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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 30 de maig de 2013
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 21:30 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
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

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 anterior
No havent-hi cap intervenció es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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2. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DEL
PRIMER 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 primer
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 11/2013
LEGISLACIÓ:
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local,
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en
els que s’estigui incomplint el termini.
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran
igualment requerir la remissió dels citats informes.
L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada,
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit
expedient.
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda
la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals
s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no
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s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a
30 dies l’exercici 2013.
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley.
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»
CONCLUSIONS:
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes
trimestrals segons models corresponents al primer 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
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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. Badia i diu: a veure, m’he estat mirant aquest informe i faria dues
preguntes perquè em diguin quan ho posaran en marxa. Resulta que aquest informe
d’intervenció posa que es farà un pla de sanejament i quan es crearà el fons de
solvència, ja que el ràtio d’endeutament d’aquest ajuntament és del 94 per 100. Volia
saber quan es farà, el pla de sanejament i el fons de solvència que es te que fer. Ho
posa l’informe, i s’ha de fer. Quan es farà?
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer, dintre d’aquest informe, evidentment no
estem complint la llei de morositat de bastant, i no entenc perquè l’informe
d’intervenció no recull que no estem complint amb la llei. Només ens diu que
presentem això, això, etc., però com comença a ser normal en aquesta casa, els
informe no donen l’opinió del tècnic conforme si complim o no complim. Això no hi
és en l’informe. Per tant, el punt número dos és: quines mesures correctores pensa fer
aquest ajuntament per adequar-nos a la llei de pagament a 30 dies. Però tampoc venen
propostes de mesures correctores. I per últim, per què hi ha tanta diferència a pagar
dins el termini d’un patronat o altre? Ens trobem amb el Patronat de Cultura que la
gran majoria de factures es paguen dintre del plaç, i el Patronat d’Esports la gran
majoria es paguen fora del plaç, tenint en compte que tenen la mateixa font de
financiació i la mateixa manera de pagament. Per què aquesta diferència?
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: gràcies, bona tarda a tothom. Una mica, potser no
seria la paraula exacte però sí incidir en el mateix. Dintre de l’ajuntament, que seria la
part grossa de les quatre entitats que apareixen aquí, tenim 170 factures pagades dins
de termini, i 765 pagades fora de termini. El que sobta una mica és que entre aquestes
765 factures pagades fora de termini hi ha factures de 152 euros, de 34 euros, de 45
euros, de 83 cèntims, d’un euro. Llavors una mica la pregunta seria, si estem pagant
aquestes factures fora de termini per deixadesa, perquè clar, per diners no serà. Per
diners podem deixar de pagar una factura de 300.000 euros, però una de 83 cèntims
no. Si les estem deixant de pagar a l’hora per deixadesa o les estem de deixar de pagar
a l’hora perquè no segueixen aquestes factures els criteris correctes o el circuit
correcte. I són factures de grans empreses i de petites empreses. Llavors voldria també
preguntar per què dintre de la documentació tenim folis, i folis, i folis de les factures
que paga l’ajuntament, de les factures que paguen els patronats, i de les empreses, que
en el cas de Dinamització Econòmica potser caldria dir que ho paga tot a l’hora, i te 11
pagaments, i no hi ha cap dels pagaments, i Entorn Verd que te 4 factures en aquest
termini no hi ha relacionada cap de les 4 factures. I voldria també si us plau demanar a
què correspon una factura de 443.680 euros que Entorn Verd te no pagada fora de
termini, sinó pendent de pagament en el moment en què es va fer l’informe.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, en aquest aspecte en el tema del pagament i la
morositat el que sí us puc dir és que l’Ajuntament de les Franqueses ha fet un esforç
importantíssim. Estàvem pagant a més de 6 mesos, inclús a un any, i ara en aquests
moments estem pagant ajuntament a 92 dies per un problema de volum de factures,
cultura 24, esports a 55, Entorn Verd a 30, perquè només són nòmines, i per tant
paguem a 30 dies, i Dinamització Econòmica a 4 dies. Quan la mitjana que s’està
pagant les administracions públiques a Espanya és 124 dies, per tant en aquest aspecte
estem molt per sota de la mitjana que s’està pagant. Què ens trobem també? En
aquests moments també puc dir, en el punt següent si de cas ho acabarem de
constatar, que tenim en aquests moments, és evident que seguim devent 15 milions
d’euros sobre un pressupost de 15 i mig, aproximadament, però també és adient que
hem posat fil a l’agulla. Que el Decret Rajoy dins i el pla d’ajust duríssim que ens
estan aplicant han fet que tinguem liquidesa, i de fet tenim liquidesa perquè amb
entitats bancàries tenim diners. No entraré en temes puntuals molt concrets que m’heu
sol·licitat perquè us emplaço a què ho parleu amb la interventora. La interventora està
a la vostra disposició perquè aquests temes concrets els hi pugueu trametre. Em
comenta la interventora que el què diu el sr. Badia sobre el pla “no sé què” és del punt
següent, no és d’aquest. Però bueno, vostè faci el què cregui. I em sembla que aquests
quatre-cents i pico mil jo diria que és una part de Fomento de Construcciones y
Contratas que hem de pagar (...) sí, sí, la última que ens queda per pagar. Perquè vam
dir que es pagaria el primer semestre de l’any 2013, diria jo, si no recordo malament.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: Jo també em sembla que els trets van per aquí. El
què passa és que jo demano i em sembla que no cal anar-ho a demanar a la
interventora entre d’altres coses perquè des de fa uns mesos les respostes són que hi ha
coses que els regidors no poden demanar a aquest ajuntament. No per part de la
interventora, precisament, eh? Vull dir per part de nivells superiors. Llavors jo el que
sí demanaria ara és que en propers exemplars d’això, independentment de que la Llei
obligui o no obligui també consti perquè estem parlant de molt poques pàgines de
llistat, les factures pagades per les dues societats municipals i suggeriria que encara
que només sigui per efecte aparador, vagi lent com s’havia fet en d’altres temps, de
que les factures de petit import de que vagin com han d’anar, em refereixo que fa molt
mal els ulls que malgrat la proporció que ha comentat vostè, la ràtio sigui 170 pagades
en el seu dia i 765 fora de termini, quan d’aquestes 765 potser n’hi ha 200 que no
arriben als 500 euros.
Pren la paraula el sr. Bernabé: gràcies, de fet ja ens ha contestat. Les mesures que
s’han aplicat és zero. Zero, perquè ens acaba de dir que no tenen capacitat de pagar
abans de 90 dies. Llavors jo no sé fins a quin punt com a administració un s’ha de
resignar o pot intentar millorar. Jo penso que sempre s’ha d’anar cap a la millora si és
possible. I en quant a ens ha contestat per què els patronats paguen de forma diferent,
si és que és un problema realment de la tresoreria fins que no se’ls tramiten i tal, o és
una forma de procediment, perquè si no és tan fàcil com copiar el procediment que
està funcionant relativament bé.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no és un problema de procediment. Llavors també
vull esment a una qüestió i l’he de dir. Tot i que estigui governant el meu partit a la
Generalitat, però la Generalitat ens deu 1,3 milions d’euros. I això per a un ajuntament
com el nostre ens crea una tensió de tresoreria important. Jo això ho he transmès als
“d’allà baix”, però és un problema general, no només del nostre ajuntament, si no
general de molts ajuntaments.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: quants mesos, anys fa que la Generalitat ens deu
aquest import, aproximadament? A vegades una mica més, a vegades una mica menys.
Em refereixo a que és cert, però no és un mal d’ara, és un mal que arrosseguem.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: però fins fa poc ens devien molt més. Li recordo
que ens devien els dos milions i mig de l’escola, el milió i mig del PUOSC de.... però
bé. Suficientment debatut.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS
GENERALS DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENTS A
L'EXERCICI DE 2012
Atès que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar la liquidació dels Pressupostos
Generals d'aquesta Corporació, que inclouen els de l’Ajuntament, el Patronat Municipal
de Cultura, el Patronat Municipal d’Esports, i les societats Les Franqueses Entorn Verd,
S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponent a l'exercici de 2012.
Atès allò que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist l'informe d'intervenció.
ACORD:

Primer.- APROVAR la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació
corresponent a l'exercici de 2012, de conformitat amb els estats que s'adjunten i formen
part de la present resolució.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri.
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el sr. Gontán i demana: bàsicament, quina és la previsió? Primer,
voldríem, si fos possible, dels acords que s’han arribat per solucionar els contenciosos
de la UTE Urbanització Llerona, de FCC i d’Excover, perquè fa mesos que la cosa
s’arrossega i no hi ha manera de saber res. Llavor ja demanem en Ple, si us plau, una
còpia d’aquests convenis. D’altra banda, quina és la previsió que s’està fent per pagar
el préstec? Perquè ara paguem tres-cents i escaig mil cada any, però sembla que és
d’aquí a dos anys que puja... d’aquí a tres anys? Un any i mig? Doncs pujarà un milió i
pico. Llavors, quina previsió s’està fent? I per què no apareix reflexat en els números
els 7 milions de deute que tenim?
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: un cop, qui sigui, de part del govern l’hagi defensat
això, haurà possibilitat d’intervenir una altra vegada? (...) Tinc dos paraules. (...)
Gràcies per l’avís. Ara suposo que d’aquí a una mica l’il·lustríssim senyor alcalde ens
dirà que l’exercici està fantàstic i meravellós. Per casualitat l’exercici ha sigut millor
que els anteriors. Jo només voldria dir, tocant de peus a terra, que tota la quantitat que
ara ens explicaran de romanents de tresoreria positiu, la quantitat que ens explicaran
de superàvit de l’ajuntament, en qualsevol cas el què fa, el què faria una empresa, seria
reforçar la solvència i no la liquiditat. Per entendre’ns, no hi ha un duro per gastar. El
romanent de tresoreria que tenim està afectat per aquell fons de solvència del què el
regidor Badia parlava a la pregunta anterior, que és aquí on toca parlar-ne, en la part
més important i en la part que podria quedar lliure són uns 800.000 euros també està
afectat per un article que no se sap com s’acabarà estatal, que la Generalitat ha
desenvolupat. Que a veure, en resumides comptes, no hi ha un duro per gastar ni
físicament ni nominalment sobre el paper tampoc. Llavors, espero que haurà torn de
rèplica.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo en el tema de les còpies d’aquests documents i
tot això, jo no he donat cap directriu de que no se us doni, res més que això. Llavors, a
partir d’aquí veniu, els consulteu, evidentment sou regidors i teniu tot el dret a saber
els convenis aquests i veure’ls, això està clar. Llavors pel tema de la liquidació dels
pressupostos, bé comentar que hem capgirat la situació. Això ha quedat clar. Jo crec
que durant l’exercici 2012, tot des d’inici fins el final hem fet una gestió molt acurada
dels recursos i ha donat això, que l’Ajuntament en aquests moments tingui un
romanent de tresoreria positiu de 1,3 milions d’euros. Com el destinarem? Vostè ja ha
dit que hi ha coses afectades, però hi ha una part que estem pendents, en aquest
aspecte a veure l’Estat què hi diu, perquè possiblement deixi fer una part a inversions
o despeses que vagin relacionades amb el foment de l’ocupació. Possiblement, no ho
sabem. Per tant, com no ho sabem, el què vostè ha dit és correcte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si puc respondre al senyor Gontán (...)
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: m’agradaria que fos qui respongués el govern, a
menys segueixi al govern (...)
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Profitós, li pot contestar (...) més que res
perquè vostè, senyor Profitós, jo també ho dic públicament, ha sigut partícep de part
d’aquesta gestió.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: pel que jo recordo. Per la zona de Llerona hi ha un
conveni signat, i aquest se us ha de donar. Les altres dues coses realment el conveni
com a tal consisteix en dir: amb el préstec ICO et pago la factura i s’ha acabat la
discussió. És a dir, Fomento de Construcciones y Contratas per les obres de Corró
d’Amunt va cobrar el què estava reclamant perquè havien les factures, es van pagar, i
estan finançades dintre d’aquests préstecs ICO. I l’altra no em voldria equivocar, però
jo diria que també forma part d’aquest tracte. En qualsevol cas ells li diran si
existeixen aquests convenis o no, però de la primera segur que hi ha conveni, i de les
altres diria que els trets van per aquí, com li acabo d’explicar.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: correcte.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: com ha succeït a la Junta de l’empresa pública de
Dinamització Econòmica, veig que el regidor d’Economia no s’entera de res, li ha
d’ajudar l’antic regidor d’Economia que sí que s’enterava de les coses. Bé, dit això
(...) No, com ha reconegut que no coneixia els números de l’empresa i ara respon
l’antic regidor d’Economia, doncs (...) clar que diré el què vull, faltaria més que a
sobre m’ho prohibís. Bàsicament, jo espero que ara sigui la seva última intervenció
quan faci magnificència dels números, ja ho ha dit una mica el regidor d’Esquerra
Republicana. Vostè maquillarà els números però la realitat és que tenim un
endeutament brutal, que això seguirà tenint l’endeutament brutal, que no han respost
de quina planificació tenen per pagar el Pla Rajoy; que s’està fent? I ningú ha respost
la pregunta de per què no queden reflexats els 7 milions d’endeutament que tenim.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el tema del Pla Rajoy hi ha un pla d’ajust, que
l’anem passant cada ix temps. Per tant vostè veurà com es financien aquests 7 milions,
a través del pla d’ajust, i cada mes o cada tres mesos, passem un informe en el qual
diem si estem complint aquest pla d’ajust. Res més que això. Té la durada dels l0 anys,
i cada 3 mesos haurem d’anar passant, etc. Una altra cosa és que puguem amortitzar
anticipadament aquest préstec, val? Tot dependrà de molts factors. El Sector N en pot
ser un. De molts factors, molts. A partir d’aquí no en faré magnificència dels números.
No. Res més. Diré que aquest exercici, l’exercici 2011 es va tancar amb 6 milions de
dèficit, de romanent de tresoreria negatiu, ho dic bé això? I aquest any s’ha tancat amb
1,3 milions de romanent de tresoreria positiu. Res més que això. Si podem, d’aquesta
part petiteta, si podem destinar-ho a inversió per foment de l’ocupació ho farem, si ens
deixa la Llei. I si no, evidentment està afectat i no podrem fer altra cosa que el que
marqui la Llei. Res més que això.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una de les coses que marca la Llei precisament per
al romanent de tresoreria en el nostre cas és la reducció de deute, i l’altre el romanent
negatiu que va haver l’any passat va ser motivat bàsicament perquè es ban donar de
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baixa de les partides que l’ajuntament tenia com a pendent de cobrament, una quantitat
immensa de diners que estava en el sector N i que com a tal no s’arribaran a cobrar
mai, aquelles que hi havia.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
4. APROVAR INICIALMENT LA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
ENTRE PARTIDES DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013
VISTA la sol·licitud efectuada per l’àrea d’Obres i Serveis de transferència de crèdit de
la partida pressupostària de despesa 2013.05.1651.22710 despeses diverses
manteniment enllumenat, a la partida pressupostària de despesa 2012.11.4501.60931
Altres inversions en infraestructures i equipaments per import de 45.500 euros per tal de
poder fer front a despeses que suposa la necessitat d’ampliar el cementiri de Corró
d’Avall.
TENINT EN COMPTE que el present acord és objecte de transferències de crèdit que
afecten a diferents grups de funció.
ATÈS que les transferències que es proposen no afecten ni a crèdits ampliables ni a
crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici, no minoren crèdits que hagin estat
incrementats amb suplements o transferències de crèdit i no incrementen crèdits que
com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de minoració.
ATÈS que la base 21 de les d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2013, de conformitat en allò previst a l’article 179 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, preveu que l’autorització de transferències de crèdit
entre diferents grups de funció, correspon al ple de l’ajuntament.
VIST l’informe de la interventora accidental.
D’ACORD amb allò que estableix l’article 179 del text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, a l’ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la transferència de crèdit en el Pressupost vigent
de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, següent
Partida a incrementar
Import
11.4501.60931

05.1651.22710

Altres inversions en infraestructures
i equipaments
Import Total:
Partida a minorar
Despeses diverses manteniment

45.500,00
45.500,00
Import
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enllumenat
Import Total:

45.500,00
45.500,00

Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si
s’escau, al·legacions o reclamacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bona tarda. Bé, en primer lloc dir que el nostre
vot serà negatiu però no pas perquè no ens agradi la idea de que aquesta transferència
de crèdit vagi dedicada a una millora en el cementiri. Ja ens agrada, això, i inclús
pensem que arriba tard i tot, que ja s’hauria d’haver fet abans. Però votarem que no
perquè això forma part de la gestió econòmica d’aquest ajuntament en la qual no hi
estem d’acord. Ara hem de fer una transferència per millora o per fer coses en un lloc
que fa 4 dies es va aprovar el pressupost i no s’ha tingut en compte, i estem sempre
improvisant, una miqueta, sobre la marxa sempre. Per tant, com no hi estem d’acord,
només volia argumentar-ho d’aquesta manera, que sapiguéssin perquè era que no el
nostre vot.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: perdoni, però un cop més ens falta informació. Ens
falta informació. O sigui, no sabem perquè necessitem 45.000 euros més en aquesta
partida perquè no hem vist quin projecte és el que vostès ens estan proposant. Llavors
a mi em sembla bastant trist que hàgim d’anar demanant com els “pordioseros las
migajas de la mesa del señor”. Escolti, volem fer aquesta transferència perquè tenim
aquest projecte i aquí ho poden consultar perquè està dintre de l’expedient, o els hi
remeto a que parlin amb qui sigui. Jo, perquè algú em va dir que això anava cap a
Cementiri, però sinó, només veient lo que havia dintre era pràcticament impossible
saber-ho. Dos, a mi em xoca que el mes passat vam aprovar aquest pla trimestral de
què estem complint amb la normativa, una de les partides que teníem en positiu i que
ens permetia complir amb aquesta normativa era l’estalvi que havíem fet amb el
manteniment de l’enllumenat i ara, ja que ho hem justificat, aquests calers els enviem
a una altra banda i ens ho gastem. Bé, a mi m’agradarà veure d’aquí a tres mesos si
mantindran aquesta previsió d’estalvi perquè se l’estan gastant ara. Si aquesta és la
política de l’ajuntament anar justificant per un cantó i anar gastant per un altre, ens
trobarem amb uns forats encara més grans. Ja veurem com ho justifiquen d’aquí a tres
mesos.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: dues preguntes. La primera no ben bé el que acaba
de comentar el regidor Bernabé, si realment hem fet la previsió de que l’estalvi que
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portem acumulat, etc., ens permet estirar aquests diners del manteniment de
l’enllumenat.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: la pregunta és sobre aquests 45.000 que és
d’enllumenats públics, si hi ha aquests diners i van destinats, perquè jo m’ho he mirat,
van destinats a reparar el cementiri? És la meva pregunta que li faig.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, el pressupost sra. Claveria no és una cosa
rígida. El pressupost, al llarg del temps, el pots anar variant, i per això hi ha les
modificacions de crèdit. No s’ha de complir de punta a punta perquè és impossible i
cap ajuntament ho compleix. Per tant, les modificacions de crèdit serveixen per això.
Ho aplicarem al cementiri, evidentment. El cementiri, perquè en aquests moments
nínxols nous només en queden 16, i tenim tot una franja de nínxols que es poden
construir que en són 120 i per això ho aplicarem, i a part, aprofitarem per renovar totes
les teulades com el sr. Rosàs alguna vegada ens ha reclamat, totes les teulades i tot el
manteniment del cementiri que faci falta. I us recordo una cosa també a tots plegats,
recordeu que això ve finançat per un PUOSC, quan els diners del PUOSC ens arribin,
suposo que han d’arribar un dia o altre, aquests 45.000 euros i tota la inversió del
cementiri quedarà a zero. O sigui, si ens fan falta diners, com vostè preveu sr. Badia
del tema de despeses d’enllumenat que sabem que ens sobraran aquests diners, que per
això fem aquesta modificació de crèdit, però si ens fessin falta, quan arribi el PUOSC
el portarem cap aquí.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: la segona pregunta, per què el document comptable
que fa aquesta modificació de crèdit que se suposa que avui s’aprovarà està fet i
signat, tant per vostè com per la interventora i porta data del dia 17? La pregunta és, ja
anem tirant milles abans del Ple? Aquest document està dins de l’expedient que tots 17
hem pogut veure.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Profitós, no ho sé. L’únic que sé és que hem de
fer una modificació de crèdit, que vaig donar les directrius perquè es fessin i és perquè
veritablement, en el cementiri no tinguem un problema. Ja està. La data “no sé què”,
escolti’m no ho sé. I si està malament ja ho canviarem, no ho sé.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: ja li dic jo que la data que porta és del dia 17, més
que res per cuidar una mica....
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el fet és aquest que us he explicat. No hi ha més.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, tres vots en contra dels regidors del grup
municipal CPF, quatre abstencions dels regidors dels grups municipals LFI, ERC-AM i
PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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5. RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT
L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS I VIBRACIONS DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que el Ple, en sessió del dia 31 de gener de 2013, va adoptar, entre d’altres, els
acords següents:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions
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
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 de règim local.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades.”
ATÈS que l’acord d’aprovació inicial així com el document que recull el projecte de
norma s’han sotmès a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci
publicat a la pàgina 33 del mitjà de comunicació escrita diària Diari ARA del dia 22 de
febrer de 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6323 del dia 26 de
febrer de 2013, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 4 de març de
2013, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal.
ATÈS que els senyors Walter Bilek i Luis de Celis Valeri, en nom i representació de
l’empresa SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA, han presentat en aquest
Ajuntament escrit d’al·legacions en data 9 d’abril de 2013, RE 2013/2749. En aquest
escrit, a més de fer tot un seguit d’al·legacions, sol·liciten es modifiqui la zonificació
proposada en el mapa de capacitat acústica en els següents punts:
1) Classificant la línia del ferrocarril com a zona C3, i delimitant la corresponent
zona de soroll.
2) Classificant l’edificació anomenada “La casa nova” com a zona B3.
3) Amb caràcter subsidiari del punt dos anterior, classificant la citada edificació
com a zona B!.
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VIST l’informe emès pels tècnics municipals a l’efecte de resoldre desfavorablement les
al·legacions presentades i que es transcriu a continuació:
“La primera al·legació presentada queda resolta de la simple lectura de la classificació
de les zones acústiques del municipi, en concret a la pàgina 24/57 de l’ Ordenança
reguladora del soroll i les vibracions de les Franqueses del Vallès, Annex 1. Qualitat
acústica del territori. Mapes de capacitat acústica, que a continuació transcric:
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de
transport o altres equipaments públics que els reclamin
Inclouen els espais de domini públic en els quals s’ubiquen els sistemes generals de
les infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri.
Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han de
classificar d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria si no
existís aquesta afecció.
Respecte a la segona i tercera al·legació presentades, cal dir, contradictòries entres elles,
queden resoltes, també, només de la lectura del paràgraf cinquè de la pàgina 25/57 de l’
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de les Franqueses del Vallès, Annex 1.
Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat acústica, que a continuació transcric:
Així mateix, els edificis aïllats situats en medi rural que estan afectats de forma
directa per una infraestructura de transport es corresponen a una zona de
sensibilitat acústica moderada B1 (on coexisteixen sòl d'ús residencial amb
infraestructures de transport existents).”
VIST l’informe emès per la Secretaria d’aquesta Corporació.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de 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 2/2033,
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 Reglament
d’Obres i Serveis, Decret 179/1995, de 13 de juny, en el que s’estableix quin és el
procediment per a la seva aprovació.
AQUESTA àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- RESOLDRE DESFAVORABLEMENT les al·legacions presentades pels
senyors Walter Bilek i Luis de Celis Valeri, en nom i representació de l’empresa
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, SA, en aquest Ajuntament en data 9 d’abril de
2013, RE 2013/2749 ateses les raons enunciades a la part expositiva.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions
de les Franqueses del Vallès que s’adjunta com a annex al present acord.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords a les persones interessades.
Quart.- TRAMETRE l’acord d’aprovació definitiva així com una còpia íntegre i fefaent
de l’Ordenança aprovada a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança aprovada en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, en el butlletí informatiu local i en el tauler d’anuncis de la
Corporació. Així mateix, caldrà anunciar en el DOGC la referència al BOPB en què
s’hagi publicat integrament el text.
Sisè.- ADVERTIR que l’Ordenança aprovada entrarà en vigor un cop 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 de règim local.
Setè.- FER CONSTAR que l’Ordenança aprovada, junt amb el respectiu acord
d’aprovació, podrà ser consultat per la ciutadania dins el temps hàbil per a l’atenció al
públic d’aquesta Corporació.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: demanaríem que aquest punt quedés sobre la taula
perquè entenem que part de les al·legacions que s’han desestimat de SANDOZ podrien
tenir raons jurídiques que creiem que té base jurídica, que tenen raó i que afectarien no
només a la part de SANDOZ sinó a la resta del municipi. Per tant demanaríem que es
quedés sobre la taula a expenses de fer les proves acústiques preceptives que demana
tota la normativa.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no sé si la intervenció del sr. Regidor Gontán va
aquí mateix del que vaig a dir jo ara. SANDOZ fa referència, en aquestes al·legacions,
al mapa acústic del municipi que forma part del paquet. Jo entenc que en l’informe
dels nostres tècnics on es desestimen aquestes al·legacions no hi ha cap referència a
això, llavor jo el que voldria saber, de lo que del regidor responsable de l’àrea és si
realment el fet de que nosaltres no parlem per res de tots els comentaris que ells fan
sobre l’elaboració i la composició i el procés de l’elaboració d’aquest mapa, pot tenir
alguna repercussió amb l’ordenança. És a dir, si el fet de que no es contesti
explícitament a cap de les referències que en les al·legacions es fan sobre el mapa, pot
portar a que el mapa sigui invalidat, si és que realment no s’ha fet com s’havia de fer.
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Si vostè com a regidor de l’àrea diu, no escolta, jo pujo de peus que això està ben fet, i
conseqüentment invalidar tota la ordenança. A veure, una mica aclariment tècnic sobre
què hi pinta cada cosa aquí.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: bàsicament, les al·legacions que ens van presentar
l’empresa SANDOZ hi havia només demanaven tres punts. Jo sé que ells al·legaven o
deien que el mapa acústic ells no l’havien vist i no el tenien a l’expedient quan van
venir lo que és l’ordenança i demés. Però a veure, nosaltres ens hem basat bàsicament
en lo que ells ens demanaven, en els tres punts que aquesta empresa ens demanava
modificar, que a més a més eren tres punts que ja està reflectit a l’ordenança. Tot lo
que ells ens demanaven, que es tenia que modificar, ja està a l’ordenança i en el mapa
acústic queda reflectit. Evidentment hi ha una cosa que ells demanaven explícitament
amb el nom de la casa, si no recordo malament, el què passa és que nosaltres dintre del
mapa ho hem posat en global. El tema de les masies i tot això ho hem posat en global,
no posant cada nom de cada masia. És l’única cosa que ells ens han demanat, aquests
tres punts. Res més.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: és cert, però també dona l’avís en les al·legacions
de que no es compleix les preceptives mesures per fer el mapa acústic. És aquí on
demanem si us plau (...) no, no, però no s’han fet les proves preceptives. És aquí on
diem i creiem que té SANDOZ raó. Si voleu després entrem en el rollo de si està en
polígon o no està en polígon, que això és una altra guerra. Però aquí, en aquesta part
legal que ells donen avís, no demanen res més que donen avís, és on crec que pot
quedar invalidada tota la normativa. Per tant, demanem que quedi sobre la taula, que
es facin aquestes proves i que després presenteu això, sinó podem tenir el cas de que
tirem endavant i d’aquí un temps quedi tot enrere. No costa res deixar-ho sobre la taula
i fer les coses ben fetes. Ara, sempre i quan tingueu el convenciment de que ... Si teniu
el convenciment de que en absolut de que teniu raó, tireu endavant, però davant
l’al·legació que fa, és un avís de SANDOZ que posa jurisprudència per davant, jo no
me la jugaria.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no estaria de més que algun regidor, a banda del sr.
Gontán, de mi o algun regidor del govern es llegís els punts que van a l’ordre del dia i
que se’ls llegís sencers. A veure una mica la mare dels ous és que dintre d’aquest
informe, és veritat sra. Regidora nosaltres contestem específicament, quan dic
nosaltres vull dir l’ajuntament, els tres punts als que ells fan referència, però una de les
potes sobre les que s’aguanta la seva al·legació és que el mapa acústic no ha estat ben
elaborat. Llavors el que jo preguntava és, si nosaltres com ajuntament, i això no ho puc
saber jo, tenim la plena consciència de que aquest mapa ha estat ben elaborat,
endavant les atxes. Si resulta que no ens hem llegit el què ells diuen en aquest informe
per poder dir no, és que això que vostès diuen encara que no els hi contestem sabem
que és mentida, sabem que tots els controls que vostès ens demanen i que no hem
posat en l’expedient, que és el que ells diuen, aquest mapa existeix, però no acompleix
els requisits que hauria d’acomplir. Llavors si nosaltres sabem segur que el que diuen
ells en les seves al·legacions és mentida, independentment de que no ho haguem
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contestat, escolta, equip de govern, endavant les atxes. Si hi ha reserves sobre això, si
hi ha una part de la feina que no s’ha acabat de fer, doncs el què comentàvem ara fa un
moment, d’aquí un mes serem absolutament a temps, suposo, de fer-ho, fem un pas
darrera de l’altre, només això.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: algú s’ha preguntat si aquesta empresa té la llicència
de medi ambient i de soroll. Doncs ja li diré jo. Doncs no la té. Aquests senyors ja han
fet aquestes proves i no dona aquestes proves. Encara que vostès aprovin aquest nou
reglament, el d’abans aquests senyors ja no ho donaven, i això està a l’àrea de serveis.
I aquests senyors tenen que parar un dia i no volen parar un dia per tornar a fer la
prova. I aquests senyors s’han gastat una pila de diners a la via del tren, posant
barreres perquè no superen aquest nivell. Que superen aquest nivell i aquests senyors
ja han fet la prova, i se’ls ha tornat a demanar aquesta prova i no l’han feta.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Badia, no estem fent un “traje” per a ningú.
I vostè m’està parlant només de SANDOZ. Nosaltres estem fent una ordenança
general, l’únic que jo li demanaré a la regidora que és la competent en aquest tema, és
el tema del mapa acústic. Si vostè diu que el mapa acústic està absolutament ben
realitzat i ... tirem el punt endavant. Si no, no ens costa res deixar sobre la taula i en el
proper ple. Però vostè m’ha de dir si el mapa acústic està correcte.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: a veure, aquest mapa acústic es va fer amb la
Diputació. És un mapa que s’ha treballat amb la Diputació, i es van fer les proves
sonomètriques corresponents i jo el què puc dir és que veient totes les al·legacions i
llegint l’escrit que va entrar l’empresa SANDOZ, els tècnics, que són els competents
en tot això, no van veure que nosaltres en el nostre mapa acústic estiguem incomplint
la llei. A veure, jo tic que refiar-me de lo que a mi m’han dit els tècnics, i que l’única
cosa que sí que hem estat mirant, també era que tot el que demanaven ja està tot dintre
de l’ordenança. Així que a veure, les proves es van fer, les proves sonométriques que
vostè em diu que potser (....) que diu SANDOZ, sí, sí, però a veure, nosaltres ho hem
fet en general i per lo que diu el sr. Badia, SANDOZ potser no compleix amb aquest
mapa acústic, ja nosaltres actuarem. Potser compleix, potser no, però nosaltres després
ja s’actuarà, però s’ha fet un mapa acústic general per a tot el municipi.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i CPF, tres vots en contra dels regidors dels
grups municipals LFI i PxC, 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:
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA EN SUPORT A L'ESCOLA CATALANA
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El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentencies que qüestionen el català com a
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum
per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola catalana,
un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no
separació dels infants i joves per raó de llengua i gracies al qual la nostra societat
gaudeix d’un bon nivell de cohesió social.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per
part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències
empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de
coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà,
fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits
socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels
infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la
cohesió social de les nostres ciutats i pobles.
Per tot això, el Grup Municipal de Les Franqueses Imagina proposa al Ple els següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon.- MANIFESTAR el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts,
així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia,
sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer.- INSTAR el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el diu la Llei
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament.
Quart.- TRASLLADAR aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, a la Presidència del Govern de l’Estat, al President
de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a tots els centres educatius del municipi, a totes les
organitzacions de pares i mares del municipi i tots els ciutadans de les Franqueses del
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Vallès, mitjançant anuncis en tots els mitjans de comunicació, municipals, així com a la
plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: la defensa és molt senzillament. Tots tenim, dic
perquè la mitjana d’edat no tots hem participat en el model d’immersió lingüística, per
tant tots tenim fills, néts. Només us faig una pregunta: algú de vosaltres coneix algun
nen que no sàpiga parlar castellà? Ja està tota la defensa.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CPF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del
regidor del grup municipal PP, 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:
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE LA CREACIÓ D'HORTS URBANS A
LES FRANQUESES
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari de diversos terrenys
que no tenen cap ús previst a curt i mitjà termini, i més aviat estan en precari estat de
manteniment.
ATÈS que la greu crisi econòmica que patim comporta que un gran nombre de persones
del nostre municipi estiguin en atur i tinguin dificultats econòmiques per poder tirar
endavant, i que qualsevol ajuda o complement pot millorar la seva situació actual.
ATÈS que el municipi farà en aquesta legislatura minses inversions noves degut al Pla
d’ajust que va aprovar per la manca de recursos, caldria replantejar les inversions per
orientar-les en benefici de les persones.
ATÈS que el projecte de horts urbans municipals són mecanismes fàcils de portar a
terme i faciliten possibilitats a les persones i a les famílies per millorar les seves
expectatives de vida.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal a realitzar el projecte d’horts urbans en els
terrenys públics del Sector V al costat de la Ronda Nord, o a d’altres on es consideri
més adient, per tal de realitzar-los en aquesta legislatura.
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Segon.- REALITZAR procediment obert per a l’adjudicació-concessió dels horts
urbans.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, nosaltres fem aquesta proposta que ja fa temps que
havíem deixat algun projecte fet a la casa sobre aquests horts municipals, a on gent
jubilada, gent que estigui en atur, o gent que estigui necessitada, pugui disposar d’un
espai i, no tan sols es pugui esplaiar, si no que en pugui treure un profit per subsistir o
per calmar les seves necessitats que tingui, perquè estem segurs de que hi ha molta gent
que ho està passant molt malament. Jo vaig fer una proposta al consell de la pagesia que
es parlés d’això, se’m va demanar que es presentés la proposta. Evidentment jo no sóc
qui haig d’elaborar una proposta que no tenim tècnics al nostre abast perquè es pugui
fer. Tenim coneixement de que algú havia dit que s’estava treballant. Ens hem anat
esperant al final hem vist que no es fa res, no sé com teniu el tema, però l’hem presentat
perquè cada dia hi ha més necessitats amb la gent i creiem que això pot ajudar a algunes
famílies a arribar a final de mes. El tema de l’espai, nosaltres fem una proposta però hi
ha altres llocs on es podrien ubicar aquests horts. Hem fet aquesta proposta perquè ja hi
ha ocupació d’horts privats a dintre d’aquests terrenys municipals i l’ajuntament o no se
n’ha assabentat o bé no fa res. Tenim ocupació de particulars en espai públic i de
moment encara hi són. No hem vist que s’hagi fet res.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Rosàs, com a govern nosaltres li votarem que no
a aquesta proposta i li dono la explicació. Nosaltres ara estem acabant de definir les
zones d’equipament, que en tenim moltes en polígons industrials, i treurem a concurs
públic aquestes zones d’equipaments. Ho estem acabant de perfilar un plec de clàusules
generals per tal que la gent, atenent interès públic, ens aporti les seves propostes.
Llavors a partir d’aquí tenim dues empreses que ens han parlat sobre el tema dels horts,
ja us ho dic ara. L’ajuntament no els finançarà, amb diner públic no ho farà, però en
canvi sí que hi ha dues empreses que hi estan interessades. Dues empreses amb finalitats
socials, són entitats, no empreses. Això sortirà dins d’un paquet general i veurem cap a
quines parcel·les tiren i si veritablement algú s’hi llença. I aquesta és l’explicació que li
puc donar.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Rosàs, Esquerra, bueno, tot el grup d’Esquerra,
no perquè sigui una causa perduda, però Esquerra votarà que sí a favor d’aquesta moció,
entre d’altres coses, no hi havia previst d’intervenir, es tractava bàsicament de votar-ho.
Però l’explicació que li acaba de donar el sr. Alcalde és molt semblant a la que li hagués
pogut donar fa vuit mesos quan jo encara estava al govern. Llavors realment, de
moment ens falta poc perquè sigui un part, no sé si serà un part de burra o un part
d’elefant, però realment jo diria que el moviment que ha hagut en aquests darrers mesos
en aquest tema ha estat molt poc. En qualsevol, serveixi del què serveixi, el vot
d’Esquerra serà favorable a la moció.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres també li votarem a favor i jo li faig una
reflexió senyor Alcalde. No sé si s’ha llegit el paràgraf dos que presenta Convergència
per les Franqueses que diu: “ATÈS que la greu crisi econòmica que patim comporta que
un gran nombre de persones del nostre municipi estiguin en atur i tinguin dificultats
econòmiques per poder tirar endavant, i que qualsevol ajuda o complement pot millorar
la seva situació actual”, aquest paràgraf l’ha de fer pensar que més enllà dels deutes que
pugui tenir l’ajuntament i com financiem unes coses, i com treiem el rèdit, i com treiem
no sé què, tenim un decalatge social que està molt tocat. Llavors vostè a mi em pot dir:
escolti, jo no sé què faré amb els terrenys ara, però em sembla una bona idea això,
perquè tenim terrenys aturats que podem donar a gent perquè cultivi i tingui un hort i
pugui menjar d’allò. Vostès no diuen això, sinó que a més a més diuen, ja estudiarem
què farem amb els terrenys i evidentment aquí algú ha de pagar això i no serem
nosaltres. Llavors l’haurà de pagar aquesta gent que no té accés a res més? Per a qui
seran els horts? Pels que puguin pagar-ho?
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: això és el què hem dit que tenim una greu crisi. Ja no
tan sols aquella idea de que ho vam fer fa uns quants anys a la gent que està jubilada,
sinó ara ja és per necessitat, i és per necessitat que demanem que es faci, que es facin en
qualsevol terreny, qualsevol terreny que sigui municipal, que es pugui fer al marge de
que vulgueu treure altre rendiment d’altres terrenys, però tenim terrenys en el municipi
per poder fer, si no volem fer més gran, més petit, però per començar i per poder ajudar
a aquesta gent que realment ho està necessitant. No perquè siguin horts que com ha dit
el sr. Bernabé que aquells que puguin pagar. Aquells si volen, ja se’ls poden fer allà on
vulguin. A Palou hi ha una empresa que es dedica a això i a llogar horts. No, és que
nosaltres parlem de necessitats socials, no parlem de treure’n rèdits econòmics per a
l’ajuntament, si no de treure rèdit social per al municipi, per a la gent que realment ho
està necessitant. I invertir diners en un projecte que ningú ens demana, com la renovació
de la plaça Espanya de Bellavista, i en canvi no serem capaços de ser sensibles amb la
gent que s’ho està passant malament.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només comentar-vos que en aquesta sensibilitat
que vostè diu nosaltres els diners els hem invertit en plans d’ocupació. Els hem invertit
en plans d’ocupació per a gent necessitada i sempre atenent a criteris de serveis socials.
En portem 40 plans d’ocupació i mirarem d’arribar als 100. i això és per a aquesta gent
necessitada, això és per a aquesta gent necessitada. No invertirem diners per construir,
diner públic, per construir horts urbans. No els invertirem. Aquests calers els agafarem,
i els estem agafant i els posarem a fer plans d’ocupació a que la gent es pugui guanyar la
vida treballant. Aquest és el criteri d’aquest equip de govern i en seguirem fent, i si
podem fer 200 en farem 200. Però els horts urbans, per a nosaltres, no és una prioritat
en aquest moments gastar aquests diners. Preferim més que sigui a nivell de treball i de
gent necessitada, i així ho estem fent, sota aquests criteris. Segons, això no vol dir que
no els tinguem. Jo li repeteixo, potser no m’ha escoltat, li repeteixo, sortirà a concurs
públic 7 o 8 terrenys d’equipaments. Si vostè coneix algú, a nosaltres ens ha vingut a
veure ja DIMAS, ens ha vingut a veure HUMANA, si vostè coneix més algú que s’hi
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vulgui presentar, endavant, i els tindrem igualment, però els diners aquest govern ha
pres una decisió. I ha pres una decisió en fomentar l’ocupació.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: i lo que hem dit l’ocupació que tenim ara d’aquests
horts de particulars que estan en terrenys urbans, si ho tenen en compte, a veure si faran
alguna cosa o no faran res (...) Val, després una proposta que faríem seria una inversió
que fos mínima, si la gent pel seu compte està ocupant terreny públic i l’ajuntament no
ha fet cap inversió i hi ha uns horts fabulosos, potser sense fer cap inversió o la mínima
inversió, potser podríem tenir aquests horts urbans.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per set 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:
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I
UNIÓ EN DEFENSA DE LA UNITAT DEL CATALÀ A LA FRANJA
DAVANT la recent aprovació de la Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües i
modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó, amb els vots del PP i del Partit Aragonès, la
qual supedita la realitat lingüística de la Franja a criteris polítics basats en
l’anticatalanisme i l’aniquilació del català a la Franja, des de la més radical
irresponsabilitat política
ATÈS que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per l’Estat espanyol,
obliga a respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions territorials
polítiques o administratives,
ATÈS que la Comissió de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries de 1992 ha
emès diversos informes negatius a l’Estat espanyol per la situació del català a la Franja,
no per cap Llengua Aragonesa Pròpia de l’Àrea Oriental (LAPAO).
ATÈS que la comunitat acadèmica i científica internacional manifesta unànimement que
la llengua parlada a les comarques de la Franja és el català,
ATÈS que el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el reconeixement
competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a l’Institut d’Estudis Catalans,
en qualsevol del territoris catalanoparlants.
ATÈS que és una aberració filològica reconèixer el dret a l’ensenyament de la LAPAO,
ja que l’ensenyament d’aquesta pseudollengua acientífica implicarà la fi de
l’ensenyament de la llengua catalana per a la nostra població escolar.
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ATÈS que tots els centres educatius amb un projecte bilingüe (català-castellà) o
trilingüe (català-castellà-anglès) en llengua catalana tenen amenaçada la seva
pervivència, ja que si no hi ha classes de català no hi podrà haver assignatures cursades
en català, fet que privarà de qualitat i competències educatives a l’alumnat del territori,
a més del dret a rebre l’ensenyament de la llengua pròpia.
ATÈS que el projecte de llei articula que, quant a la relació amb les administracions, els
administrats podran usa la LAPAO com a traducció complementària a la prèvia redacció
en castellà de qualsevol document adreçat a l’administració.
ATÈS que la llengua catalana, amb les seves diferents variants dialectals, ha estat
històricament el vehicle d’entesa i de comunicació entre les persones i institucions dels
territoris de la Franja i dels de Lleida i Terres de l’Ebre que la tenen com a pròpia.
ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar, a través de la Junta de portaveus, per
tots els grups parlamentaris, excepte el PPC i C’s, una declaració de reconeixement de
la unitat de la llengua catalana, en què denuncia les “denominacions impròpies” que
contravenen els principis científics i acadèmics i que no en reconeixen la unitat. I també
demana al govern espanyol que actuï a favor d’aquest reconeixement i denuncia que les
iniciatives dels governs balear i aragonès “no s’ajusten a la Declaració universal dels
drets lingüístics.”
El grup municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- DEMANAR al Govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació científica
internacional de la llengua parlada a la Franja, el català, com a riquesa patrimonial
cultural a respectar, protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País Valencià,
Illes Balears, la Catalunya Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra.
Segon.- DEMANAR a la Cambra parlamentària d’Aragó que deixi sense efecte la Llei
d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó,
restant vigent l’actual Llei 10/2009, de 22 de desembre.
Tercer.- DEMANAR al Govern d’Aragó que no apliqui la Llei d’ús, protecció i
promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó i que, per contra:
a) implementi l’ensenyament obligatori del català als centres educatius dels
municipis de la Franja, per respecte als drets lingüístics dels parlants i per
garantir-ne el seu coneixement i pervivència.
b) mantingui els diferents projectes educatius bilingües (català-castellà) i
trilingües (anglès-català-castellà) implementats en alguns centres educatius de
la Franja, respectant la voluntat de la comunitat educativa del territori.
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c) reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat acadèmica competent,
així reconegut jurídicament en norma estatal, considerant també la
normativització dialectal que l’IEC contempla, defensa i protegeix.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acords al Govern d’Aragó, al Parlament de
Catalunya, a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Plataforma per la llengua.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per descomptat el vot d’Esquerra serà favorable. Jo
demanaria si fora possible, en el punt quart, en el de donar trasllat, afegir-hi o bé els
municipis o els ajuntaments de la franja o bé afegir la comunitat educativa d’aquests
pobles. Aquesta gent ja s’han començat a bellugar per aquest tema, s’han començat a
bellugar exactament en el sentit que nosaltres aprovarem en aquesta moció, i em penso
que és important que se sentin recolzats. Si algú necessita ara mateix ajuda apart del
País Valencià, són ells.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Profitós, aquesta és la nostra moció.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del
regidor del grup municipal PP, 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:

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA EN SUPORT A LES ENTITATS DEL MUNICIPI
Que les entitats del municipi són un element clau de la cohesió social.
Que les entitats del municipi duen a terme unes tasques que les diverses
administracions, moltes vegades, ni poden ni han d’assumir.
Que l’aportació econòmica que fa l’Ajuntament en forma de subvencions, en certs casos
no cobreix totes les necessitats que tenen les entitats del municipi per desenvolupar la
seva activitat.
Que aquest ajuntament disposa d’espais de trobada (Can Ganduxer, Can Font, Centre
Cultural de Bellavista, seus dels consells de poble, antiga escola de Marata, etc.) i
d’infraestructures suficients (carpes, escenaris, taules, cadires, contenidors, projectors,
etc.), que faciliten en gran mesura dur a terme les diverses activitats que fan les
diferents entitats del municipi.

Ple 30/05/2013 – pàg. 24

Que aquest espai i aquestes infraestructures són propietat d’aquest Ajuntament i per tant
de la ciutadania de les Franqueses i de les entitats inscrites al registre d’entitats d’interès
municipal de les Franqueses del Vallès, que són l’eina d’organització més plural que
tenim els veïns per dur a terme les nostres inquietuds en benefici de tota la societat
franquesina.
Que des del 2009 és vigent la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i que des del 2010 és vigent el reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010.
Que l’aplicació d’aquesta Llei i el Decret corresponent suposa entrebanc per al
desenvolupament normal de l’activitat de les entitats del municipi i en conseqüència
posa en dificultat l’existència de les mateixes entitats i per tant la cohesió social es pot
veure molt perjudicada.
En relació amb els antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal a facilitar gratuïtament, a les entitats inscrites al
registre d’entitats d’interès municipal de les Franqueses del Vallès, l’accés i la
utilització dels diversos espais de trobada que hi ha al municipi, fins i tot fora d’horari
d’oficina.
Segon.- INSTAR el govern municipal, a la cessió gratuïta i si s’escau, al muntatge
gratuït, a les entitats inscrites al registre d’entitats d’interès municipal de les
Franqueses del Vallès, de les infraestructures de què disposi l’Ajuntament.
Tercer.- INSTAR el govern municipal a donar assessorament gratuït a totes les entitats
inscrites al registre d’entitats d’interès municipal de les Franqueses del Vallès, a l’hora
de fer tots els tràmits administratius necessaris per complir la Llei 11/2009 i el Decret
112/2010.
Quart.- INSTAR al govern municipal a modificar l’article 5 de l’Ordenança Fiscal 10
(Taxa prestació serveis d’intervenció administrativa ACTIVITATS) perquè les entitats
inscrites al registre d’entitats d’interès municipal de les Franqueses del Vallès, estiguin
exemptes del total de la quota tributaria (article 6 de l’OOFF 10), en el cas que
organitzin espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari ( art.
42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol), així com activitats esportives o de caire social.
Cinquè.- INSTAR el govern municipal a crear la figura, dins del PMCEIJ, de l’assessor
de les entitats que conjuntament amb les entitats, elabori tots els documents
administratius necessaris per dur a terme les diverses activitats de les diferents entitats
inscrites al registre d’entitats d’interès municipal de les Franqueses del Vallès.
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Sisè.- INSTAR al govern municipal a que posi en marxa totes aquestes mesures a partir
de l’1 de gener de 2014.
Setè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció a tots el ciutadans de les Franqueses
mitjançant tots el mitjans de comunicació municipals.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bàsicament es defensa sola. Creiem que les entitats
del municipi són claus per a la cohesió social; creiem que les entitats del municipi són
claus per al desenvolupament humà de qualsevol societat i a les Franqueses més
perquè som nuclis separats i en cada nucli hi ha la seva particularitat i, per tant,
cohesiona molt el nucli. Llavors ens trobem dificultats d’horaris per reducció d’accés a
espais per reducció de personal, ens trobem que hi ha dificultat a l’hora d’aplicar la
llei, que és vigent des del 2009 i que no s’ha aplicat fins ara i, per tant, creiem que
davant d’una llei injusta, tot i que no tenim capacitat de canviar-la però sí tenim
capacitat d’ajudar aquestes entitats a que facin tots els tràmits legals de manera fàcil
sense dificultats. I afegir que com la pròpia llei obliga a que davant d’activitats que
organitzin fins i tot les entitats sense ànim de lucre tinguin que tenir llicència
d’activitats, que es modifiqui l’ordenança núm. 10 precisament perquè tot i tenir que
demanar la llicència d’activitats estigui exempta de pagar-la. Per això demanem que es
posi en vigor a partir de l’1 de gener de 2014 per no començar a fer modificacions en
les ordenances fiscals d’aquest any.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo els hi explicaré el vot negatiu de l’equip de
govern. Tot això de les entitats ja ho fem. Ja ho fem, val? L’únic que no hi estem
d’acord a cedir infraestructura de l’ajuntament a entitats de caire polític. Creiem que
les entitats de caire polític s’han d’autofinançar i que no s’han de finançar a través dels
impostos dels ciutadans, tot i que ja hi ha una part que als partits polítics van.
Senzillament aquesta és la nostra explicació de vot.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri, si ho fan posi-ho per escrit, no hi ha cap
problema. Que no doni la sensació de que depèn qui ho té fàcil i depèn qui no ho te
fàcil. Després li estem dient alguna cosa més que tot això. Li estem dient que te dues
normatives que són molt restrictives, molt, que no les ha complit aquest ajuntament
mai, fins ara. Li estem dient que li doni recolzament legal a les entitats perquè si un
dia una de les entitats te un problema greu, esperem que no, el corresponsable és
l’ajuntament que és qui autoritza aquesta festivitat, com vostè vulgui dir-li. Per tant,
aquí tenim dues formes de treballar: una és dir, aquesta llei ens sembla injusta i podem
fer una moció, i portar-ho, etc., perquè realment s’està carregant, equipara lo que seria
una discoteca a una festa popular, els equipara, i l’altre, és dir mirar cap una altra
banda, anem donant autoritzacions i preguem a Santa Rita perquè no passi
absolutament res. I l’únic que l’estem demanant és això, que ho posin per escrit. Si
vostès tenen intenció de modificar el reglament, faci’n quan toqui i ja ho debatrem
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: molt bé sr. Bernabé, em mantinc en lo que he dit,
però tot i així aquesta última part jo li agafo el compromís d’estuadiar-ho.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: vostè diu exactament que compleixen amb tot això,
si? Ha dit això? (...) No, no, però ha dit que l’ajuntament compleix amb tot això. Ho
dic perquè fora d’horaris d’oficina actualment no es pot accedir les entitats, si no el cas
més clar és Can Ganduxer, o Can Font. Tampoc s’està facilitant lo de la taxa, tampoc
existeix; aquí teòricament s’ha de pagar la taxa perquè les entitats no estan exemptes. I
tampoc existeix la figura de l’assessor de les entitats per solucionar tots els temes
administratius. Per tant, votar en contra d’això és no voler fer el què li estem demanant
que apliqui. Per tant tot no ho fan.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: li repeteixo, el nostre vot és negatiu perquè no
estem d’acord que entitats de caire polític l’ajuntament els hagi de financiar, els hagi
de donar infraestructura, els hagi de donar taules i cadires, i amb aquesta moció hi
entren totes les entitats. És el nostre plantejament i ens ha de respectar. Res més que
això.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels
grups municipals LFI i ERC-AM, deu vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, quatre abstencions dels regidors dels grups
municipals CPF i PxC.

10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: començarem recordant-li lo que ha dit vostè al
principi de que els grups municipals tenim tota la informació que volem, quan volem i
a disposició “tutti plena”. Nosaltres vam presentar una instància el mes de setembre on
demanàvem en quins contenciosos estava l’ajuntament ficat i quines quantitats es
demanava a l’ajuntament dintre d’aquests contenciosos. Fa 8 mesos i no se’ns ha
contestat. Literalment, en el seu moment, la persona que ho portava em va dir que era
molt complicat saber exactament quants contenciosos teníem. Bé, jo he estat esperant
8 mesos, vaig trucar-lo fa un mes, no ha hagut manera. És el càrrec aquest que vostè
va portar de Parets. Doncs escolti, li dic públicament, ens contestaran a això? Després,
hem llegit la notícia de que arrel de la moció que nosaltres vam presentar al final s’ha
fet la connectivitat amb la biblioteca i l’institut. Però també en aquest Ple van venir
uns veïns de la Plaça Nova que van portar una problemàtica i era la següent: aquestes
persones havien comprat unes vivendes que no tenien ni connexió de telèfon, que és
una obligació que té l’ajuntament, una obligació, de comprovar que totes les vivendes
tenen les infraestructures mínimes per poder donar l’ok al constructor per a la venda.
En aquest cas, l’ajuntament no ho va fer i aquestes persones van venir a aquest ple farà
aproximadament 8 mesos a dir quina solució li donem. Clar, jo, de fet ens han fet la
pregunta via web, de dir, escolteu, no ens donen resposta però sí que diuen que faran
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la connectivitat aquí a dalt. La plaça Nova està entre un punt i un altre, per què no
se’ns dona una resposta? Per últim, parlarem de la web municipal i de la web del seu
partit. No vull entrar en polèmica. Li faig una proposta, perquè no hagin possibles
confusions de si és copia o no és copia. Tant l’Associació Catalana de Municipis com
la Federació de Municipis i Ajuntaments com Mollet, tenen aprovada una normativa
que diu que el 10 per 100 de l’espai tant de webs municipals, com de butlletí, que en
aquest cas s’està complint, com qualsevol altre mitjà públic, l’ocuparan els diferents
grups municipals. Compti que dic els diferents grups municipals, no oposició. Llavors
si vostès alentessin a posar notícies de les que estan fent els diferents grups municipals
a la web, segurament no se’ls podrien acusar de que íntegrament les notícies de la web
van a parar a la seva pàgina web perquè seria radicalment diferent, hi haurien altres
notícies. Aquesta és la pregunta que li faig, el prec. Anem a fer una moció en la qual
marquem unes normes de joc de quina és la participació en els mitjans públics de
comunicació d’aquest municipi, com en tenen en d’altres, i com tenen les dues
federacions municipalistes. I per últim, els continguts de la web de l’ajuntament, són
de lliure accés? Qualsevol ciutadà o qualsevol ciutadà pot agafar copiar la notícia? O
tenen copyright? Pregunto.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: de l’enquesta aquesta que s’ha fet a nivell
municipal sabem el cost? Ens agradaria saber el cost i el mostreig en què es fa
l’enquesta, què es té en compte a l’enquesta. Després, sabem d’uns ciutadans que li
han vingut a oferir una oferta de voluntariat educatiu molt semblant a la que funciona
a Granollers, què hi ha d’això? Si pensen tirar endavant o no pensen tirar endavant? Li
agrairíem que a partir del proper ple, a banda de les propostes, perquè ja que queda tot
endreçat, bé molt clar amb cada carpeta hi ha aquest document i aquest altre, i aquest
de més a més, com suposem que tot això està digitalitzat, agrairíem que se’ns enviés
tot el paquet, perquè a vegades amb les propostes o en la immensa majoria de les
vegades amb les propostes no hi ha prou per fer un anàlisi de la situació. Després li
demanaríem si us plau, com a prec, que facin un esforç d’adequació de la casa del
Bon Repòs, perquè tot aquest hivern no s’ha pogut fer servir, era impossible per les
temperatures que hi ha. A l’estiu no es poden obrir les finestres perquè no hi ha. I
algun mitjà audiovisual per poder treballar perquè no tenim pràcticament res. I una
pregunta a la regidora Garcia, que li vaig fer en el darrer ple, és com ha quedat el tema
de l’aparcament de les bicis del carrer Aragó, tocant a l’estació, que li vam demanar?
Que em va dir que s’ho mirarien i no hem rebut resposta. I ja per acabar una reflexió,
prec o digui’n com vulguin. Miri, el plantejament de fer horts urbans és tan senzill
com deixar fer horts urbans. No cal gastar-se res. Si vol, com a molt, el tràmit
administratiu de que vinguin i ho demanin, però és tota la inversió que s’ha de fer, i el
benefici social i econòmic per a les famílies és molt elevat. Jo entenc que vostè té una
política de concessions, però li demanem que reflexioni sobre això perquè amb certes
coses la concessió no val, i la demostració és la piscina, que va com va, i segurament
ens costarà més diners del què ens pensàvem que ja li vam dir en el seu dia.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: dues coses només. La primera el que havia
comentat el regidor sr. Gontán sobre la casa del Bon Repòs compti que li hem demanat
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dues vegades, o sigui que la pregunta està duplicada perquè seria exactament el
mateix. L’habitabilitat en segons quines hores és difícil. La segona, també referent a
l’enquesta de la Diputació, lo del tema del cost i del mostreig li deixaré que ho contesti
vostè que sé que sí ho contestarà. La pregunta només és, ens pot assegurar que la
informació que se’ns ha passat als grups és tota la informació que la Diputació ha
passat a l’ajuntament?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: els contenciosos administratius, val? Sr. Bernabé,
tingui! Feu una fotocòpia després perquè és de l’Àlex i el tenia aquí, per tant, perdó, és
de la Marta perquè estava a la liquidació. Li prego que feu fotocòpia i li passeu als
grups. Això per un costat. Pel tema de la connexió, amb l’empresa Eurona ara
l’ajuntament farà una inversió de 10.000 euros i l’empresa Eurona 10.000 més per
tenir molta més velocitat de navegació. És a dir, em sembla que per 19 euros tindràs 3
megas, per 25 en tindràs 6, si mal no recordo per trenta i pico tindràs 9. Per això, els
equipaments municipals ens sortirà, ells enxufen fibra òptica en el repetidor i del
repetidor va per wimax i així hem guanyat potència. Espero que a la plaça Nova hi
arribi; no ho sé, perquè la plaça Nova té un problema perquè no hi arriba, està
enfonsada, i allà hi ha un problema. I aquella gent quan va comprar aquella casa
suposo que ja ho sabien, suposo, no ho sé. (...) Després sr. Torné, si de cas, és una
qüestió d’ordre. Sr. Torné, ara tinc la paraula jo. (...) Allà no hi arriba, l’internet no hi
arriba a la Plaça Nova. (...) Sí, us estic dient que connectarà la fibra òptica amb el
repetidor i a partir d’allà els hi donaran amb més velocitat i allà la repartiran.
Escolti’m, és així, és així (...) És igual sr. Torné, després si cal se’n va a Eurona i
demana (...) El tema de l’Assemblea i la Federació de Municipis pel 10 per 100 del
tema dels partits polítics. Miri en el tema de la web, no ho he parlat, jo crec que té raó,
jo crec que hauríem de posar un espai per als partits polítics, a dins de la web, per a
tots els partits polítics. Un espai, partits polítics, i que els partits polítics puguin anar
penjant les seves notícies. Jo no ho trobo malament, li dic. Per tant, això en parlarem.
El tema del copyrigh no en tenim. Al contrari, quantes més notícies i més es
divulguin... jo crec que ve, perquè ho sabem, perquè van publicar que Convergència i
Unió fa... jo li demanaria que entrés a la pàgina de Convergència i Unió i veiés les
notícies que es pengen, que són les de l’Ajuntament, i que després posa “font:
ajuntament de les Franqueses”. Jo li demanaria només això, no hi ha problema. Inclús
el meu facebook, jo retuitejo, penjo les notícies de l’ajuntament. No hi ha copyright.
En aquest aspecte no estem fent res dolent (...) No, però algú sí que ens ha acusat. Jo a
partir d’aquí, és que qualsevol pot fer-ho. Són notícies de l’ajuntament i es fan perquè
es divulguin. Val? No hi ha cap mena de problema amb això. El cost de l’enquesta, jo
crec que el cost de l’enquesta és zero (...) Repeteixo, jo crec que el cost de l’enquesta
és zero. És una subvenció que ens fa la Diputació, val? Zero (...) El cost per a
l’ajuntament és zero. El què li costa a la Diputació, demanin-ho vostès a la Diputació,
tant se me’n fa. (...) Sr. Torné si us plau, està guerrillero avui (...) Vale, doncs vinga,
faci. El cost de l’enquesta de la Diputació és zero (...) És zero per a l’ajuntament de les
Franqueses, per a la Diputació demani-li. No, ja està. El tema del voluntariat, està en
estudi, no ho veiem clar. En aquest aspecte no ho veiem clar. En el tema de la
temperatura del Bon Repòs, des d’obres i serveis que s’ho vagin a mirar i que prenguin
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les mesures oportunes d’inversió. Haurem de mirar-ho, no? En el tema dels horts
urbans agafo la seva reflexió, però jo li repeteixo, possiblement en veurà d’horts
urbans aquí. Deixem pas al pas. I jo li repeteixo el què estem fent nosaltres en aquests
moments, estem apostant per una altra cosa, que és els plans d’ocupació, i estem
apostant fort. I ara també reflexionant, sr. Bernabé, aquells 100.000 euros que vostè a
Dinamització Econòmica ha trobat, doncs .... a través dels plans d’ocupació, a través
de formació, i a través d’altres més coses, doncs potser els haurem d’aplicar. El sr.
Regidor volia fer un curs per a cambrers, que trobo molt idoni, doncs possiblement
una part pugui anar per aquí. Hi ha alguna altra pregunta que no és per a mi? Ah!
Perdoneu, l’enquesta! L’enquesta, als partits polítics se us va passar el resum, i a la
pàgina web, dins de la notícia hi ha l’enquesta sencera, és pública. És l’enquesta
sencera. No tenim més. (...) Jo diria que 600, 600 entrevistes, val? I a dintre de la
pàgina web, a la notícia hi ha l’enquesta sencera, cliqueu i em sembla que són 60
pàgines. Per tant és pública, no ens enganyem, i el què surt bé, surt bé, i el què surt
malament, surt malament, no hi ha més. I senyor Ribalta, una última resposta.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només un aclariment. Han dit que a la plaça Nova
hi havia edificis sense telèfon. A veure, a mi el què em consta que tot Bellavista tenia
fibra òptica, llevat de l’institut i l’escola i la biblioteca, que no en tenien i per pocs
metres, i el coneixement que tenia jo i pel que he comentat amb altres regidors és que
havia unes cases que no tenien fibra òptica, però de telèfon sí que en tenien, si no, no
haguéssim concedit la primera ocupació ni l’habitabilitat (...). Està parlant de fibra
òptica? (...) No, un fallo no, el tema de la primera ocupació ... són temes... Però a mi
em constava que a ells tampoc els arribava la fibra òptica, però el telèfon (...) bueno, ja
ho investigarem perquè el primer coneixement que en tinc és ara, vull dir que em
sembla greu si és com vostè diu, que no ho sé.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: el tema de l’aparcament de bicicletes, en aquests
moments no tenim previst posar-los. A més a més, d’aquí en uns mesos en un temps
començarà l’adequació de tota la plaça Espanya, incloent la zona de l’estació i demés,
així que de moment no posarem un aparcament de bicicletes.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

