barri, res més que això. Si vosaltres creieu que això és sortir a la foto, no, és iniciar el
procés i el procés s’inicia amb l’aprovació de les ordenances. Escolti’m, sortirem a la
foto aquest any o el que ve. I el que ve en posarem més de diners, o sigui, no era
aquesta la intenció. Suficientment debatut.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i CpF, dos vots en contra dels regidors del
grup municipal LFI, i dues abstencions dels regidors dels grups municipals ERC-AM i
PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE EL DIPÒSIT REGULADOR
D'AIGÜES PLUVIALS DE BELLAVISTA
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ATÈS que al poble de Bellavista, quan hi ha episodis de fortes tempestes, es col·lapsa la
sortida d’aigües pluvials, al final del carrer de Cardedeu amb el d’Aragó, que és on
conflueixen els tubs i surten en direcció el riu Congost a Granollers.
ATÈS que està identificada la problemàtica del clavegueram de Bellavista, mitjançant el
Pla director municipal del clavegueram, que recomana la construcció d’un dipòsit
regulador a l’aparcament de Renfe, de la mateixa manera que recull el Pla de Barris,
com actuació prioritària per executar.
ATÈS que està planificat destinar els diners del Pla de Barris i del PUOSC per realitzar
la remodelació de la plaça d’Espanya de Bellavista, actuació que ha estat qualificada
com a última prioritat en l’enquesta ciutadana de la Diputació de Barcelona, qüestió
evident que ningú no demana que es faci aquesta actuació municipal.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal a realitzar el projecte tècnic per tal de construir
el dipòsit regulador d’aigües pluvials de Bellavista per resoldre el problema existent en
la sortida, en casos de tempesta. Incloure com a prioritat d’execució abans de la
remodelació de la plaça d’Espanya.
Segon.- TRAMETRE aquest acord als serveis tècnics municipals i a la Secretaria de
l’Ajuntament.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, nosaltres presentem aquesta proposta perquè
creiem que és necessària aquesta actuació i que sigui urgent. Aquestes últimes setmanes
el país ha viscut unes tempestes que no havien passat mai en aquella zona i a Bellavista
té molts números perquè pugui passar inundacions o pugui passar alguna desgràcia. Per
això nosaltres creiem que sí que és una obra que no es veu, que no sortirà a la foto, però
sí que és molt necessària per Bellavista per millorar en cas de tempestes.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: nosaltres, des de l’equip de govern li votarem que no a
aquesta moció perquè les actuacions que es porten a terme des de l’ajuntament no són
fruit de la improvisació, sinó que respon a un treball molt metòdic, molt seriós, i és
aquest i l’econòmic el què ens marca una miqueta les dates d’actuació. Li haig de dir
que en el tema del pou de retenció estem treballant des de fa 8 mesos, no sé si vostè ho
sabia, doncs li estic informant. Doncs fa 8 mesos que hi estem treballant amb el tema. I
tant és així que a part de que ja ho portàvem recollit en un dels punts de la llei de barris,
ens vam posar en contacte fa 8 mesos amb un equip amb la Diputació, que a la seva
vegada va adreçar un treball, un estudi sobre l’impacte i la necessitat d’aquest dipòsit de
retencions. Li haig de dir que hem tingut reunions periòdiques. La última va ser el mes
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de maig i que el seu dictamen a mitjans de juliol ja el tindrem, amb el què ens dibuixen
totes les possibilitats des de varis escenaris, és a dir. I per què això? perquè ens hem
adreçat als de la Diputació? Per una raó, perquè la fotografia que hi havia quan vostès
van fer el pla parcial del Sector Nord i del Sector Est no te res a veure, que inclús veus i
nosaltres ho hem pogut contrastar amb tècnics, encara es fan creus de per què no es va
actuar en el moment en que es va desenvolupar el sector. Diuen que és un error garrafal
no haver-ho fet en el seu moment, però bé, són informes dels tècnics. Llavors, què s’ha
fet? Per què no ha hagut aquests últims anys problemes? Doncs per una raó, perquè s’ha
actuat, s’ha actuat. I s’ha actuat des de l’ajuntament i també hem de dir-ho que el pla
parcial que va desenvolupar Granollers amb el Sector X amb el calaix que van fer,
doncs també ha ajudat, ha ajudat a que no hagi hagut cap episodi lamentable, i també en
situacions de dificultat, perquè han hagut com dic episodis de pluja importants durant
aquests 3 o 4 últims anys. Què han fet els tècnics de la Diputació? Doncs han fet tot una
sèrie de valoracions que estem apunt de rebre i que han estudiat com ens van dir aquests
episodis. És a dir, situacions amb una pluja a mig temps a veure com quedaria amb tot
el que sigui el tema de topografia i tomba que volta. Per tant, vinc a dir, portem temps
treballant, ens preocupa, ens ocupa i a la mateixa vegada estem treballant amb la plaça
Espanya. És a dir, que les dues coses ens motiven i ens preocupen. I una cosa no treu res
de l’altra.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: també li demanaria una mica en ares de la sensatesa
que no tregui aquí elements catastrofistes perquè realment no és la circumstància. Ja
tenim constància que des de l’any 2010 hi hagut episodis de pluviometria molt elevats i
no s’ha produït absolutament cap inundació per actuacions com deia que s’han fet en
determinats punts, però que si realment hem de parlar d’àmbits del municipi que es
poden assemblar al que ha succeït en aquests moments, és el què ja vam dir en el seu
moment, estic parlant de fa 7 o 8 anys, quan vostè sent regidor d’urbanisme, van
urbanitzar el Mas Colomer, que realment està en una llera d’un riu i està en un lloc, està
comprovat amb l’Agència Catalana de l’Aigua, que hi ha vingudes. Allà sí que hi ha
vingudes i pujades, no sé si és la de 500 anys o és la de 200 anys, però hi és. Per tant, ho
dic per no equivocar al públic ni al personal ni a ningú. A Bellavista no es donen
aquestes circumstàncies. Si hem d’analitzar algun lloc del municipi on es donen, doncs
seria en un lloc on el seu moment ja vam dir que no era prudent urbanitzar.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Ribalta, no digui que no s’inunda aquesta zona
perquè s’ha inundat vàries vegades quan jo estava amb vostè a l’equip de govern. Hi ha
dos estudis fets aquí, vostè ho sap, i malauradament hem tingut sort que no ha plogut
fort perquè no. Però que sàpiga vostè i l’equip de govern, que ho sàpiguen perquè jo sóc
una de les persones afectades, que quan plou fort tot el carrer Girona, que ho sàpiga
vostè, s’inunden les cases, surt la merda, així de clar, la merda per la cloaca a dins de les
cases. Sí, sí, sí, ara no? Ja li dic jo que sí. Ja li dic jo que sí. Quan plogui fort ja
l’invitaré. A més a més, ja li faré fotografies. Ja li dic ben clar això. I vostè ho sap això,
hi ha dos estudis fets. Un és posar lo que està demanant Convergència i l’altre és
canviar la tuberia, perquè és petita, fins al clavegueram fins a la riera. Cosa que ja li dic
jo que es va estar negociant amb Granollers i estaven d’acord en canviar aquest
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clavegueram. No, no, no, vol que li digui el tros que s’ha canviat? El tros de Granollers
que han fet la part nova, perquè se’ls inundava, aquest tros, el nostre no, no s’ha canviat
continua el tubo més petit. Miri’s-ho bé.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo només voldria que per part del govern hi hagués
una resposta clara sobre si aquesta obra és necessària o no és necessària.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: han dit, em sembla, que al mes de juliol tindrem
l’estudi de la Diputació, llavors ho veurem. Hi ha circumstàncies que han fet canviar els
estudis d’abans, si és que n’hi havia algun, amb ara. Perquè des del 2010 no hi ha cap
inundació al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: en el proper Ple sabrem si aquesta obra és necessària
o no? Esteu dient al juliol? El juliol és ja.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: al setembre jo li donaré resposta.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: posats a fer, no anàvem a intervenir, però posats a
fer, vista la contundència amb la que estan responent, si és tan necessària, ¿per què ens
gastem els calés en la plaça Espanya tan innecessària i tan poc demanada com diu
l’enquesta i no solucionem el tema real que fa anys i panys que està? Això, o confirmin
que la cosa està resolta. Però no hi ha problema? Per quina raó? Per què no ha plogut lo
suficient per generar inundació? No, no, clar que ha plogut des de 2010 si no estaríem
assedegats. Però, igual no ha coincidit amb el moment d’inundació. La pregunta és
concreta. Està feta l’obra que des de l’oposició s’afirma que no està feta? Si o no. Està
feta o no? La de unir la canonada aquesta que dieu vosaltres.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: al final acabem de contestar i matem el tema.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: quan nosaltres governàvem, senyor Ribalta, es va fer
un pla director del clavegueram que no s’havia fet mai a les Franqueses amb el govern
anterior socialista 16 anys, no s’havia fet mai. Ens vam trobar un col·lector general a la
carretera de Ribes de 40 centímetres de diàmetre que anava al Capell de Gat fins el pont
de Can Mònich, i això representa que tenia que treure tota l’aigua de tot Corró d’Avall i
que baixava des de Capell de Gat que està a Llerona. Nosaltres vam fer actuacions, hem
sigut els únics que hem fet actuacions. Vam fer col·lectors de més d’un metre de
diàmetre que vostè hi pot passar dret per dintre d’aquests col·lectors, traient l’aigua
d’aquest col·lector de 40 centímetres fins al riu Congost. Es va fer. Hi ha un aquí a baix
al costat de Can Costa i l’altre que travessa la pelleria, davant de la farmàcia, que
travessa la pelleria, es van fer aquests dos col·lectors. A més a més l’altra actuació que
es va fer a la riera Carbonell per connectar; després a Bellavista també s’han fet
actuacions amb el creixement que hi va haver es van desviar aigües perquè no anessin
totes cap al punt aquest del carrer Aragó amb el carrer Cardedeu; es van fer diverses
actuacions per desviar l’aigua perquè no anés tota cap allà. És veritat que no s’ha
inundat com s’inundava abans, però sí que s’ha de tenir en compte que potser no ha
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plogut si mirem 500 anys enrere, cosa que sí es va fer quan es va fer la canalització de la
riera Carbonell, al costat del pavelló, que el pavelló va deixar de ser zona inundable
gràcies a l’actuació que es va fer, i es va fer amb el programa dels 500 anys de
pluviometria endarrere. I el pavelló que estava en zona inundable va deixar de estar en
zona inundable. Ara no em vingui a dir que s’han fet actuacions allà, que ara hem fet
cases en zona inundable. No. Hem tret el pavelló de zona inundable, vam treure en el
seu dia, perquè es va fer aquesta actuació de la riera Carbonell. Senyor Gontán, la plaça
Espanya surt a la foto, és una obra estètica. El dipòsit regulador va sota terra. És una
cosa estructural que fa falta, i si no esperem a veure que ens diu aquest informe.
Interromp el sr. Alcalde i diu: però el podem inaugura igual, eh? El col·lector? No hi ha
problema.
Continua el sr. Rosàs i diu: i també una altra cosa voldria afegir. Quan es va fer la
consulta de quines obres volien els veïns, la plaça Espanya va ser la menys valorada, i
aquesta no hi era dintre de la consulta. Es va fer molt dirigida en 4 o 5 obres, i
d’aquestes quines preferiu? La que va votar menys la gent va ser la Plaça Espanya. Per
això, vull dir, però aquesta no hi era, aquesta que fa falta no hi era, cosa que en el pla de
barris sí que es recull. Però, per què no es va posar en la pregunta aquesta obra?
Pren la paraula el sr. Badia i diu: és que després no s’enteren. Vostès, si no ho saben, hi
ha també fet de la Plaça Espanya, com vostè sap, si vostès canvien i arreglen la plaça
Espanya hi ha informes que la tuberia que passa per sota de la plaça Espanya és petita, i
és la que baixa del carrer Rosselló. I jo, com a regidor i com abans estava a l’equip de
govern, més d’una vegada, pregunti vostè al carrer Rosselló, les tapes des de dalt han
baixat a baix de tot, i jo les he anat a recollir i pujar-les. I les cases del costat s’han
inundat. I està fet un estudi que aquesta tuberia és petita i es té que canviar, a més a més.
Imagini’s si s’han fet coses.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: només afegir que una altra de les obres que no he dit
abans que s’havia fet, va ser el col·lector que es va fer des del carrer Aragó fins la riera
Carbonell per treure aquestes aigües, que ara per això si ara fem un dipòsit regulador.
Què vol dir un dipòsit regulador? Un dipòsit gran que quan ve l’avinguda d’aigua es
queda allà dintre i després ja anirà marxant per aquest col·lector. Això és lo que
demanem. No demanem res més. Que després també, m’agradaria saber si s’ha reparat
el pàrquing aquest del costat de la ronda nord que es va enfonsar, que suposo que
coincideix amb un col·lector. Si està reparat que no sigui que s’hagi enfonsat.
S’inicia la votació amb sis vots a favor. Es produeix una interrupció i l’alcalde diu: no,
és que ja l’hem contestada. No, a veure, és que senyor Gontán, no porta el Ple vostè.
No, és que ja li hem dit, que estem pendents de l’estudi de la Diputació i el setembre li
direm el què. No li hem de dir més. Llavors les prioritats, ja li responc, les prioritats
d’actuacions de pla de barris les marca el govern, atenent a necessitats. Nosaltres creiem
important l’entrada a Bellavista dignificar-la, i no hi ha més.
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SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels grups
municipals CpF, LFI, ERC-AM i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE L'EXERCICI DE LA
SOBIRANIA FISCAL A L'AJUNTAMENT
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l’espoli
interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i
fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials
bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre
país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial
virulència.
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta
deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no
satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació
espanyola reconeix.
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys,
fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és
homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials
molt allunyades de les mitjanes europees.
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin
de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases
per a una solució definitiva.
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els
impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es
liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària
espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya.
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma
“Catalunya Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a
Catalunya, tant l’ATC com l’AEAT han reconegut la legalitat de la seva acció amb
diferents actes administratius que certifiquen el compliment de les obligacions
tributàries dels usuaris que han escollit aquesta opció de pagament.
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa
amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a
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l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i
ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a
l’Agència Tributària espanyola.
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels
ajuntaments que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats
municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de febrer
de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els municipis
adherits comencin a exercir tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar
els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en
lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per
voluntat dels seus Batlles i equips de govern”.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR a l’Alcalde amb la corresponsabilitat de tots els electes que mostrin
conformitat en aquest punt, que exerceixi la sobirania fiscal i ingressi els pagaments de
les liquidacions d’impostos que hagi d’efectuar l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès a l’Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l’Agència
Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara.
Segon.- ADREÇAR a aquells ciutadans o empreses de les Franqueses que vulguin
acollir-se a aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin
assessorament en aquest tema.
Tercer.- DEMANAR a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de
consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis
adherits a l’Associació de Municipis per la Independència.
Quart.- INSTAR el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinats amb
les Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a la
Plataforma Catalunya Diu Prou i a l’Agència Tributària de Catalunya i comunicar-ho
als nostres veïns pels mitjans de comunicació municipals.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: voldria defensar la moció. En primer lloc, i potser
per si serveix perquè alguna abstenció es converteixi en sí, o algun no es converteixi
en abstenció, voldria rellegir alguns dels apartats d’aquesta moció. La primera és que
la responsabilitat d’això no serà de l’alcalde, sinó de l’alcalde i de tots els electes que
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mostrin la seva conformitat en el seu punt. La segona, que això no cal que sigui demà,
ni demà passat. Nosaltres entenem que el més important és el compromís. No s’està
dient en la moció que a partir de l’1 de juliol això es faci. S’està dient, a més a més, a
l’apartat tercer, que l’aprovació d’això es trameti a l’AMI per consensuar un calendari
d’actuació conjunta entre els municipis, siguin de la comarca, siguin a nivell nacional,
per afegir-nos a la pila de municipis que han estat valents, que han estat pioners i que
ja han fet això. Dels comentaris de passadís que hem tingut durant aquests dies hi ha
hagut una sèrie de coses que sembla que faran que l‘equip de govern com a mínim
inicialment, no tingués intenció de votar-ho a favor. Jo voldria saber si ha d’haver
alguna intervenció i després hi haurà rèplica? Perfecte. Mirin, això és absolutament
legal. Això és absolutament legal per dues coses, perquè ho ha reconegut tant
l’Agència Tributària Espanyola com ho ha declarat el propi Conseller Homs, el
conseller de presidència del nostre govern. Això és un acte que ara mateix és més
simbòlic que altra cosa, perquè tots som conscients de que aquests diners acaben anant
a parar a l’Agència Tributària Espanyola, però que ens permet a nosaltres, com a país,
tenir una idea clara dels diners que s’estan recaptant a casa nostra, i començar a fer
números i una expressió convergent que en aquest cas faré servir, començar a fer
múscul de cara al futur, en el qual, la majoria dels que estem aquí, estem d’acord.
L’altra cosa que volia dir és que això no és un moció que afecti al municipi, és una
moció de país, és una moció de nació, és una moció que ultrapassa a l’àmbit del
municipi i els hi demanaria que no s’escudessin en el fet de que això afecta
indirectament al municipi, que no l’afecta perquè és legal perquè els diners s’acaben
pagant i perquè la repercussió és la mateix, per emetre un vot unànime de l’equip de
govern.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo, en aquest punt, vostè mateix ha fet les
reflexions que jo anava a fer en aquest aspecte, val? Nosaltres com a equip de govern
tenim llibertat de vot i així ho tenim pactat en certs assumptes que afectin a país, però
amb assumptes que afectin directament al funcionament de l’ajuntament, i aquest
afecta al funcionament de l’ajuntament, perquè afecta a Secretaria, afecta a
Intervenció, aquí nosaltres ens movem per majories i això, evidentment, crec que és
molt sa i dona poder comprovar que aquest govern ja té la majoria d’edat. I per què us
ho dic això? perquè hem tingut un debat intern dins l’equip de govern, hi ha 4 partits,
hi ha 10 regidors, i el resultat de la votació ha sigut que no. I els meus companys
també em deixen dir que almenys el posicionament que ha sigut contrari d’aquest no o
diferent d’aquest no, i em deixen que ho digui. Però jo també em dec a aquest govern,
i nosaltres ens devem a aquest govern i quan un govern per una majoria pren una
decisió, jo l’he de respectar, tot i que el meu posicionament pugui ser diferent en
aquest aspecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Colomé, realment vostè cada dia em decep més.
Vostè, quan aquí es va votar l’adhesió a l’AMI, que també era un tema local com
aquest, idèntic a aquest, va discrepar del vot dels seus socis de govern en dues
ocasions. En una es va abstenir i en altra va votar a favor. I jo li dic: si vostè s’escuda
ara, pels motius que sigui, sota l’equip de govern, sigui coherent i deixi la presidència
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de l’AMI comarcal, perquè se li està demanant un acte de valentia, que tiri cap
endavant. Hi ha municipis d’aquí al cantó que ja ho han aprovat amb una esmena
similar a la que ha entrat ell, en quant la Generalitat i l’AMI es posi d’acord ho tirarem
endavant. Això no vol dir ni avui, ni demà, ni d’aquí a tres mesos. Vol dir, quan ho
tinguem tots clars. I resulta que nosaltres, que anem amb la bandereta i anem amb la
flama del Canigó i no sé què, quan hem de tenir alguna cosa que pot tenir un perjudici
personal ens escagarrinem, dient que és una qüestió de que l’equip de govern, que és
un tema local, ens hem votar a favor perquè ho hem acordat així i no ens recordem que
en dos ocasions amb un tema molt semblant que involucrava el municipi que es
posicionava a favor de la independència, amb tot lo que vol dir, que hi haurà ciutadans
que estarà a favor o en contra, o altres situacions, aquí vostès no van tenir cap
problema en votar de forma diferenciada. Per tant, aquí vostè el que té és una excusa
de mal pagador. O ho defensa, o no ho defensa, i si no ho defensa deixi la presidència i
sigui coherent amb les seves idees.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: li faré un regal sr. Colomé, per a vostè i per a la
gent del seu grup. Davant d’un procés de sobirania sempre hi ha 4 fases, i aquestes
paraules no són meves ni són cap recent. Hi ha una frase que diu: “primer t’ignoren,
després a la segona fase se te’n riuen, a la tercera fase t’ataquen, i finalment guanyes si
has fet les coses bé”. Això va dir-ho fa molts anys un senyor que es deia Mahatma
Gandhi, i que va aconseguir la independència pel seu estat actual, per a la seva nació.
Jo diria que vostè, ara mateix, el tenen entre la segona i la tercera fase. Jo no sé si n’hi
estan rient o si l’estan atacant per alguna altra banda. En qualsevol cas, insisteixo, no
és un problema de poble. És un problema de nació; és un problema de pàtria; és un
problema de país. No és un problema de legalitat. És una cosa perfectament legal dita
per la pròpia Agència Tributària. No és un problema de dir: “ostres, què faran els
meus?” A veure, Convergència i Unió s’ha explicat clarament en favor d’això i hi ha
declaracions del nostre President, hi ha declaracions del consell de Presidència del sr.
Homs, que no dubto que vostè coneix, i qui està mantenint la posició que vostè
defensa ara és la gent que no està a favor, no ja de la independència, no està a favor ni
tan sols de que puguem decidir, si volem ser-ho o no. En aquest cas jo apel·lo a la
consciència dels membres del govern que no són del PSC i que no són del PP. Jo
entenc que hi ha partits que per ideologia estan posicionats en un lloc i ja s’ho trobaran
o ja s’ho estan trobant. Però a veure, entenc que vostè no està traint al seu equip de
govern, està traint a la seva nació.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: que digui vostè que estic traint a la meva nació és
una vergonya. És una vergonya i li demano que em demani disculpes en aquest
aspecte. Jo li demano. Llavors a partir d’aquí vostè faci el que cregui, vale? El meu vot
cap a la independència és que sí, i està provadament que el meu vot és que sí. No he
d’anar amb una estelada penjada ni fent certes coses que gent d’Esquerra Republicana
feu per demostrar la vostra catalanitat. La catalanitat no es demostra així. La
catalanitat es demostra votant sí. I tant, i tant és el meu vot com sí val com el seu. Per
tant no estic traint el meu país, ni molt menys. Jo he dit públicament que el meu vot és
que sí, he dit públicament que el meu vot és que sí, ara bé, jo estic dins d’un govern, i
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aquest govern té unes normes de funcionament, els hi agradin o no els hi agradin.
Tenen unes normes de funcionament. I l’hem discutit i l’hem debatut. I aquesta
proposta l’hem debatuda i han dit no. Afecta l’ajuntament i havia gent que no tenia
clara la seva legalitat. Quants ajuntaments ho estan fent? 100? Quants en som a
Catalunya? 900. Escolti’m, no hi ha pressa. Quan les coses estiguin potser més clares
potser canviarem el vot. Jo li vaig demanar que a aquesta proposta s’afegís el tema de
la legalitat perquè el govern pugui votar que sí. Jo li vaig demanar, val? Vostè avui
m’ha trucat i m’ha dit que no. No puc fer-hi més en aquest aspecte. Jo no puc fer-hi
més. A partir d’aquí, jo només he demanat això. Tot lo demés que esteu dient, senyor
Bernabé, jo entenc que vostè ho digui. Jo no sé vostè que votarà en la independència,
ni el seu partit, iniciativa, no ho sabem. Per tant, no em doni lliçons a mi, no em doni
lliçons. Jo dic que sí. El seu partit Iniciativa per Catalunya no sabem el què votarà.
Està a favor del dret a decidir però no sabem el què votarà. Jo li dic públicament que
jo sí. Jo sí. Voti sí a la independència, i això és el resultat final. Senyor Bernabé, tinc
la paraula jo. Jo li he explicat. Entenc que vostè vulgui fer política per política, per fer
oposició. Jo li he dit el nostre raonament. Jo també em dec a un govern, i aquest
govern entén que aquest punt afecta al funcionament de l’ajuntament, afecta al senyor
secretari, afecta al senyor interventor, que tampoc ho veuen clar, que tampoc ho veuen
clar en aquest aspecte. Per tant, jo els hi estic donant el nostre raonament. No em
diguin si ets més patriota o menys patriota. No. Públicament ho dic davant d’aquesta
sala, jo en la votació de la independència votaré que sí. Jo en un independència, en un
vot pel dret a decidir votaria que sí. Votaria que sí, lo demés senyor Profitós és
demagògia. Demagògia barata, barata.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: em sembla una mica incoherent tot això. El vot és
personal, no és el vot del govern, això ho fan servir per si cas a les juntes de govern
local. A les poques competències que ens va deixar en el Ple, jo crec que les hauria de
respectar i hauria de ser prou valent i aquest sí manifestar-lo públicament. No dir jo sí,
jo sí, però voto que no. Això no ho trobo gens acord en un ple municipal on votes les
persones individuals. Vostè pot dir que dintre del seu grup pot deixar llibertat de vot a
dintre els membres o no. Això ho entenc. Però a dintre d’un govern? En un ple
municipal? Escolti, això no va enlloc. M’agradaria afegir una altra frase que està en
una façana de Granollers, en un vidre d’un centre comercial que diu: “La
desobediència és la base de la llibertat” . Aquesta també la vaig trobar molt encertada i
crec que hem d’anar cap aquí, perquè sinó el futur nostre com a país el tenim molt
difícil.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: miri, primera qüestió. Iniciativa, per moltes vegades
que ho digui, una mentida, per molt que li sembli a vostè, no la convertirà en realitat.
Per tant aquí Iniciativa no hi pinta res. No menteixi més. Sí menteix. Per molt dir-ho
no es convertirà en una veritat. L’únic que li estem demanant aquí és coherència,
coherència i coratge. Si vostè realment es deu a un govern, dimiteixi de l’AMI, perquè
el dia 20 de juliol es posarà medalles, es posarà medalles com a president de l’AMI
comarcal, però aquí no és valent, no té el coratge i no és coherent amb les seves idees.
És l’únic que li estem demanant. Si no és coherent en un lloc, no ho sigui en un altre.
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És que no te sentit, no veu que no s’aguanta per enlloc? Que vostè ara es defensa amb
mil excuses que en la realitat li estan tombant. Sigui coherent, sigui valent, tingui
coratge, i voti, si al fi de comptes el vot és individual. Si respondrem individualment
cadascú. El secretari i la interventora faran la seva feina, que és el que han de fer, però
hi ha decisions polítiques són de coratge i aquesta és una, i la defensa d’un país és
coratge. I no li dic que no defensa i que no sigui patriota. Jo no li dic això, però s’ha de
tenir coratge. Sortir ara amb una estelada costa molt poc, però fa 10 anys costava. Hi
havia gent que hi sortia. Això és l’únic que li estem demanant a vostè i al seu grup,
que defensen en el parlament el dret a decidir.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per descomptat si l’he ofès li demano disculpes.
Celebro que s’hagi ofès si realment quan llegim el text el que he dit estava mal dit. És
possible. Insistir en dos termes. No és un tema municipal, és un tema de nació. I no és
un problema de legalitat. Aquests diners van a parar a la Hisenda Espanyola, com a
mínim de moment. I tots ho sabem, i que és legal ho ha dit la seva gent. Llavors, es pot
demanar votació secreta en una votació? Es pot? Però s’ha de demanar al
començament quan es presenta? Com funciona això, sr. Secretari?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdoneu, però no haurà votació secreta.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: perquè no es pot demanar?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu. Perquè no. Escolta’m, que millor que a mà alçada
que tothom vegi el què vota. Si tampoc hi ha problema aquí. O què penseu que algú
canviarà el vot en aquest aspecte? Jo sóc coherent amb les decisions del govern i el
govern em deixa dir, que jo sóc un dels contraris d’aquest vot del govern. Res més. No
fa falta més.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals CpF, LFI i ERC-AM, deu vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, i una abstenció del regidor del grup municipal
PxC.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

6. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: hi ha alguna pregunta feta per escrit.
Pren la paraula el secretari i diu: el sr. Rafael Bernabé, en representació del grup
municipal Les Franqueses Imagina ha presentat per una instància acompanyada de 4
preguntes que passo a llegir:
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Pregunta 1: Quin regidor autoritza al senyor Manuel Gómez la distribució dels
firaires, sent aquesta una competència municipal? Quins coneixements sobre
seguretat posseeix el sr. Gómez i per què no la fa un treballador municipal de la
via pública o de la policia? Li recordo que nombrosos testimonis situen el sr.
Gómez amb els firaires i sense cap treballador a prop.
Pregunta 2: Quin regidor autoritza al sr. Manuel Gómez a anar per les terrasses
dels bars en nom de l’ajuntament, recordant que si es posen més taules de les
permeses s’haurà de multar als infractors? Des de quan esdevé treballador públic el
sr. Gómez
Pregunta 3: l’ajuntament pensa multar les taules o es farà com cada any i aquells
dies, per circumstàncies excepcionals es permetrà posar més taules? Quantes de
més? On està el decret que ho acredita?
Pregunta 4: sr. Alcalde, és conscient que amb actuacions així posa en perill els
intents de convivència de les entitats com la creació de la Coordinadora de la Festa
Major i l’acord de compartir espais a la llar d’avis de Bellavista i de l’Associació
de Veïns de Bellavista?

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: faré una resposta general, però intentaré entrar en
tots els punts. Primer de tot, els firaires i les taules i cadires és competència municipal.
No és competència ni de l’associació de veïns, ni es competència de la coordinadora
de la festa major, ni és competència dels avis. No sé per què els barregeu. No sé per
què els barregeu. Que si haurà conflicte entre l’associació de veïns, els avis, no, no,
això són preguntes. L’ajuntament ha tingut un problema. Això ho portava l’inspector
de la policia municipal. Llavors, hi ha un nou inspector de la policia municipal i
juntament amb el gerent i a petició meva, per tant, és la meva responsabilitat i si m’he
equivocat és la meva responsabilitat, això també vull que quedi clar, nosaltres vam
demanar la col·laboració de l’associació de veïns i del president de l’associació de
veïns. Per què? Perquè durant 20 anys ho han fet ells i hem demanat la col·laboració.
Les meves directrius es van transmetre suposo malament o jo les vaig transmetre
malament a l’inspector de la policia i al gerent, i li van donar una certa autonomia al
sr. Manolo Gómez, li van donar una certa autonomia. Però tot i així, que sàpiga vostè
que la competència és de la policia local en aquesta festa major. Després possiblement,
veient com van les coses, intentarem canviar coses i millorar. I sí que és cert que en el
tema firaires el sr. Manolo Gómez ens ha ajudat i li dono les gràcies, a seleccionar els
firaires en base als coneixements que tenia de feia temps. Però repeteixo, a l’hora de
muntar i a l’hora de tot, hi serà la policia local. Pel que em diu de les terrasses. A mi
em consta, i perquè arrel de certes trucades també vaig anar a parlar amb ell, ell en cap
moment ha dit, ni és competència seva, dir que si s’augmenten el números d’ocupació
de la via pública l’ajuntament multarà, perquè no és aquesta la directriu que des de
l’equip de govern hem donat. No és aquesta. Al contrari. Nosaltres farem com cada
any, que almenys els que tenen taules i cadires, i de fet que jo sàpiga des d’urbanisme
o des d’activitats, em sembla, s’ha passat bar a bar del passeig Andalusia, a explicarlos com funcionaria, això és el què em comuniquen. Nosaltres serem permissius en
aquest aspecte, i si ha d’haver un decret hi serà. Perquè és un moment de molta
afluència de gent a la festa major de Bellavista i hi ha per a tothom: hi ha pel bar de la
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comissió de festes, hi ha pels bars del passeig Andalusia i tots estan plens. Per tant, en
aquest aspecte nosaltres serem permissius. Repeteixo, si en algo m’he equivocat he
sigut jo, i tinc que assumir-ho però no era aquesta la intenció de traspassar la
competència, perquè la competència és de l’ajuntament, i la competència és de la
policia local. Potser a l’inspector, o al gerent o als dos els hi vaig transmetre malament
el pensament, o ells van anar més enllà. I aquí, si veritablement ha sigut així, jo crec
possiblement no hem estat del tot encertats. Però també hem de rectificar, i rectificar
significa que en una hora tenim els firaires tots situats, els bars que l’any passat van
tenir algun problema, contents perquè se’ls hi donava i no se’ls hi posava a davant de
la seva terrassa i se’ls hi donava més espai per poder tenir, i amb una hora crec que va
quedar solucionat, i sense cap problema. Convivència. Jo vaig parlar amb el president
de la coordinadora de la festa major. També li vaig transmetre les meves disculpes en
aquest aspecte, però també vam dir i vam comentar, escolta’m, que no és competència
de la coordinadora de la festa majora això. Això és competència de l’ajuntament. I de
fet, en una festa major com la de Granollers per exemple, les atraccions és una
competència evidentment de l’ajuntament. I així han anat les coses. Decrets de
permissivitat? Si els hem de fer, els farem. No sé què es feia en anys anteriors, però el
que sí em consta és que tècnics de l’ajuntament han passat terrassa a terrassa explicar
això que es deia o que feia anar que qui posés més del compte multaríem, no, perquè
seria com l’any passat.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: hem vist a la web de l’ajuntament que hi ha la notícia
de que aquest any tornem a tenir el bus nocturn de la C-17 per a les festes majors i
festes importants. La nostra pregunta és, hi són totes les festes majors del municipi en
aquest projecte?
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: no és un problema de si es fa bé o no la feina, és
que com hagi un accident en alguna de les atraccions la responsabilitat acaba sent
municipal pel lloc on s’ha situat. I aquest senyor jo no sé si té els coneixements tècnics
per distribuir aquestes atraccions. És l’únic que li dic. Per tant, és una negligència per
la seva part. Punt número 2: el senyor Ramírez és testimoni davant de propietaris de
bar que aquest senyor va passar i ens van dir aquests propietaris que estaven molt
preocupats perquè aquest senyor havia passat anunciant això. Per tant, escolti no dubti
de la meva paraula perquè li estic dient la veritat. Hi ha una certa preocupació pels
comerços i els veïns de la plaça Espanya perquè veuen que això tira cap endavant.
L’ajuntament de moment no ha parlat amb ells, per tant, el què demanaríem és que es
parlés amb aquests comerços, com els afectaran les obres, com estan planificades, etc.,
A més a més, demanem una reducció de taxes i impostos perquè evidentment, com
s’ha fet al carrer Girona de Granollers, perquè evidentment tindrà una repercussió en
aquests negocis sí o sí. Recordi que hi ha una farmàcia, recordi que hi ha un forn,
recordo que hi ha un bar, i estan molt preocupats de com anirà tot aquest tema. Espero
que tinguin sensibilitat i que no es trobin maquinària començant i que ningú ha dit res.
Per què no se’ns convida a l’oposició als actes oficials? Aquest tema ha sortit
reiteradament. No som membres tots els presents aquí de l’AMI? Per què no hi érem
convidats a la Sala Tarafa? Pregunto. Per què no se’ns convida a qualsevol acte
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institucional? Per què no se’ns diu que ve un conseller a aquest ajuntament i ens hem
d’enterar per treballadors municipals? És que nosaltres no som membres d’aquest
consistori? O només tenen drets l’equip de govern en aquest sentit? Última, demanem
la possibilitat la col·locar marquesines, i això va per vostè, a les parades més
exposades de poble: Llerona, Marata, Corró d’Amunt. Però a més, si es posa a parlar
amb Sagalés, pregunti perquè quan es va cremar a Bellavista no va posar marquesina?
I per què altres parades de la línia Vic – la Garriga no tenen marquesina? Perquè això
el que fa és no incentivar el transport públic quan hi ha males condicions
atmosfèriques, o que la gent que no li queda més remei es cali fins els ossos. Per tant,
li insto a negociar amb l’empresa Sagalés perquè faci aquesta despesa.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: sra. Vanesa, els contenidors de recollida selectiva
de Can Suquet es van canviar però estan trencats i l’última vegada que va venir el
camió els va deixar mal posats. A veure si fan alguna actuació. Ens hem assabentat
arrel d’una conversa amb els que estan portant a terme el procés participatiu del teatre
auditori, que s’ha de fer o s’ha fet, perquè això sí que no va quedar clar, un estudi
d’usos del teatre auditori. Si s’ha fet voldríem còpia, si s’ha de fer, la pregunta és per
què abans del procés participatiu no s’ha fet l’estudi d’usos? Perquè igual estaríem
parlant d’una altra cosa. Recordem preguntes que vaig fer en el darrer ple i no s’han
respost: no sé si et toca a tu Vanesa o li toca a l’alcalde, quina actuació es farà a la
casa del bon repòs per les males condicions que te? Perquè ara ja a l’estiu no podem ni
obrir finestres. Per què no ha arribat la informació del Ple com li vam demanar, que
arribés, apart de la proposta, arribés documentació digitalitzada. Què passa amb el
compromís, que estava en l’acta de l’anterior ple però li torno a fer. Li vam demanar
que si us plau amb la informació que ens arriba digitalitzada vingués més coses que
merament la proposta, perquè hi ha documentació que si no, la tenen digitalitzada a
l’ajuntament i no costaria res afegir-la. Després, li vam preguntar també en el ple
passat sobre l’espai pels grups municipals en el web municipal. No ens ha dit res,
voldríem saber com està el tema i què pensa fer. Respecte a una altra pregunta del ple
passat, vam parlar que a la plaça Nova va quedar sorprès algun regidor de que no
hagués telèfon a la plaça Nova. Bé, voldríem saber com està el tema si arribarà el
telèfon, internet. Com ho solucionaran? Si aquest ajuntament va donar llicència de
primera ocupació quan el telèfon és obligatori? Ja faré la pregunta, perquè jo la
pregunta, vostès la respondran o no, però jo insistiré. Vull que em clarifiquin si l’obra
de la canonada del desguàs de Bellavista està feta o no està feta, perquè aquí ha quedat
en entredit que està feta, quan jo, si no s’ha fet en aquests darrers dos últims anys, la
constància és que aquesta obra no està feta, i aquí s’ha afirmat que sí. Voldria saber
fefaentment si aquesta obra o que em donin la paraula el regidor de torn, de si aquesta
obra està feta o no està feta, la de connexió de la canonada de desguàs de Bellavista a
Granollers.
Pren la paraula el sr. Profitós i pregunta: tres. La primera és repetida, no cal que la
contesti dos cops, però també va en la línia de la comunicació en els regidors dels
actes que oficialment es celebrin en aquest ajuntament. No estic demanant, no sé si és
obligació o no és obligació del consistori, de convidar-nos, però com a mínim,
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comunicar-ho. A veure, és bastant trist que ens assabentem de les coses per la pàgina
web de l’ajuntament, com a mínim de determinades coses. La segona, va adreça a
vostè, il·lustríssim sr. Alcalde, ja fa uns mesos en aquest mateix acte, en un ple
municipal, vostè es va comprometre a iniciar, a fer una auditoria a Sorea i a informarnos-en. Passats aquests mesos no he rebut cap mena d’informació. No sé si cap altre
regidor l’ha rebut. Voldria que ens contestés en quin punt es troba la confecció
d’aquesta auditoria. I la darrera pregunta va adreçada al regidor d’urbanisme, i volia
preguntar-li si considera que la pàgina web que NADICO, l’empresa a qui es va
adjudicar per segon cop la redacció del Pla Parcial del Sector N ha posat a disposició i
que li va fer guanyar punts en el concurs, és mereixedora d’aquests punts.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: dues preguntes pel senyor Alcalde. Els arbres del
Falgar es reguen o no es reguen? Perquè s’estan morint els pocs que queden. Després,
sobre el pàrquing de la zona esportiva que es va enfonsar, ha pres alguna, alguna? Si
ha parlat amb Granollers, si s’arreglarà o no s’arreglarà, perquè com vostè sap per allà
sota passa un col·lector de les Franqueses. Després, pregunta per a la Vanesa, per què
s’han fumigat els arbres? La meitat d’arbres s’han fet i la meitat no s’han fet? No,
arbres que no s’han esporgat i deixen el terra fatal, per exemple el de carretera de
Cànoves que està el terra que no es pot trepitjar. I les bústies de Corró d’Amunt estan
destrossades. Si es canviaran o no. És que estan totes les cartes per terra.
Pren la paraula el sr. Randos i diu: per al·lusions al sr. Bernabé sobre el conseller.
Bueno, em sento al·ludit perquè va vindre per temes de la meva àrea, també contestarli al Profitós: des de la meva àrea sempre convido a l’oposició, i mai heu vingut, això
que us quedi clar, eh? No, no dic pel conseller aquest cop, dic per altres cops. Jo
sempre us he convidat i mai heu vingut. Aquest cop no he convidat a ningú perquè era
una Junta Local de Seguretat, només podíem accedir a la reunió els membres de la
Junta, que era l’alcalde i jo, mossos, policia local, etc., i per això no els hi dit res. Però
jo, des de la meva àrea, sempre que es fa algo convido a tota la oposició. Només era
això.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: sr. Rosàs, m’agradaria dir-li i respondre-li amb tota
la certesa. Lo que sí li puc dir és que el projecte de la C-17 contempla els 5 municipis
que són els que comporten. El bus nocturn es fa a una festa per municipi. Per tant, en
el nostre i si no m’equivoco i li podré amb més certesa, és la festa major de Corró
d’Avall.
Pren la paraula el sr. Marín i diu: jo li contestaré al sr. Bernabé sobre la pregunta dels
veïns de si quan es comencen les obres a la plaça Espanya. Com es diu, li agraeixo la
pregunta, perquè és un tema que ja tenim previst que quan l’equip redactor del
projecte acabi, doncs tenim previst fer una trobada, fer una exposició amb tot el teixit
comercial i amb els veïns de l’entorn. (Es produeix una intervenció inaudible). Això
encara és un tema que no s’ha parlat.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no, però ho estudiarem.
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Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sr. Profitós, la resposta a la seva pregunta és no.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: el tema de les marquesines, senyor Bernabé, agafo
la seva proposta i li transmeto a Sagalés. La resposta que em donin doncs ja. No
asseguro que ho posin perquè sempre estan amb el tema de que les retallades, els
pressupostos i tot això. Jo pressionaré, demanaré i a veure què és lo que aconseguim.
El tema dels contenidors de recollida selectiva de Can Suquet: la setmana que ve tenim
reunió amb SABOSA. Baixarem els tècnics i jo perquè hem trobat que hi ha
contenidors que estan malament, hem tingut alguns problemes amb la recollida de
selectiva i serà un tema més que posarem sobre la taula. El tema de l’actuació en la
casa del bon repòs: tenim pressupostos demanats per canviar o fer actuacions en les
finestres, falten vidres i s’han de reparar algunes finestres. Jo crec que reparant això ja
aconseguim que a l’hivern no tinguem massa fred i que ara a l’estiu puguem, com a
mínim, obrir les finestres. De cara a l’hivern posar algun aire per tenir una miqueta
més de calor o buscar alguna estufa, buscarem a veure si en tenim per la casa, però jo
crec que solucionant el tema de les finestres solucionem molt. El tema, ja li contesto jo
al sr. Badia, el tema del pàrquing de Can Mònich: lo de l’enfonsament, lo primer que
vam anar a veure era el col·lector, que no fos culpa d’aquest col·lector, i no és així.
Allà hi ha algun moviment de terres que ja quan s’estava fent aquesta obra ja havia
hagut algun problema. Nosaltres, l’empresa que va fer l’obra ens va enviar un estudi,
es tenia que fer un estudi del terra de com estava la situació, i nosaltres hem demanat
un segon pressupost per saber aquests moviments a què ve. Nosaltres no podem posarnos a reparar aquell forat perquè possiblement torni a passar si no sabem o no
busquem d’on ve, perquè em sembla que ja és la segona vegada que passa en aquell
pàrquing. El tema dels arbres de l’esporgat dels arbres. S’estan fent actuacions i a
partir del dilluns esporgarem la resta d’arbres que hi ha del municipi, i als de la
carretera de Cànoves i al passeig dels Til·lers, hi ha a Bellavista, i es farà una actuació
en general en tot el municipi i després, una vegada esporgat perquè això s’ha de fer
quan no hagi previsions de pluja perquè actuï, i després passarem la carcher perquè
sabem que hi ha molts problemes de que el terra queda tot enganxós. Les bústies de
Corró d’Amunt, ho tenim previst per fer en una actuació que hi ha en general del
municipi. Hi ha vàries bústies. El que volíem fer des de l’àrea d’obres i serveis és, ja
que ens posem a canviar i ja que ens han demanat canvis de bústies, o ens han demanat
en alguns llocs que han vingut a viure més gent, bústies noves, doncs farem en tot el
municipi aquesta actuació.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el tema del bus nocturn veig que li han contestat.
Em sembla que la festa major passarà a ser de Bellavista i aquest any és Corró
d’Avall. Pel tema de la plaça Espanya també, farem una reunió amb tots els locals
comercials i estudiarem com a govern la bonificació de certs impostos durant el
termini que es facin les obres. Pel que fa als actes oficials, ha vingut un conseller però
era una jornada de treball, que era la Junta Local de Seguretat. Jo ara comentaré que
qualsevol acte que es faci que se us convidi. Penseu una cosa, qualsevol acte que es
faci. És que no se us ha de convidar això. És que això no se us ha de convidar, això
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surt a la pàgina web. Escolteu-me, és que jo no us faré l’oposició a vosaltres, us heu de
preocupar una mica de fer oposició i de venir perquè després se us convida i no ve
ningú. I no ve ningú. A partir d’aquí, en certs actes que considerem institucionals se us
convidarà. No us convidaré a la festa major de Corró d’Avall, ja sabeu que podeu
venir aquí i estar al balcó, és que no fa falta. No fa falta, ni l’equip de govern, o sigui.
Però parlaré també amb la meva secretària i amb la gent de protocol i amb la gent de
premsa que se us comuniqui, val? Que se us comuniqui aquells actes que creiem que
s’han de comunicar, els institucionals. El tema del procés participatiu i l’estudi d’usos
no sé de què va, el tema de l’estudi d’usos perquè ja s’ha reunit, han hagut 23
propostes, es va reunir la comissió l’altre dia per decidir quines propostes, sé que la
cosa va en marxa, que el dijous que ve em sembla que hi ha una altra reunió per acabar
de definir les propostes. No hi ha un estudi d’usos en aquest aspecte. Amb el tema de
la informació digitalitzada, a veure nosaltres li passem la que se’ls hi ha de passar,
llavors a partir d’aquí estem estudiant un nou Reglament Orgànic Municipal, un ROM,
allà afegim lo que faci falta, però jo no crec que hagi cap mena de problema les coses
digitalitzades. En el tema de l’espai en el web municipal estem treballant amb una
nova web municipal, amb una subvenció de la Diputació que tenim atorgada. I hi ha la
previsió de que hagi un espai pels partits polítics tal i com ens vam comprometre. Pel
tema de l’obra del desguàs de Bellavista de la canonada? Ho desconec, jo crec que no
està fet el què dieu vosaltres, jo crec que no. Si de cas el senyor Ribalta contestarà. Pel
tema de Sorea, sr. Profitós. L’aigua es divideix en 3 parts, el pagament de l’aigua. La
pujada de Sorea per a l’any 2013, 2014 i 2015 és 49 cèntims el trimestre. I per això ens
la va liar tant? 49 cèntims el trimestre? Jo és que no ho entenc. 49 cèntims al trimestre
en el rebut de l’aigua. Què han fet. Aquesta pujada l’aplicarem però agafarem a les
200 persones que tenen la bonificació del rebut de les escombraries perquè tinguin
també la bonificació en el rebut de l’aigua. I això suposarà uns 7.000 o 8.000 euros,
sra. Regidora? Però estàvem discutint per 49 cèntims el trimestre, una família normal i
corrent, perquè és la part del rebut de Sorea. Després em sembla que hi ha el cànon i
no sé què més hi ha. 49 cèntims el trimestre, val? Llavors què hem fet? Sí, sí, 49
cèntims el trimestre. Tindrem una partida de 6.000 euros que Sorea ens facilita per
subvencionar a aquesta gent que a més a més que ja han entregat temes de renta i tot,
se’ls està subvencionant el tema de les escombraries. Els arbres del Falgar es reguen?
No. No es reguen. Si s’estan morint amb l’aigua que està caient, algo passa amb
aquests arbres. Tot i així, els hi repeteixo, el Falgar és una zona en construcció, el
Falgar el finalitzarem. Possiblement començaran les obres a principis de l’any que ve,
possiblement. Llavors, a partir d’aquí veureu el Falgar en la seva màxima expressió.
Ara no. Ara és una zona en construcció. I tot el què fem ara de fotre-hi calés els
llençar-los, i no ho farem. Però el Falgar veureu una data d’inici de les obres. I de fet
estem traient en concurs ara, hem convidat a 3 gabinets d’arquitectura i d’enginyeria
perquè ens facin el projecte final. I pel que fa al pàrquing de la zona esportiva, ho has
explicat, oi?
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: el tema de la canonada la resposta, com he fet amb
l’anterior , és no, també. Vol dir que no s’ha fet tot el tram que surt des del carrer
Cardedeu fins el riu Congost, no s’ha fet. El que sí que s’ha fet és una intervenció
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urbanística molt important a Granollers en la qual s’ha augmentat molt el diàmetre
dels col·lectors i de les canonades com explicava el sr. Rosàs en aquest cas, i des
d’aquesta intervenció i moltes intervencions puntuals que va fer l’àrea d’obres i
serveis en determinats colzes i en determinats punts conflictius de Bellavista, fan que
un índex de pluviometria similar al produït als anys 2007, 2008 que hi van haver
inundacions, els anys 2010, 2011, 2012 i el que portem 2013 havent plogut igual o
més, no s’hagin produït. A les hores, una de les hipòtesis dels tècnics és que el tap
produït era en el tram que anava des de Bellavista o des de la part del carrer Girona de
les Franqueses fins el riu Congost que feia de tap, perquè el tub no absorbia tota
l’aigua. A l’ampliar de forma molt considerable un tram de més avall sembla que
s’està absorbint i no s’han produït amb un índex similar de pluges. Sí, li he deixat
claríssim, però sí que s’ha fet un dels trams que ha fet Granollers. Val. Una part.
L’altra pregunta era el tema de la plaça Nova. A mi no em consta. Jo li vaig contestar
que no es va donar llicència sense telèfon, que sí que hi ha telèfon. Potser el sr.
Profitós esperava que li aclarís més la pregunta d’abans, perquè me l’ha fet molt
concreta i li he dit que no. Des de l’àrea d’urbanisme, tant jo com a regidor, com
l’arquitecta municipal realment considerem que realment aquesta pàgina web no està
oferint el servei pel qual se li van atorgar punts en el concurs. Per això li he dit que la
resposta era que no. De fet, ens ha tocat una feina extra molt i molt feixuga perquè els
què ens hem hagut de reunir amb els propietaris som nosaltres i no l’empresa, i això ja
ho hem dit i de fet tenim una reunió, ho hem anunciat li hem dit i esperem que
rectifiqui això perquè de moment no ho ha fet.

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

