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BAN 

 
 

ES FA SABER que el Ple de l’Ajuntament, ha de reunir-se a la Sala d’Actes de la Casa 
Consistorial, el dia 25 d’abril de 2013, a les vuit de la tarda, per tal de celebrar sessió 
ordinària de primera convocatòria, per tractar dels assumptes següents: 
 

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 

2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL 
PLA D’AJUST, APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 27 DE 
MARÇ DE 2012, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 
 

3.- RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 11 
D’ABRIL DE 2013, EN QUÈ S’APROVA EL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL 
CONVENI PER A LA CESSIÓ DE LES NAUS 3 I 4 SITUADES A LA ZONA 
D’EQUIPAMENTS DE LES ANTIGUES CASERNES MILITARS, ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I EL CENTRE 
D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS 
 

4.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ, PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, CONVERGÈNCIA PER 
LES FRANQUESES, LES FRANQUESES IMAGINA, ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA, UNIÓ DE POBLES DE LES FRANQUESES I 
PLATAFORMA PER CATALUNYA, SOBRE LA COL·LOCACIÓ DE 
PARTICIPACIONS PREFERENTS I OBLIGACIONS SUBORDINADES PER 
PART DE LES ENTITATS FINANCERES 
 

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE EL COMPLIMENT DEL CONVENI DE CONSTRUCCIÓ 
DE LA RONDA NORD 
 

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA 
RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE RENDA 
GARANTIDA DE CIUTADANIA 
 

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA PER LA QUALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MERCAT DE LLOGUER I 
EN CONTRA DE LA REFORMA DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS 
APROVADA PEL GOVERN DEL PARTIT POPULAR 
 

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA PER AL RECONEIXEMENT DE 
L’HABITATGE COM A DRET SOCIAL 
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10.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 22 d’abril de 2013 
 
 
 

Francesc Colomé i Tenas - Alcalde 
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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 25 d'abril de 2013 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:24 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 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 DE 

SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, APROVAT PEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 27 DE MARÇ DE 2012, 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 

 
 
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 
de març, pel que es crea el fons per al finançament del pagament a proveïdors, pel que 
es recullen les obligacions d’informació de les entitats locals que hagin formalitzat 
operacions d’endeutament previstes en l’esmentat Reial Decret Llei, l’alcalde dona 
compte de l’informe emès per la intervenció municipal sobre l’execució del pla d’ajust 
corresponent al primer trimestre de 2013 contemplat en l’article 7 del Reial Decret Llei 
de 4/2012, de 24 de febrer  
 
“Dña. Marta Pujol Enrich, interventora accidental del Ayuntamiento de Las Franqueses 
del Vallès, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, y que desarrolla la Orden 
HAP 2105a / 2012, de 1 de octubre respecto a las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley, se procede a emitir el presente 
 
INFORME 10/2013 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 
 
1. ANTECEDENTES 
 
En fecha 27 de marzo de 2012, el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de ajuste al 
que se refiere el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales. 
 
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento ligada con el mecanismo de 
pago, con unos indicadores a lo largo del período de su vigencia positivos: remanente de 
tesorería, recursos generados netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos 
previstos para el pago de las obligaciones de la entidad local. El plazo máximo de 
vigencia es de 10 años, hasta el ejercicio 2022 
 
El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo 
para la financiación del pago a proveedores, se recogen las obligaciones de información 
de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que hayan formalizado 
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto Ley, deberán presentar 
trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas el 
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informe del interventor sobre la ejecución del plan de ajuste contemplado en el artículo 
7 del Real Decreto Ley de 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al pleno de 
la corporación local 
 
Para las entidades locales no incluidas en los artículos 111 y 115 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, caso en que se encuentra el Ayuntamiento 
de las Franqueses del Vallès, la remisión del primer informe trimestral (que incluirá los 
datos acumulados de todo el ejercicio), se realizará transcurrido un año desde la 
aprobación del plan de ajuste. 
 
La información a suministrar corresponde a unos formularios que se adjuntan al 
presente informe y que han de ser remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda y 
Administraciones Públicas por vía telemática  con el presente informe de seguimiento 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2013, y la fecha límite para ello es el 
día 18 de abril de 2013 a las 18:00 horas (hora peninsular). 
 
La liquidación correspondiente al ejercicio 2012 está en fase de elaboración. La 
previsión es poder tenerla disponible en un mes. 
 
La entidad local ha cumplido con la obligación de remitir en el plazo previsto el informe 
trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 2/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad de operaciones.  El informe correspondiente al 
primer trimestre de 2013 está en fase de elaboración. El plazo para remitirlo al 
Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas por vía telemática  
fine el día 30 de abril de 2013. 
 
2. SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE - PREVISIÓN 31/3/2013 
 
MEDIDAS DE INGRESOS 
 
MEDIDA 1: AUMENTOS TRIBUTARIOS 
 
a) Incremento del IBI. 
Se estimó un aumento de recaudación en 425.000 euros anuales.  
En estos momentos el padrón del ejercicio 2013, sin tener en cuenta las liquidaciones, 
se estima en 4.609.521,75€ cuando el padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin 
tener en cuenta las liquidaciones, fue de 4.426.832,98€. El padrón del ejercicio 2013 es 
superior al del ejercicio 2012, que acumula el aumento del ejercicio anterior respecto al 
ejercicio 2011.  
En el calendario fiscal del ayuntamiento se ha fraccionado su recaudación intentando 
potenciar  la domiciliación bancaria: 
-la primera fracción del 5 de abril al 5 de junio para los recibos domiciliados  
- la segunda fracción del 4 de noviembre para los recibos no domiciliados  
-y el día 3 de junio para los recibos domiciliados 
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A fecha de 31 de marzo de 2013 no ha habido recaudación significativa, únicamente 
alguna liquidación, porque la recaudación del padrón se iniciará a partir del día 5 de 
abril.  
Se estima que el aumento de recaudación será superior a los 425.000 euros previstos. 
 
b) Revisión catastral 
En aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias para consolidación de las finanzas municipales, el Ayuntamiento de 
las Franquesas del Vallés se ha acogido durante el primer trimestre de 2013 a la 
actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos por aplicación 
de los coeficientes previstos, a estos efectos, en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado que entrará  en vigor a partir del ejercicio 2014. 
 
c) Incremento medio de los impuestos 
Para el ejercicio 2013 se ha previsto un incremento lineal de un 3,9% exceptuando el 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (que ya tiene la mayoría de categorías 
de vehículos al tipo máximo) siguiendo el criterio habitual de este ayuntamiento de 
incrementar según el índice General de Precios al consumo de setiembre 2011 a 
setiembre 2012  
Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento 
lineal de un 3% (excepto IVTM y la tasa por recogida de residuos por la que se propuso 
un incremento del 5%) Para el resto de ejercicios se propuso un incremento del 2,5%. 
Para el ejercicio 2013 se ha previsto un aumento superior en un 0,9% (ha sido de un 
3,9% en lugar del 3% previsto al inicio del plan de ajuste) para todos los impuestos y no 
se llega al 5% previsto en la tasa de recogida de residuos que se espera queden 
compensado con el aumento de 0,9% del resto. 
El incremento de recaudación obtenido por el aumento de tasa de recogida y 
eliminación de RSU en el ejercicio 2012 fue de 146.888,84 euros, pasando de 
1.159.037,78 euros recaudados en el ejercicio 2011 a 1.305.926,62 de euros recaudados 
en el ejercicio 2012. Este incremento ha contribuido a adecuar el coste del servicio al 
incremento del coste de la vida que no se había podido recuperar en ejercicios 
anteriores.  
El padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin tener en cuenta las liquidaciones, fue de 
1.340.929,71€ y el de 2013, sin las liquidaciones,  es de 1.380.607,65€. La recaudación 
del padrón correspondiente a la tasa de recogida de residuos se iniciará el día 5 de abril 
y se estima que el aumento de recaudación respecto al ejercicio 2011 será superior al 
previsto. Se prevé un incremento anual de 150.000 euros por este concepto 
 
MEDIDA 3: POTENCIAR LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA PARA 
DESCUBRIR HECHOS IMPONIBLES NO GRABADOS 
 
a) Inspección tributaria licencias de actividad 
Durante el ejercicio 2012, se contrató un servicio externo para actualizar los datos 
referidos a empresas que operan en el municipio sin licencia de actividad. Se estimó un 
incremento de recaudación de 50.000 euros para el ejercicio 2012. El total liquidado por 
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este concepto en el ejercici0 2012 fue de de 23.630,70 euros. Durante el primer 
trimestre del ejercicio 2013 el total de liquidaciones efectuadas por este concepto ha 
sido de 27.454,11 euros. Se estima que el total de liquidaciones que se efectuaran 
durante el ejercicio será de unos 100.000 euros 
 
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 
 
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos 
En la confección de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 se  incrementó el 
3,9% de acuerdo con el IGPC de setiembre de 2011 a setiembre de 2012.  
En las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012 se regularizaron precios con 
incrementos superiores, para adecuar el precio al coste de los servicios, pero no fue 
suficiente. 
El incremento mínimo estimado en la confección del plan de ajuste para esta medida fue 
de 30.000 euros anuales. El incremento real producido durante el ejercicio 2012  fue de 
10.634,74 euros, pasando de unas liquidaciones  de 156.409,84€ durante el ejercicio 
2011 a 167.044,58 euros durante el ejercicio 2012. 
No se prevé que para el ejercicio 2013 se pueda incrementar los 30.000 euros estimados 
en el plan de ajuste 
 
b) Incremento de precios de otros servicios públicos 
En la confección de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 se  incrementó el 
3,9% de acuerdo con el IGPC de setiembre de 2011 a setiembre de 2012, con lo que se 
prevé una mejor financiación de los servicios públicos. 
Se estima un incremento anual de 10.000€  
 
MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS  
 
a) Novación contrato SEAE. 
El Ayuntamiento presta el servicio de las instalaciones deportivas por concesión 
administrativa. Se aprobaron las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2010 
(100.115,11€) y 2011 (115.408,94€), después de la auditoría interna efectuada. El 
incremento obtenido por este motivo se estima en 100.000 euros. Se ha firmado el 
nuevo acuerdo de novación del contrato actual, que tendrá efectos en la liquidación 
correspondiente al 2012, que se producirá en el ejercicio 2013, con lo que se espera 
obtener un ingreso anual superior estimado en 100.000 euros. La liquidación 
correspondiente al ejercicio 2012 aún no se ha aprobado a fecha de hoy, 
 
b) Inicio cobro canon anual cesión uso terreno 
En fecha 9 de diciembre de 2003 el Ayuntamiento y la  empresa Gestió de Runes del 
Vallès Oriental (actualmente Tecnocatalana de Runes, SL) firmaron un contrato para la 
cesión de uso de un terreno para la instalación de una planta de gestión de residuos. El 
citado contrato preveía el anticipo de los 5 primeros años por parte de la empresa, una 
vez obtenidas todas las licencias preceptivas para desarrollar su actividad  y un pago de 
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54.960 euros anuales a partir del quinto ejercicio con las licencias en vigor. Las obtuvo 
en 2008, obligando el pago del citado canon a partir del ejercicio 2014. 
 
c) Inicio cobro canon concesión uso privativo bien de dominio público 
El 9 de enero de 2007 el Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès y  la empresa 
Hotels Bisnet, SA (ahora Hotel Bisnet Cinco, SL) firmaron un contrato derivado de la 
adjudicación de la concesión del uso privativo de un bien de dominio público 
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de un hotel. El mismo 
contrato preveía el anticipo de los cánones de los cinco primeros años de concesión, 
período que finalizó el 2011. A partir del ejercicio 2012 la empresa concesionaria, 
deberá ingresar un canon previsto de 70.000 euros anuales con la actualización  prevista 
del índice de precios al consumo.  Se le ha efectuado liquidaciones durante el ejercicio 
2012 por un importe de 73.620,24 euros. El primer trimestre de 2013, el importe 
asciende a 18.938,82€ (6.312,94€ mensuales).. 
 
MEDIDAS DE GASTO 
 
Como norma general se  contempló  un incremento medio en las partidas de gastos 
corrientes y transferencias corrientes (Capítulos II y IV) del 2% de media anual  a lo 
largo del período de vigencia del Plan. Un incremento inferior al de los ingresos durante 
estos mismos años y que responden fundamentalmente a una previsión del incremento 
del coste de la vida. Sin embargo durante los tres primeros años esta tasa de crecimiento 
se ha situado en el 0% hecho que sumado a las medidas estructurales que se tomaron (y 
que serán vigentes durante todo el Plan de Ajuste) implican un decrecimiento de estos 
capítulos presupuestarios los próximos cuatro años respecto al presupuesto del 2011.  
 
Cabe destacar, pues, que los capítulos I, II y IV de gastos, según el plan de ajuste 
aprobado,  estarían congelados desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio de 2015. En 
este sentido, la cifra contenida en el capítulo II de 2012 arrojaba un valor de 5,4 
millones de euros, unos 117 mil euros superiores al 2011, pues en el primero de estos 
ejercicios se incluyeron las facturas pendientes de aplicación presupuestaria del 
ejercicio 2011 (116.773 euros).  El incremento del capítulo II en el ejercicio 2013 ha 
sido solamente de 29 miles de euros. Se ha efectuado una contención del gasto en líneas 
generales que en algunos casos no ha sido posible debido principalmente a la previsión 
de las futuras revisiones de precios de los contratos y al incremento del tipo de IVA  
 
MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL 
 
a) Jubilaciones de 2012 a 2021 
Se  hizo un cálculo del ahorro producido por la no provisión de las plazas que quedarán 
vacantes por jubilación. Se inicia el ejercicio 2013 con un ahorro de 29.000 euros y 
termina el ejercicio 2022 con un ahorro de 217.000 euros. El primer trimestre del 
ejercicio 2013 se ha producido una jubilación pero que dada la especialidad del lugar de 
trabajo se ha realizado una interinidad justificada por la prioridad y excepcionalidad del 
servicio 
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b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral 
 El convenio de los trabajadores de este Ayuntamiento establece una jornada laboral de 
35 horas. Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el ejercicio 2012, todas las corporaciones locales tendrán que adaptar su jornada a 37,5 
horas. Este ahorro se había previsto en 15.000 euros anuales. En este primer trimestre 
no ha sido posible realizar la estimación del ahorro. 
 
c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización 
En el plan de ajuste se había previsto la funcionarización de plazas laborales para 
obtener la reducción de los costes que conllevaría. No se ha producido  ahorro de coste 
por parte del ayuntamiento por no haberse iniciado el proceso de funcionarización. 
 
d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por incapacidad 
transitoria 
El Ayuntamiento deja de complementar hasta el 100% del sueldo íntegro en casos de 
incapacidad laboral transitoria. Sólo se complementará por la cantidad y el tiempo que 
prevea la legislación vigente. El ahorro producido por este concepto no se tiene en 
cuenta por ser una cuantía poco significativa para el ejercicio 2012. No se dispone de 
datos para su valoración 
 
MEDIDA 7: CONTRATOS EXTERNALIZADOS QUE CONSIDERANDO  SU 
OBJETO PUEDAN SER PRESTADOS POR PERSONAL MUNICIPAL 
 
a) Reducción de gastos jurídicos 
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan 
de ajuste.  
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 es de 50.000 
euros, pasando de un crédito inicial de 110.000 euros en el ejercicio 2011 a un crédito 
inicial de 60.000 euros del ejercicio 2012.. 
Para el ejercicio 2013 se ha dotado crédito inicial de 60.000 euros. Se estima ahorro 
anual de 50.000 euros, correspondiendo a este trimestre un importe de 12.500 euros, 
habiéndose reconocido hasta 31 de marzo de 2013 obligaciones por importe de 3.035,57 
euros 
 
b) Reducción en estudios y proyectos externos 
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan 
de ajuste.  
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 fue de 14.000 
euros, pasando de unas obligaciones reconocidas de 59.000 euros en el ejercicio 2011 a 
45.000 euros en el ejercicio 2012. 
El crédito inicial previsto en el prepuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros, 
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.  
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A 31 de marzo no se ha reconocido obligaciones auque si se ha autorizado gastos por 
importe de 23.155,84 euros. Se estima una reducción del gasto en 20.000 euros debido a 
la reducción en la dotación presupuestaria 
 
MEDIDA 15: REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIPO 
NO OBLIGATORIO 
 
a) Novación del contrato de concesión de la Escuela Municipal de Música 
El Ayuntamiento presta este servicio público por concesión administrativa a la 
fundación Conservatorio del Liceo, que ha aceptado una reducción de la aportación 
municipal de 100.000 euros anuales. Se había previsto que la novación del contrato 
tendría efectos en curso 2011-2012. El ahorro real producido en el presupuesto de 2012 
fue de 144.415,18€ (incluye el ahorro producido correspondiente al curso 2011-2012 y 
el correspondiente al curso 2012-2013).  
El ahorro estimado anual para el ejercicio 2013 se estima en 116.300 euros, 
correspondiendo  al  primer trimestre de 2013 un ahorro de 29.075 euros 
 
b) Reducción gasto autobús urbano 
Con el acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del 
servicio de autobús, se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al 
servicio. Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros incrementándose el 
número de usuarios en un 42%. 
Una parte del servicio de autobús urbano de les Franqueses del Vallès está integrado en 
el área urbana de Granollers, La Roca del Vallès i Canovelles. Se esta procediendo a 
realizar una racionalización conjunta del servicio con lo que se espera obtener una  
gestión más eficiente del servicio. 
 
c) Nueva contratación concesión can Font 
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del contrato que se efectuaría en 
el mes de septiembre de 2012 se obtendría un ahorro anual de 11.000 € (facturan 11 
meses-1.000 € mensuales). Para el ejercicio 2012 se estimó un ahorro de 3.000 euros. 
La prórroga del convenio se realizó en agosto de 2012, por 3 ejercicios, y de los 41.000 
euros anuales del ejercicio 2011 se pasó a un gasto máximo anual de 31.000 euros 
(6.000 € como  patrón jurídico y un máximo de 25.000€ en aportación a gastos). Se 
estima que el ahorro efectuado en el ejercicio 2012 por este motivo fue de 5.000 euros, 
teniendo en cuenta que el gasto anual producido en el ejercicio 2012 fue de unos 36.000 
euros.  
Durante el primer trimestre del ejercicio 2013 los gastos se estiman en 2.500 euros no 
produciéndose variaciones respeto a la previsión, con lo que el ahorro previsto para este 
primer trimestre son 3.000 euros, siendo la previsión anual de 12.000 euros 
 
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO 
 
a) Renegociación contrato recogida de residuos 
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Se había estimado una reducción del gasto en  el ejercicio 2012 de 50.000 € y de 
100.000 euros  para el resto del período, debido a las negociaciones que se habían 
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de 
1.000.000 de euros anuales, se produce el ejercicio 2013 y el Ayuntamiento lo puede 
prorrogar por 2 ejercicios más. Se había estimado  un ahorro de 60.000 € anuales más 
por haberse amortizado todos los vehículos y maquinaria. Por el momento no se ha 
llegado a ningún acuerdo. Hay que tener en cuenta que queda pendiente de negociación 
las revisiones de precios de 5 ejercicios con un importe total de unos  784.683,72 euros. 
 
b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales 
Se había previsto prorrogar el contacto durante el ejercicio 2012, y se estaba negociando 
una mejora con la empresa titular, que ofrecía un aumento del servicio al mismo costo 
(la limpieza de un centro escolar que hasta ahora no estaba incluida en el convenio y 
supondría un ahorro anual de 40.000 euros, que para el ejercicio 2012, teniendo en 
cuenta las fechas, estimaba un ahorro de 12.000 €). No se logró llegar a ningún acuerdo 
y finalmente el Ayuntamiento sacó a concurso el servicio que ha sido adjudicado para el 
ejercicio 2013 (se prevé el inicio para el mes de febrero) por importe de 500.968,62 € ( 
414,023.65 € + IVA). El coste del servicio de limpieza del anterior contrato, junto con 
la limpieza del centro escolar y la limpieza de las dependencias de la sociedad 
municipal Les Franqueses Entorn Verd, SL era de unos 500.000 euros. Aparentemente 
no ha habido ningún ahorro, pero hay que tener en cuenta la subida del IVA del 3% que 
supone unos 15.000 € 
 
c) Nuevo contrato de mantenimiento de edificios municipales 
Se había previsto la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento de los edificios 
municipales. Se esperaba una reducción del coste de un 25%, con lo que se esperaba 
una reducción de 25.000 euros anuales. Para el 2012 se había previsto un ahorro de 
15.000 €. De momento aún no se ha procedido a su licitación, aunque el Ayuntamiento 
ha iniciado los trámites. 
Durante el ejercicio 2012 se efectuó  una mejor gestión del servicio, reduciendo las 
facturaciones fuera del convenio, pasando de unas obligaciones de 150.489,06 euros el 
ejercicio 2011 a 119.401,74 euros en el ejercicio 2012. Para el ejercicio 2013 la 
facturación correspondiente al primer trimestre asciende a 29.508,32 euros, con lo que 
se prevé una reducción de 30.000 euros anuales, igual que la producida en el ejercicio 
2012, siendo el ahorro previsto para el primer trimestre de 2013 de 7.500 euros 
 
d) Adhesión al contrato de compra agregada de telefonía y datos 
Actualmente el ayuntamiento tiene contratados los servicios de telefonía con varias 
compañías y nunca se ha realizado un concurso público para licitar estos servicios. Se 
había iniciado contactos con el Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVO), para 
adherirnos al contrato de compra agregada que tiene suscrito este consejo, que no  
prosperaron 
El Ayuntamiento tiene previsto durante el ejercicio 2013 realizar un concurso público, 
para licitar estos servicios y que actualmente se encuentra en fase inicial. Se ha acudido 
a la contratación de un servicio externo para la elaboración de los pliegos de cláusulas 



Ple 25/04/2013 – pàg. 12 

que han de regir al contratación y está prevista su licitación para finales de mayo 
principios de junio.  
 
e) Reducción de gastos en prensa y representación 
Se ha reestructurado y redimensionado el equipo de prensa, no renovando dos contratos 
laborales a su vencimiento, se ha cambiado el formato de boletín municipal y se ha 
racionalizado el gasto en las partidas de prensa, publicaciones y representación. El 
ahorro previsto era de 60.000 euros. 
La dotación presupuestaria para estas partidas se redujo en 30.000 euros pasando de 
190.000 euros en el ejercicio 2011 a 160.000 euros en el ejercicio 2012, incorporándose 
al ejercicio 2012 los gastos de los contratos externos que se había efectuado para suplir 
los contratos laborales. 
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 se ha reducido a 140.200 euros que 
respecto a los 160.000 del ejercicio 2012 y a los 190.000 euros del ejercicio 2011, 
supone una reducción total acumulada de 49.800 euros. 
En este primer trimestre se ha reconocido obligaciones por importe de 17.285,76 euros 
  
f) Medidas de ahorro energético en el alumbrado público y en los equipamientos 
municipales 
El Ayuntamiento está implementando un plan de racionalización del consumo 
energético del alumbrado público y equipamientos municipales. El ahorro anual 
previsto se estimó en 30.000 euros.  
Para el ejercicio 2012 el ahorro producido por reducción del consumo energético 
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 60.000 
euros. También se produjo un ahorro importante en la facturación de los consumibles 
estimado para el ejercicio 2012 en 160.000 euros. 
Para el primer trimestre de 2013 se ha producido un ahorro por reducción del consumo 
(apagón puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) respecto al 
mismo periodo de 2012 de 15.490,94€. También se ha producido un ahorro en los 
consumibles durante el primer trimestre del ejercicio 2013 respecto al mismo periodo 
del ejercicio 2012 de 59.472,61€. 
Este ahorro de 74.963,55 euros producido durante el primer trimestre de 2013 
acumulado al producido durante el ejercicio 2012 por importe total de 220.000 euros 
supone un ahorro total acumulado de 294.963,55 euros 
 
g) Reducción de determinadas partidas de gasto corriente (material de oficina, 
correos ...) en un 15% 
La reducción media en las partidas de gasto corriente se estimó en un 15%. El ahorro 
previsto en la adquisición de material de oficina y en gastos de correos, por ejemplo, se  
estimó en 20.000 euros anuales. 
El ahorro real obtenido se estimó en 30.000 € pasando de un crédito inicial para estos 
conceptos en el presupuesto del ejercicio 2011 de 125.000 euros a un crédito inicial de 
95.000 euros en el ejercicio 2012, con unas obligaciones reconocidas durante el 
ejercicio 2012 por importe de 64.247,35 euros, muy inferiores a la dotación 
presupuestaria inicial. 
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Para el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria se ha reducido a 80.000 euros, que 
significa un ahorro respecto al ejercicio 2011 de 45.000 euros. 
Durante el primer trimestre de 2013 se ha reconocido obligaciones por importe de 
6.646,01 euros 
 
Se adjuntan diferentes anexos según modelo elaborado por el Ministerio de Economía y 
Hacienda 
 
Anexo 1: Informe trimestral de seguimiento de ingresos, donde se comparan las 
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2012, los datos previstos según el plan de 
ajuste con las de la previsión de la ejecución para el primer trimestre del ejercicio 2013 
con el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento 
 
Anexo 2: Informe trimestral de seguimiento de gastos, donde se comparan las 
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2012, los datos previstos según el plan de 
ajuste con las de la previsión de la ejecución para el primer trimestre de ejercicio 2013 
con el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento 
 
Anexo 3: información adicional sobre los avales públicos recibidos 
 
Anexo 4: Información complementaria sobre operaciones o líneas de crédito contratadas 
y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores, junto 
con la confirmación de haber actualizado los datos de información al CIR local 
  
Anexo 5: Informe trimestral de deuda comercial. 
 
Anexo 6: información adicional sobre operaciones con derivados y otro pasivo 
contingente. 
 
Anexo 7:  informe sobre finalización del plan de ajuste 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder 
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a lo 
largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos generados 
netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el pago de las 
obligaciones de la entidad local 
 
Las previsiones contemplan: 
 
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
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No se prevé que se incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se 
efectúe la liquidación del ejercicio 2013.  
 
2. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos para el ejercicio 
2013 se cuantificaron en 655 miles de euros, se prevé sean a finales de año de 860 miles 
de euros, siendo la ejecución trimestral realizada de 46,39 euros. 
  
3. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos cuantificadas en 560 
miles de euros para el ejercicio 2013, se prevén sean a finales de año de 672,07 miles de 
euros, siendo la ejecución trimestral realizada de 241,84 miles de euros. 
 
4. No se ha recibido ningún aval público durante el primer trimestre del ejercicio 2013 
 
5. Por lo que respecta a las operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos 
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores se ha cumplido 
con la obligación de actualización de información de la CIR-Local. 
 
6. En el informe de seguimiento de la deuda comercial se declara que la entidad local ha 
cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral sobre cumplimiento de los 
plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones. 
En el informe correspondiente primer trimestre de 2013 no se ha remitido al finalizar el 
plazo para ello el día 30 de abril de 2013.  
Los datos declarados correspondientes al primer trimestre pueden sufrir variaciones al 
no tener a fecha de hoy disponibles los datos definitivos Se prevé que la entidad local 
incumplirá los plazos establecidos por la ley situándose a un periodo medio de pago 
superior a 30 días.  
Ello es debido a la imposibilidad de renovación de la operación de tesorería a la que 
ninguna entidad bancaria ha accedido por haber liquidado el presupuesto del ejercicio 
2011 con remante de tesorería negativo. Se espera que la liquidación del ejercicio 2012 
sea positiva y se pueda tramitar una operación de tesorería para poder atender los pagos 
a su vencimiento evitando así la falta de liquidez en momentos puntuales. 
 
7. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna operación de derivados u otro pasivo 
contingente 
 
8. Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio” 
 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: en general tornem a lo de fa uns mesos com 
plantejàvem. Totes les mesures internes jo crec que correcte, es tornen altre cop a 
sortir un altre cop mesures externes que o no s’estan treballant o aquí no surten 
reflexades. Podria posar diferents exemples, per exemple, dintre de les mesures 
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internes que no s’està fent, estaria la funcionarització dels funcionaris, que vostès 
estipulen una quantitat per funcionaritzar. Que jo sàpiga no hi ha cap pla a la vista per 
fer aquest treball. Després ens trobem amb un servei d’inspecció tributària que diu lo 
que ens estalviem però no diu quin cost te el servei perquè està externalitzat, per tant, 
jo crec que aquí ha d’haver entrada i sortida perquè no sé si això és amb l’entrada 
restada, o si aquí encara aquest cost s’ha de repercutir. No sé si m’explico. En tot cas 
hauria són 23.000 o 25.000 nets després de despeses, no? Perquè entenem que aquest 
servei és externalitzat. Una altra pregunta seria si era necessari fer-ho, però vostès ja 
han decidit que sí, i ja està,no s’ha de dir res més. Després tindríem el tema de les 
escombraries, no entenem d’on surten aquests set-cents i pico mil d’euros. Quan hem 
preguntat ens diuen que dintre del conveni hi ha una clàusula de revisió anual que no 
s’ha fet per part dels governs que s’han anat succeint, i que per tant l’empresa ha anat 
aplicant unilateralment lo que ha considerat respecte de l’IPC. Això és un 
abandonament de les atribucions que vostès com a ajuntament han de fer de gestors, 
bastant greu perquè, ara com renegocierem aquests 762.000 euros que s’ha de pagar a  
l’empresa que fa la recollida? Si tocava, tocava, però no en tot cas, el què no pot ser és 
que sigui de forma unilateral, perquè no tenen ningú al davant amb qui negociar. Per a 
mi això és una cosa realment greu. I després el tema de mesures d’enllumenat públic, 
nosaltres aplaudim aquesta forma de treball, però hauria d’invertir-se en intentar que 
aquestes faroles que mantenim obertes tinguin un estalvi encara més gran energètic. 
Per tant, aquests calés que ara estem estalviant, que estem parlant d’uns 294.000 euros 
haurien d’invertir-se perquè l’any que ve les que mantenim obertes encara ens 
produeixin un estalvi més gran, perquè sinó l’únic que estem fent és apagar faroles de 
moment, no estem fent una aposta per renovar, sinó que estem apagant faroles. Algú 
va planificar malament l’enllumenat d’aquest municipi, o es que ara estem escatimant 
llum, una de dos. La telefonia, ho vaig preguntar, se’m va dir que era una persona que 
hem contractat perquè ens faci tot l’anàlisi, però quan pregunto qui era que ho portava 
fins ara, i perquè no ha fet aquesta feina, ningú em dona resposta. Aquí també hem de 
començar a demanar explicacions a certes persones que tenen unes responsabilitats, 
que en principi no s’ha estat fent, que s’ha estat cobrant per aquestes responsabilitats, i 
que ara ens hem de gastar 10.000 euros en un assessor extern perquè ens ho faci. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit. A banda de les intervencions de fons que 
ha fet el regidor Bernabé, jo voldria fer notar perquè em temo que es podria repetir en 
els informes següents. A la mesura 16, apartat b), on es parla del contracte de la neteja, 
l’informe que vostè sr. Alcalde signa a mitjans del mes d’abril, parla de que diu 
textualment: “se prevé el inicio para el mes de febrero”. Llavors hi ha una qüestió 
tècnica si fer un informe el mes d’abril, jo diria que hauríem de saber si el servei ja ha 
començat o si el servei no ha començat. Ja, però em refereixo que els senyors que 
llegeixin aquest informe poden pensar que aquest informe no, dic jo que ho sigui, és 
un copiar i pegar del que es va fer en el trimestre anterior. Vull dir, i vostè (...) Estem 
al cas de que en el mes d’abril no diem que una cosa es preveu que comenci al febrer. 
Sí, vostè el signa.  
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo, breument, jo crec que el pla d’ajust el complim, 
i el complim amb escreix. Ara, sí que és cert que hi ha certes coses que no puc complir 
en la seva totalitat o que no hem iniciat, però d’altres que estem molt per sobre, i això 
fa que el pla d’ajust el complim amb escreix. Deixeu-me que us doni, no entraré ara en 
el pla d’ajust pròpiament dit, perquè la senyora interventora em diu que ho estem 
complint, i ho estem complint bé, però una d’aquestes conseqüències del pla d’ajust és 
que en el proper ple aprovarem la liquidació del pressupost del 2012, i jo els puc 
assegurar que els números són importants, demostren que la gestió s’ha fet ben feta, 
val? Amb un 85 per 100 podem dir de fiabilitat o 80 per 100 de fiabilitat, podem dir 
que la liquidació pressupost de l’ajunatmnt de les Franqueses de l’any 2012, i no 
s’assustin amb aquesta xifra, té un superàvit de 9 milions d’euros. No s’asustin perquè 
hem de reconèixer també que el mes de febrer vam rebre 7 milions d’euros de l’ajuda 
de Rajoy, per tant el que sí podríem dir, que el superàvit de la liquidació del pressupost 
de 2012 rondaria els 2 milions d’euros, i això crec que és una bona notícia, a nivell de 
la gestió que s’ha fet, tot i haver un pla d’ajust. I això ja ho avanço. I avanço també 
que el romanent de tresoreria que tenim en aquest moments de 2012 s’apropa al milió 
d’euros. Però tot això amb totes les reticències del món, perquè encara falten 15 dies o 
tres setmanes per acabar de pulir aquestes dades. Per tant, jo crec que en aquests 
moments a nivell econòmic, sr. Bernabé, hi ha moltes coses a millorar, hi ha moltes 
coses a tocar el crostó, però a mí, ja saben que el nostre tarannà no és mirar el passat, 
és mirar el present i mirar el futur, i és el què estem fent. Ho estem fent a poc a poc, 
estem fent molta gestió. Jo crec que les àrees l’estan fent ben feta. Abans, no li diré 
que no es fessin del tot bé o malament, es feien diferents. Ara aquest govern té un altre 
tarannà en aquest aspecte, i li posaré exemples. En el tema de la telefonia, estem 
pagant 110.000 euros de telèfon i ara farem uns subhasta electrònica, i preveiem 
baixar a 60 o 70 mil. Aquesta n’és una. Ara tindrem el nou contracte d’escombraries, 
que ja en parlarem, que serà el contracte estrella de la legislatura, ja en parlarem. 
Tenim el contracte de la neteja que hem baixat 40.000 euros. El tenim adjudicat i està 
funcionant, des del mes d’abril i està funcionant. Si tinc la firma de la interventora, jo 
normalment firmo, perquè si no... però té raó vostè... és així. El tenim adjudicat. I 
altres, la funcionarització, jo crec que l’hem de fer, crec que hem de fer una 
funcionarització dins els paràmetres legals perquè aquells treballadors de l’ajuntament 
que sabem que han de perdurar en el temps han de ser funcionaris, no podem tenir un 
enginyer laboral. No pot ser, ho hem de fer, però deixeu-nos que anem avançant poc a 
poc. El tema de les escombraries els hi vull explicar. El tema de les escombraries 
personalment els hi vull explicar i sé que pot genera polèmica, però el contracte que 
tenim nosaltres d’escombraries, perdó d’escombraries, el servei de recollida 
d’escombraries més neteja viària hi ha una clàusula que cada any s’ha de revisar l’IPC, 
i fins ara no s’ha fet, tot i que a l’any 2010 es va entregar una factura, a l’any 2011, al 
2010 la del 2008, al 2011 la del 2009, al 2011 també la del 2011, el 2012, la del 2012 i 
ara la del 2013. Aquests IPC’s pugen 784.683 euros que hem de pagar. Això no són 
factures, és actualitzacions de l’IPC. Jo li he de dir que les  factures, i ho puc dir també 
amb orgull, gràcies a la gestió que s’ha fet durant l’any 2012, les factures del 2012 
estan totes pagades, inclús el Consorci de Residus, que teníem un dèbit important al 
Consorci de Residus. Ho tenim liquidat. I ens queda aquest tema per liquidar. Per què 
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ens queda aquest tema? S’han acceptat els IPC’s. S’ha fet la feina. El dia 12 d’abril es 
va fer un informe favorable el tècnic. Ha fet un informe favorable, per tant, en aquest 
moments devem 784 mil d’increments d’IPC que figuren al conveni. En tenim 
300.000 de pressupostats l’any 2013, en pressupost. I en queden per pressupostar 
484.683. Ara bé, nosaltres també hem fet els deures l’ajuntament, i l’ajuntament ha 
agafat el conveni d’escombraries i ha començat a veure tot el què ens havien de fer i 
que no ens han fet. I amb aquest informe estem en aquests moments. Nosaltres no 
pagarem aquesta quantitat fins que no tinguem aquest informe. I aquest informe ens 
pot dir que l’aigua a batre no s’ha fet. I en el conveni diu que s’ha de fer cada ix 
temps. No sé si ho estic dient bé, senyora regidora, però és així. Estem comprovant els 
GPS dels vehicles, per veure les rutes, estem mirant els manteniments dels vehicles, i 
això hi ha un informe que s’està acabant d’elaborar i que puja molts milers d’euros, i 
el què hem de fer aquest ajuntament és a controlar els plecs de clàusules que el 
veritablement que s’ha adjudicat, s’estigui fent. I per això aquestes factures no estan 
pagades, i tindrem problemes, ja ho sé que tindrem problemes, però potser ja va sent 
hora de que si veritablement un dia no s’ha recollit aquest dia no s’ha de pagar. I ho 
tenim pels GPS del vehicle. I senzillament l’explicació seria aquesta. Jo no tinc res 
més a dir en aquest aspecte.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure, aquí hi ha 2 formes d’enfocar les mesures 
d’estalvi. Una és complir legalment amb uns requisits que ens estan demanant perquè 
ens han préstec, i l’altra és creure-s’ho. Dir, jo vaig a fer com fan totes les famílies 
d’aquest municipi. Miraré com puc gastar menys aigua, menys llum, menys gas, 
menys telèfon, com estan fent totes les famílies. Vostè pot tenir un estalvi de 2 
milions. Quant deu l’ajuntament? Digui’ns en números, perquè si tinc un estalvi de 50 
euros però estic devent 350 euros, no tinc cap estalvi.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: estem al 99 per 100 d’endeutament sobre els 
ingressos ordinaris i crec que devem uns 14 milions d’euros aproximadament. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: dit això, vostè pot posar exemples. A mi el què em 
sobta i ja passarem a l’altre punt que també és sobre la redacció d’un conveni, és el 
poc estricte o la poca forma de treball administratiu que tenim amb les concessions. 
No pot ser que quan una empresa ens amenaça dient que li devem calés, com ja mateix 
vaig dir fa un any. Fa un any li vaig dir a vostè i a la regidora. Aquesta empresa treurà 
del calaix una factura quan arribi el moment de renovar la concessió,que curiosament 
és aquest any. Perquè ja ho ha fet abans. I em van dir: “no, no,no”. Doncs miri, l’han 
tret del calaix, i ara anem a veure com podem fer per quedar a zero amb l’empresa. 
Evidentment aquí lo que veig són 2 anys més de pròrroga, està claríssim, com a part de 
la negociació. Però es que vostès ho han de fer d’ofici això. No han d’esperar a que 
una empresa els hi digui em deu calés per veure què has fet malament per rebaixar 
costos. No, no. Vostès això, aquest seguiment ha ser d’ofici. Quan em diu negociació 
del contracte de neteja d’edificis municipals, hem estalviat 40.000 euros. Això és fals, 
aquesta és la previsió, han estalviat zero euros, i li diu la interventora, com que ha 
hagut una pujada de l’IVA del 3 per 100, hi ha un possible estalvi de 15.000 euros, que 
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també és fals, perquè resulta que passem de pagar 500.000 aproximadament a lo que 
havia abans, o sigui... Això no sé si tots els números vostè se’ls agafa així jo començo 
a sospitar que aquests números són pura propaganda. No hi ha cap estalvi en la 
negociació dels contractes de neteja d’edificis municipals. Només cal que es llegeixi el 
paràgraf concret. Li diu la interventora com que ha hagut una pujada d’IVA,  nosaltres 
paguem lo mateix però clar, ens estalviem 15.000 euros que seria el corresponent a la 
pujada. Bueno, és l’empresa en tot cas, però l’Ajuntament continua pagant lo mateix. 
Per tant, o ens ho creiem, i això ho traslladem a la ciutadania per quan fem un 
increment d’impostos, que vindrà amb la revisió del cadastre i tal, la ciutadania no 
vegi que és l’única que paga els plats trencats, o realment diem que l’informe el 
complim de sobres, nosaltres ja ho tenim justificat davant del Ministeri. Davant dels 
ciutadans, com ho justifiquem?   
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo diria complementant una mica la intervenció 
anterior i la seva de fa un moment, que ens ha posat com exemple el contracte de les 
escombraries, que potser comença a ser hora de que diguem a veure, jo sóc dels que 
pensen que en aquesta legislatura les coses des del punt de vista de seguiment i des del 
punt de vista econòmic, s’està intentant fer bé. Les vam començar a fer bé, i des de 
fora espero que es continuï en el mateix camí. Però em penso que també és important 
que tothom sàpiga que les coses abans no s’estaven fent d’aquesta manera. Vostè ha 
parlat de revisions que ens venien del l’any 2008, de l’any 2009, de l’any 2010, i és 
bastant lamentable que un govern es trobi morts, perquè estem parlant de morts, que 
hauria d’haver resolt el govern anterior. Llavors penso que és una cosa que convé que 
la gent també sàpiga i que consti en les nostres actes.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo crec que amb la meva explicació que mantinc, 
intentarem seguir amb aquest rigor de gestió, intentarem en aquest aspecte de que 
almenys el ciutadà apreciï que la gestió de l’ajuntament ha canviat, i ha canviat en 
positiu. En aquest aspecte el superàvit en dona fe, i el romanent de tresoreria en dona 
fe, i mirarem de seguir en aquesta línia, amb totes les virtuts i tots els defectes que 
puguem tenir. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

3. RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 
DATA 11 D'ABRIL DE 2013, EN QUÈ S'APROVA EL CONTING UT I 
LA SIGNATURA DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ DE LES NAU S 3 I 
4 SITUADES A LA ZONA D'EQUIPAMENTS DE LES ANTIGUES 
CASERNES MILITARS, ENTRE L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS I EL CENTRE D'ACTIVITATS 
PROFESSIONALS DEL VALLÈS 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, de data 11 d’abril de 2013, va adoptar, entre 
d’altres, els acords següents: 
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“ATÈS que la Comissió Municipal de Govern, en sessió celebrada el dia 15 de maig de 
2003, va adoptar els següents acords: 
 

“Primer.- CEDIR l’ús de les naus núm. 3 i 4  situades a la zona d’equipaments de 
les antigues casernes militars, per un període de deu anys. 
 
Segon.- APROVAR el conveni subscrit en data 23 d’abril de 2003, entre el 
CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS, i aquest 
AJUNTAMENT, per tal d’establir la regulació, per a la cessió d’ús de les naus 
núm. 3 i 4 de les antigues casernes militars. 
 
(...)” 

 
ATÈS que és interès d’ambdues parts continuar mantenint el centre educatiu de 
formació que ve desenvolupant el CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL 
VALLÈS. 
 
VIST l’esborrany de conveni per a la cessió de l’ús de les instal·lacions de les naus 3 i 4 
de l’equipament municipal de les antigues casernes militars, en el qual s’incorporen tot 
un seguit de millores que beneficien a ambdues parts i que, bàsicament, consisteixen en: 
 

- El Centre d’Activitats Professionals del Vallès haurà de mantenir una Unitat 
d’Escolarització compartida que atendrà gratuïtament un màxim de 15 alumnes 
NEE (Necessitats Educatives Especials), derivats de l’IES Lauro i de l’IES 
Til·ler 

- El Centre d’Activitats Professionals del Vallès es compromet a realitzar una 
inversió mínima de 372.411,35 € en l’ampliació de la planta baixa en 76,07 m2, 
i ampliació de la planta primera, amb una superfície de 306,31 m2 

- El Centre d’Activitats Professionals del Vallès es compromet a invertir 50.000 € 
en dotació d’infraestructura bàsica 

- El Centre d’Activitats Professionals del Vallès ampliarà l’oferta d’especialitats 
formatives de nova creació, concretament, cicles formatius de grau superior i de 
grau mitjà, i qualsevol altra que pugui oferir durant la vigència del conveni, 
previ acord de la Corporació. 

 
DE CONFORMITAT amb el què preveu l’article 212 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, així com els articles 49, 50 i resta de concordants del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.  
 
VIST l’informe de la Secretaria Municipal. 
  
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que 
disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents, 
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ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni entre el Centre d’Activitats 
Professionals del Vallès i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la cessió de 
les naus 3 i 4 situades a la zona d’equipaments de les antigues casernes militars, 
d’acord amb el redactat següent: 
 
“REUNITS  
 
D'UNA PART , 
 
L’Il·lm. Senyor FRANCESC COLOMÉ i TENAS, Alcalde-President de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, segons acord del Ple de la Corporació de data 11 de juny 
de 2011, assistit per  ALEJANDRO MARTIN VAZQUEZ, Secretari de la Corporació.  
 
I D'ALTRA PART, 
  
El senyor JOAN MONCANUT i PALOU, major d’edat amb DNI  núm. 40419264-F, 
en nom i representació de la societat CENTRE D’ACTIVITATS PORFESSIONALS 
DEL VALLÈS, amb NIF núm. B-17751546  i amb domicili a la  carretera de 
Barcelona,199 de Girona,  C.P. 17005 que actua autoritzat pels poders que li atorga la 
societat.  
 
ES RECONEIXEN ambdues parts la capacitat legal  necessària per realitzar aquest acte 
i amb caràcter previ a la signatura del present document al que se li dóna forma de 
conveni segons el que disposa l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic i procediment administratiu comú.  
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- Que amb data vint-i-tres d’abril de dos mil tres es va signar conveni entre 
aquest ajuntament i el CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS, 
en virtut del qual l’ajuntament cedia l’ús de les instal·lacions de les naus 3 i 4 de 
l’equipament municipal de les antigues casernes militars.  
 
Segon.- Que el CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS es 
comprometia a posar en marxa una Unitat d’Escolarització compartida que atendria 
gratuïtament a alumnes NEE derivats de l’IES LAURO, a l’hora que es comprometia a 
realitzar una inversió mínima de 100.000 euros en l’adequació de les naus i 100.000 
euros més en dotació d’infraestructura bàsica. 
 
Tercer.- Que la vigència del conveni s’establia en deu anys, essent prorrogable de forma 
expressa per cinc anys més. 
 



Ple 25/04/2013 – pàg. 21 

MANIFESTEN 
 
Primer.- QUE, és interès d’ambdues parts la promoció de serveis educatius i socials, 
especialment adreçats als grups més necessitats i desfavorits i, per tant, el manteniment 
del centre educatiu de formació professional orientat a la inserció sociolaboral i la seva 
especialització en el disseny d’itineraris formatius adaptats.   
 
Segon.- QUE el CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS, per a 
la realització de les seves activitats es troba amb la necessitat de poder continuar 
disposant de les instal·lacions adients per aquesta finalitat. 
 
Tercer.- QUE, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès és propietari de les naus núm. 
3 i 4 situades a la zona d’equipament de les antigues Casernes Militars, les quals 
actualment estan cedides al CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL 
VALLÈS, en virtut del conveni referenciat en els antecedents. 
 
Per tot això i atesa la coincidència d'interessos i d'acord amb aquestes manifestacions les 
parts acorden promoure aquest conveni atenent-se a les següents  
 
CLÀUSULES  
 
PRIMERA.- L’Ajuntament de les Franqueses cedeix l’ús de les instal·lacions de les 
naus número 3 i 4 de l'equipament municipal de les antigues casernes militars, al 
CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS, per tal que pugui dur a 
terme les seves activitats formatives al municipi. 
 
SEGONA.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès mitjançant els seus tècnics 
tutelarà el correcte ús d'aquestes instal·lacions per part del CENTRE D’ACTIVITATS 
PROFESSIONALS DEL VALLÈS. 
 
TERCERA.- L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès es reserva el dret d'ús de les 
instal·lacions, prèvia notificació al CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL 
VALLÈS, per qualsevol acte o activitat de caràcter oficial i/o institucional. En aquests 
casos, l'Ajuntament de les Franqueses vetllarà per preservar els interessos del CENTRE 
D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS. 
 
QUARTA.- El CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS, es 
compromet a mantenir una Unitat d’Escolarització compartida que atendrà gratuïtament 
a un màxim de quinze (15) alumnes NEE derivats de l’IES LAURO i de l’IES 
TIL·LER, en el marc d’un projecte curricular de col·laboració entre els centres 
referenciats. Això sens perjudici que CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS 
DEL VALLÈS pugui endegar la posada en marxa d’una UEC d’àmbit comarcal que 
pugui atendre alumnes provinents d’altres municipis, sense que no es pugui deixar 
d’atendre el servei específic de les Franqueses del Vallès. 
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CINQUENA.- El CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS es 
compromet a realitzar una inversió mínima de 372.411,35 € en l’ampliació de la planta 
baixa en 76,07 m2, i ampliació de la planta primera, amb una superfície de 306,31 m2 
(segons croquis que s’adjunta i que forma part d’aquest conveni), així com invertir 
50.000 € en dotació d’infrastructura bàsica. Totes les inversions ja efectuades i les que 
es facin en el futur, revertiran a favor de l’Ajuntament una vegada s’hagi finalitzat el 
conveni. 
 
SISENA.- El CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS oferirà de 
manera regular i continuada cursos gratuïts de garantia social i de formació ocupacional 
de les especialitats d’automoció garantint la matriculació preferent dels alumnes de les 
Franqueses del Vallès 
 
SETENA.- El CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS (CAPV) 
oferirà, com a mínim, les següents especialitats formatives: 
 

• Mecànica de l’automòbil 
• Mecànica de la motocicleta 
• Electricitat de l’automòbil 
• Electrònica de l’automòbil 
• Reparació de Xapa de l’automòbil 
• Pintura de l’automòbil 
• Noves tecnologies aplicades a la automoció 
• Soldadura aplicada a la automoció 
• Manteniment industrial 
• Cicles formatius de grau mitjà (nova creació) 
• Cicles formatius de grau superior (nova creació) 

 
Tot això sense perjudici que el CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL 
VALLÈS pugui oferir / ampliar la seva oferta formativa, previ acord de la Corporació. 
 
VUITENA.- El CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS, es farà 
càrrec del total de despeses necessàries per a la gestió i funcionament, siguin aquestes 
de manteniment d’instal·lacions, subministrament de llum, aigua i telèfon, material 
fungible,  publicitat i difusió o qualsevol altra derivada de la implantació, posada en 
marxa i funcionament del Centre. 
 
NOVENA.- EL CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS, es 
compromet a fer constar en els elements de difusió i informació del Centre la 
col·laboració de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb el corresponent escut. 
 
DESENA.- La construcció o instal·lació de qualsevol element físic a les instal·lacions 
requerirà l'autorització, mitjançant la corresponent llicència d’obres i d’activitats, prèvia 
de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.  
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ONZENA.- EL CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL VALLÈS,  es 
compromet a mantenir, al seu càrrec, en correcte estat de conservació les instal·lacions 
cedides per l’Ajuntament, a tal efecte comunicarà a l’Ajuntament totes aquelles 
anomalies que pugui detectar. 
 
DOTZENA.- Es constituirà una Comissió de seguiment, essent la seva funció genèrica 
la de vetllar pel compliment d’aquest conveni i sobre la viabilitat dels següents aspectes: 
 
- Una adequada programació de l’oferta educativa. 
- La conveniència de suplència de l’oferta en cas de renovació i noves necessitats. 
- L’establiment d’avantatges permanents per als alumnes procedents del municipi. 
- L’adequació de la difusió i informació que es faci des del Centre. 
- El seguiment i la supervisió constant d’una adequada oferta formativa ajustada a les 

necessitats laborals, que proporcioni pràctiques a les empreses i la formació 
d’aprenents amb contracte. 

 
Estarà formada, paritàriament, per 4 membres entre els quals  l’Ajuntament  nomenarà  
dos vocals i la concessionària 2 més. Actuarà com a Secretari un dels membres i 
presidirà la persona que designi l’Ajuntament.   
 
TRETZENA - Serà obligació del CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL 
VALLÈS, la formalització d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil pels 
possibles danys a tercers ocasionats per les activitats pròpies que es duguin a terme en 
les instal·lacions.  
 
CATORZENA.-  El present Conveni queda supeditat a la seva aprovació per part de la 
Junta de Govern Local i la vigència serà de deu anys, essent prorrogable de forma 
expressa per cinc anys més amb la comunicació prèvia d’un mes d’antelació a la data de  
finalització. 
 
QUINZENA.- Serà causa de resolució del present conveni, l'incompliment de qualsevol 
de les clàusules, prèvia denúncia d'una de les parts signants.  
 
SETZENA.- Qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la interpretació d'aquest 
conveni, quedarà sotmesa a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
I EN PROVA de conformitat amb el contingut del conveni, les parts interessades el 
signen per triplicat exemplar, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.” 
 
Segon.- RATIFICAR aquest acord al Ple de la Corporació, en la propera sessió que 
celebri.   
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests al CENTRE D’ACTIVITATS PROFESSIONALS DEL 
VALLÈS i a l’Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès.” 
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DE CONFORMITAT amb l’apartat segon de l’esmentat acord de la Junta de Govern 
Local transcrit anteriorment, l’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- RATIFICAR íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, adoptat en la sessió del dia 11 d’abril de 2013 i transcrit anteriorment, en 
què s’aprova el contingut i la signatura del conveni entre el Centre d’Activitats 
Professionals del Vallès i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a la cessió de 
les naus 3 i 4 situades a la zona d’equipaments de les antigues casernes militars. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Centre d’Activitats Professionals del Vallès, i a 
l’àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut. 
 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: tot i que d’entrada estem bastant contents amb el 
centre i de com està treballant, lo que ens preocupa és lo que li comentava abans, la 
falta de rigorositat per part dels tècnics de l’ajuntament i del responsable d’aquests 
tècnics. Ens trobem amb un únic informe de Secretaria que ens diu que ok a tot, però 
clar, ok a tot? O sigui, que està bé? Que podem renovar? De fet, lo que fem és un 
copiar i pegar de l’anterior, tocant alguna cosa, amb matisos, evidentment, de millora, 
també ho dic. Però clar, em trobo, no hi ha un informe, perquè això penja del Patronat 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut. No hi ha un informe del tècnic d’educació ni 
de la comissió de seguiment que s’ha d’establir entre l’empresa, que sé que ja s’han fet 
actes. Per tant, tirem cap endavant sense que el tècnic de l’àrea ens digui si valora 
positivament la col·laboració amb aquesta empresa. Dos, aquesta empresa havia de fer 
una serie d’inversions tant de local com de maquinària, no hi ha cap informe de cap 
tècnic que digui que aquestes inversions en aquests deu anys s’han fet o no s’han fet. 
És més establim unes noves inversions amb un número, que no sabem d’on surt aquest 
número. No hi ha cap informe que digui que hem de fer una inversió de 280 i pico mil 
d’euros en aquestes instal·lacions, perquè hem trobat aquesta deficiència, etc., No, no, 
escolti, vostè ho pot plantejar com vulgui. Si no, ho plantejo com un lloguer 
directament i punt. No ho camuflem. Per tant, dels tres informes que per mi haurien 
d’haver de seguiment d’aquest conveni per poder renovar, només trobem el del 
secretari. Jo crec que administrativament és una feina molt pobra. Que si jo fos alcalde 
o responsable no sabria com valorar, perquè m’estan faltant elements.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: jo m’he mirat per sobre aquest conveni i resulta que 
vostès no sé si se l’han mirat, però els tècnics no se l’han mirat. Ja li dic. Perquè vostès 
han fet copiar i pegar. Aquesta empresa, ja hauria d’haver fet, mirin vostès aquest 
conveni nou posa: el Centre d’Activitats Professionals del Vallès es compromet a 
realitzar una inversió mínima de 372 mil euros en l’ampliació de la planta baixa, 76 
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m2 i ampliació de la planta primera amb una superfície. Això ja ho tenien que haver 
fet aquests senyors, i ara ho tornen a posar. I no ho han fet. Si, si, ja s’ho poden mirar. 
I si no, té vostè aquí el sr. Ribalta que això ja es va debatre fa molt temps, i ja es va 
estar mirant. I aquesta gent no han complert res del conveni antic, li estic parlant. Del 
conveni antic no han fet res. Ja li dic jo. Ja ho he mirat i això porta cua. Vostè fa un 
conveni, i a més a més, pitjor, així de clar, pitjor. Perquè aquesta gent, a part de no 
pagar lloguer ni res de les naus, que ho trobo perfecte per la feina que estan fent, 
abans, totes les persones interessades de les Franqueses, escolti’m bé, totes les 
persones interessades de les Franqueses no pagaven, i ara, resulta que només, amb 
aquest conveni que vostè fa, sí, sí, fa nou, miri-se’l bé, 15  persones només gratis. Sí, 
doncs miri el conveni, quantes persones de les Franqueses: 15 persones. Sí, segur, ho 
posa el conveni. Aquest any només 15 persones. Vull dir aquest conveni està pitjor, 
miri-se’l bé perquè està malament.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo crec que, senyor Badia, s’equivoca. Jo l’únic que 
puc dir és que m’he reunit amb el director de l’institut del Til·ler i el director de 
l’institut de l’IES Lauro i ens demanen que seguim mantenint el conveni amb aquesta 
empresa, i que fins ara era de 10 alumnes, val? I ara ho ampliem a 15 perquè amb 
bones paraules, les necessitats educatives especials, no tothom de les Franqueses, sr. 
Badia no totes les persones, si no les persones amb necessitats educatives especials 
tinguin l’ensenyança gratuïta, i aquesta ensenyança gratuïta, no els hi paguem el 
lloguer, però aquesta ensenyança gratuïta dels 15 alumnes amb necessitats educatives 
especials puja 372,80 euros per alumne. 372 euros per alumne, per 15 alumnes i per 10 
mesos, en bones paraules, aquesta gent no ens paga un lloguer, però està pagant a 15 
alumnes amb necessitats educatives especials 55.920 euros. Això per un costat. Per 
l’altre, la inversió que havien d’haver fet, jo no en tinc ni idea, l’únic que sé és que 
l’anterior conveni que vam signar nosaltres amb el sr. Torné, jo crec que l’han 
complert. Jo crec que la inversió de 100.000 euros més 100.000 de manteniment l’han 
complert. D’on es treuen els 372.000 euros? Els 372.000 euros es treuen d’un informe 
que fa l’arquitecte municipal, el qual me’l passa a mi, dient que aquesta ampliació pot 
tenir aquest valor, val? I després, en tot el tema de la comissió de seguiment, la 
regidora m’informa que les comissions de seguiment es fan i es compleixen. Què més 
té de bo aquest conveni? Que a més a  més es comprometen a fer cicles formatius de 
grau mitjà de nova creació, per tant més oferta formativa, i l’especialitat de cicles 
formatius de grau superior de nova creació. I aquesta escola, en aquests moments, és 
referència a les Franqueses perquè és una escola d’àmbit comarcal i supracomarcal, 
perquè també ens baixa molta gent de Vic, i nosaltres creiem que aquest conveni 
multiplica, i molt, les prestacions en relació a l’anterior conveni que hi havia. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure, a mi em sembla bé, però jo quan demano 
a la part tècnica on estan aquests informes ningú em sap dir on estan aquests informes. 
Si vostès els guarda en algun calaix és que la resta de regidors tenim dret a aquesta 
informació. Evidentment ja li dic que defenso aquest projecte. Jo treballo en un 
projecte semblant a la Garriga. No seré jo qui atacarà una cosa així. Ara jo li dic que 
hauria sigut més assenyat en lloc de posar un cànon d’inversió, posar un lloguer anual, 
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que s’hagués ajustat. Amb lo qual l’ajuntament té uns ingressos directes, perquè hem 
de recordar que aquesta inversió l’ha de fer aquesta empresa, no se la pot estalviar. 
L’ajuntament, en 10 anys, hagués entrat 400 i pico mil euros a arques, i ningú estaria 
parlant d’on surten aquestes inversions, etc., no sé si m’explico, perquè amb el primer 
conveni aquesta inversió ja s’hauria d’haver fet en part, cent mil i cent mil euros. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: li torno a dir, miri-se’l perquè un bon conveni no és, i 
li votaré en contra, perquè no està clar, ja li dic ben clar. I més endavant ja li diré el 
per què. Per què es firma aquest conveni i d’aquesta manera? Ja li diré, el per què. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo quan sento els regidors de l’oposició que diuen 
que quins informes tècnics hi ha al darrera, quedo una mica sorprès, de vegades, del 
poc coneixement de la realitat educativa del municipi i del poc contacte que hi ha (...) 
sí, sí, t’ho dic a tu quan estàs demanant informes tècnics. Pensa que el projecte RODA 
que s’està portant a terme a les Franqueses del Vallès és un dels projectes que permet 
la continuació de l’escolarització i solucionar el fracàs escolar, a nivell comarcal, és 
exemplar, que és aplaudit per les direccions, no només dels directors dels instituts del 
municipi, sinó de fora. Jo penso que quan volem entrar en consideracions tècniques 
hem d’anar una mica amb peus de plom i hem de ser una mica respectuosos, i hem de 
fer les valoracions adequades, perquè en aquests moments en que les reformes 
educatives i les tendències busquen solucionar els problemes d’escolarització 
d’alumnes que no poden seguir la via tradicional, la via reglada, a les Franqueses ja fa 
anys que ho tenim resolt. I això és aplaudit realment per la comunitat educativa, pel 
Departament, i per molts municipis de la comarca, i penso que el que no podem fer, és 
a dir, sí que podem demanar algunes coses, però no podem desvirtuar coses que estan 
funcionant, i coses que són un èxit, i coses que estan permetent trobar una via de 
sortida a alumnes que en altres municipis, en altres contextos, en altres situacions, es 
veurien abocats al fracàs. Per tant, jo els demano també un mica més de rigorositat i 
una mica més de coneixement del tema, perquè realment aquest projecte que s’està 
portant a terme és un projecte exemplar i que s’està intentant implantar a altres 
comarques, i tenim la sort de tenir-lo a les Franqueses del Vallès.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri sr. Ribalta, miri si conec la realitat que fa 15 
anys, nosaltres a la Garriga vam començar aquest projecte (...) pilot. El sr. Ramon 
Coma i el sr. Pepe Algar, en aquell moment, van venir a la Garriga per copiar el 
projecte, directament, coma per coma. Per tant no em digui que no sé de què parlo. Jo 
no li estic valorant si l’empresa ho està fent bé o no, li estic valorant que tota 
renovació ha de portar uns informes tècnics, independentment de com ho hagi fet 
l’empresa, i aquí sempre hi falten aquests informes. Només li estic dient això. És més, 
al principi he dit, estic d’acord amb això i amb la forma de treballar, però a mi em falta 
rigorositat per part de l’ajuntament, no de l’empresa, per part de l’ajuntament. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només informar-li que no és una renovació, és 
un conveni nou. Això és un canvi. Sr. Badia, vol dir algo? Si no, per acabar, jo acabo. 
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Ribalta, és un conveni nou i vostè sap igual que jo 
que quan estàvem al govern, amb la pobra senyora Teresa Buigues en pau descansi, no 
volia signar aquest conveni perquè havien problemes, no havien complert. Si o no? 
(...) Vale, no, no confonc cap terme. L’únic que li estic dient que aquesta gent no 
havien complert, no li dic que aquesta empresa és dolenta, li estic parlant d’aquest 
conveni. I aquest conveni està molt bé, em sembla perfecte, però no ajuda a res a la 
gent de les Franqueses, i tenim dues naus disponibles. M’entèn? Estem dient el 
conveni, i aquesta gent, com vostè sap, no ha complert el conveni. I això es firma 
automàticament, i dintre de dos mesos diré el per què. Li diré el per què (...) No, no, ja 
li diré el per què. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: està confonent coses. Està dient que hi havia un 
compromís de l’empresa de construir un centre que per la situació econòmica, per com 
han anat les coses no s’ha fet, però a mi em sembla greu que es posi en dubte, com han 
fet alguns regidors, quins altres informes tècnics calen quan tenim l’aval de la 
comunitat educativa? És a dir, em sembla que, no sé, jo no ho entenc.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, nosaltres entenem que part de la 
inversió aquesta, que ja la controlarem que es faci, que al cap i a la fi la inversió és fer 
els 70 m2 de planta baixa i la primera planta per fer aulari, per fer cicles formatius de 
grau mitjà nous i cicles formatius de grau superior, que això a les Franqueses és molt 
important, hi ha els 15 alumnes que el seu cost anual són 55.000 euros. I per a 
nosaltres aquest és el cànon. Seguim el projecte RODA per dir-ho d’alguna manera, 
perquè els instituts, els dos directors d’instituts, el Jordi i l’Eduard, m’han manifestat 
que aquest projecte és estrella i que l’hem de seguir endavant. Res més que això.  
 
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per tretze vots a favor dels 
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, CpF i ERC-AM, un vot en 
contra del regidor del grup municipal PxC, dues abstencions dels regidors del grup 
municipal LFI, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT DELS SOCIALISTES, 
CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES, LES FRANQUESES 
IMAGINA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, UNIÓ DE  
POBLES DE LES FRANQUESES I PLATAFORMA PER 
CATALUNYA, SOBRE LA COL·LOCACIÓ DE PARTICIPACIONS 
PREFERENTS I OBLIGACIONS SUBORDINADES PER PART DE 
LES ENTITATS FINANCERES 

 
ATÈS que hi ha unes 300.000 persones, incloent gent gran i persones jubilades, sense o 
amb escassos coneixements en productes financers, afectades a Catalunya per la 
col·locació d’obligacions subordinades i participacions preferents per part de les entitats 
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financeres. En molts casos, les persones afectades desconeixien la naturalesa dels 
productes que contractaven. 
 
ATÈS que s’ha de considerar l’especial afectació dels franquesins que es troben en la 
situació descrita, però també altres ciutadans de pobles i ciutats de Catalunya; persones 
que han perdut els estalvis d’una vida de treball, que ara es troben en situació de 
vulnerabilitat, que pateixen la crisi i que han quedat mancats de recursos per atendre les 
necessitats pròpies i les de la seva família 
  
ATÈS que moltes persones desconeixen encara avui la naturalesa d’aquests productes 
tòxics.  
 
ATÈS que aquests productes, en molts casos tòxics, d’alt risc i nul·la liquiditat, s’han 
comercialitzat de forma fraudulenta sense informar degudament als clients de les seves 
característiques i riscs.  
 
ATÈS que en la majoria dels casos hi va haver un assessorament insuficient i erroni, 
fruit de la informació tergiversada i interessadament maliciosa que la direcció de 
l’entitat subministrà als seus empleats, en la qual les entitats prometien als seus clients 
que podrien recuperar els seus estalvis quan ells volguessin, amb l’única condició de 
notificar-ho a l'entitat bancària amb uns dies d'antelació. Ara s’ha vist que això no ha 
estat possible. 
 
ATÈS que hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les 
persones afectades, però davant la magnitud del problema cal que s’articulin sistemes 
per a donar respostes eficients a les reclamacions. La situació d’indefensió genera 
incertesa, desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el país.  
 
ATESA l’alarma social que ha generat aquest escàndol financer, tant pel gran nombre 
de persones afectades com pel gran perjudici que s’ha provocat a cadascuna d’elles.  
 
ATÈS que les entitats financeres de les Franqueses del Vallès han comercialitzat aquests 
productes tòxics entre els seus clients. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- MOSTRAR el rebuig de l’Ajuntament a la venda d’aquests productes 
financers  a la gent, sense l’adequada informació, i rebutjar les condicions que ha 
establert el govern central per resoldre aquesta problemàtica i rescabalar els efectes.  
 
Segon.- EXIGIR al Banc d’Espanya, al govern central i a la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors (CNMV) que adoptin les mesures necessàries per corregir aquestes 
injustícies socials que s’estan produint. 



Ple 25/04/2013 – pàg. 29 

 
Tercer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès faciliti, a través de la Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), assessorament a tots aquells ciutadans 
i ciutadanes que disposen d’aquests productes.  
 
Quart.- EXIGIR a les Entitats Financeres de les Franqueses del Vallès que informin per 
carta a totes les persones a qui hagin col·locat obligacions subordinades i 
participacions preferents de les característiques i riscs d’aquests productes amb un 
llenguatge clar i entenedor.  
 
Cinquè.- EXIGIR a les Entitats Financeres de les Franqueses del Vallès que rescabalin 
pel perjudici provocat per la comercialització d’aquests productes mitjançant la 
conversió dels mateixos a dipòsits a termini fix a un interès de mercat, en un termini el 
més breu possible i en cap cas superior a cinc anys. 
  
Sisè.- PROPOSAR que els directius de caixes d’estalvi i bancs que van gestionar 
participacions preferents renunciïn a cobrar les indemnitzacions i aquests diners vagin 
a parar a un fons per ajudar els afectats per aquests productes financers d’alt risc.  
 
Setè.- TRASLLADAR aquesta moció a totes les Entitats Financeres presents a les 
Franqueses del Vallès per tal que pugui ser debatuda i, en el seu cas, aprovada a la 
propera Assemblea General d’aquestes entitats.  
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquest acord al President del Govern de l’Estat, al President del 
Govern de la Generalitat, al President del Congrés de Diputats, al President del 
Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, al Ministre d’Economia i 
Competitivitat, a la Presidència de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, al 
President de la Comissió Rectora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària 
(FROB) i al Governador del Banc d’Espanya. 
 
Novè.- NOTIFICAR aquests acords als representants del Consell Comarcal en les 
Entitats Financeres; donar-ne trasllat als ajuntaments de la comarca perquè demanin 
als representants que tinguin en entitats financeres que actuïn en el mateix sentit; a la 
ACM i la FMC perquè ho estenguin a nivell català i estatal; als mitjans de comunicació 
comarcal, i a l’Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya 
(AICEC-ADICAE), a l’Associació d’Usuaris d’Afectats per les Preferents (APREDEF), 
per al seu coneixement i a la plataforma Estafabanca. 
 
Desè.- FER PÚBLICS aquests acords als ciutadans i ciutadanes de les Franqueses a 
través del web municipal. 
 
 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 



Ple 25/04/2013 – pàg. 30 

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo voldria demanar, de fet ho demano ara 
formalment, però ho vaig demanar ja el divendres passat per correu electrònic adreçat 
a tots els grups, la inclusió d’un altre punt, que seria el setè, perquè els altres tiressin 
avall, que seria: Exigir als partits polítics i sindicats amb representants en funció del 
seu càrrec polític o públic, els consells d’administració, i òrgans de direcció de les 
entitats emissores d’aquests productes a tot l’estat que al seu dia no es van oposar a 
que fossin comercialitzats indiscriminadament entre els seus clients, ni van alertar del 
problema al tenir-ne coneixement, que dipositin el mateix fons descrit a l’apartat sisè 
les quantitats percebudes per aquests representants en la seva qualitat de membres  
dels esmentats òrgans rectors, si els afectats no ho fan per iniciativa pròpia”. Penso 
que és una cosa més aviat reforça la voluntat, si és que hi és, d’aquest ajuntament, 
d’arribar fins el fons de la qüestió i de demanar també als partits i als sindicats que han 
tingut, en alguns casos, membres en els consells d’administració de les entitats que ara 
estan sota la tutela de l’estat, i d’altres entitats responsabilitats per aquests 
nomenaments i perquè en el fons, aquestes persones estaven en aquests consells en 
funció de la seva pertinença al partit. Llavors, jo demanaria que s’inclogués aquest 
punt dins de la moció. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo li preguntaria al sr. Profitós, vostè té constància 
que això és un punt aprovat per aquests consells d’administració? Perquè em sembla 
que vulgui desviar l’atenció del tema, perquè em sembla que no és un tema dels 
consells d’administració, és un tema de responsables financers de les entitats i el pes 
realment, li hem demanat al govern central que actuï d’una forma al costat dels 
ciutadans. Però sembla que algú es vulgui treure coses de sobre dient, no, no, això no 
és un problema dels consells d’administració, són polítiques de l’entitat financera que 
no són aprovades per aquests que vostè sembla que vulgui desviar l’atenció. A més a 
més, vam debatre llargament aquest tema el passat dijous a la Junta de Portaveus, 
disposàvem de la moció ja feia, com a mínim, un parell de setmanes més. Jo penso que 
estem desvirtuant una mica amb els altres punts que es volen aprovar avui el sentit de 
la urgència de les esmenes. És a dir, jo penso que hem tingut temps de sobres amb les 
setmanes prèvies a la Junta de Portaveus, i amb el debat de la Junt de Portaveus per 
decidir. Això ja s’ha debatut. Per tant, em sembla que hem de ser una mica més 
rigurosos amb l’aprovació de les coses que quedem tots d’acord. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres, com a grup de Convergència i Unió, en 
aquest aspecte, compartim la part final del sr. Esteve Ribalta en aquest aspecte. És una 
moció consensuada i aprovada pels grups a la junta de portaveus, i qualsevol 
modificació de després jo crec que hem tingut el temps suficient perquè això no 
hagués passat, i hagués passat en el debat veritable de la Junta. Nosaltres no volem 
entrar en aquest joc de modificacions posteriors. Senzillament això. No vol dir que no 
hi  estem ni deixem d’estar-hi d’acord, però senzillament això. Ara és aquest tema, la 
propera vegada en serà una altra, i no hi volem entrar. 
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo crec que és bo i saludable que el que és una 
esmena i està en fons i forma correcta que es debati, es voti, i ja està. No per res, 
perquè és correcte la intervenció i la votació. Jo demano que es voti.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo entenc que ho ha presentat en temps, ho ha 
enviat prèviament, etc., una altra cosa és que valorem que sí o que no. Jo personalment 
crec que els responsables financers tenen una responsabilitat, però aquells que 
teòricament havien de gestionar políticament, també tenen responsabilitat, perquè han 
estat cobrant per allò. Jo ho inclouria, però si els demés companys dieu que no, doncs 
a mi la moció ja em sembla bé també. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: votem. Votem.  
 
Pren la paraula el sr. Marín i diu: una apreciació que li voldria preguntar al sr. Profitós. 
Vostè te conciència o coneixements de si els consells d’administracions o 
representants dels sindicats o dels partits polítics van votar a favor? A la Caixa, a 
Caixa de Levante... Que quan es va decidir que aquest producte financer sortiria i 
oferirien, sap vostè si el representant dels partits polítics i sindicats van votar favor? O 
es van abstenir? Suposo que per fer aquesta proposta ha de gaudir d’un coneixement 
extens de com va anar per poder incloure-ho amb la seva proposta. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: contesto perquè se m’ha preguntat directament. Jo 
entenc que la intervenció del sr. Marín està admetent el què la intervenció del sr. 
Ribalta posava en dubte. Que és que els consells d’administració de les entitats tinguin 
alguna cosa a veure en les decisions que les entitats prenen. Aprofito el què ha dit 
vostè per dir que per descomptat, el consell d’administració és en el fons, el 
responsable d’allò que fa qualsevol entitat, qualsevol empresa. Per altra banda, el que 
em diu vostè, senyor Marin, jo no he tingut accés a les actes d’aquests consells. En 
qualsevol cas, el què estem fent, i el text és força clar en aquest sentit, això ha 
d’afectar només a la gent que, al seu dia no es va oposar a que fossin comercialitzats 
indiscriminadament, ni van alertar del problema al tenir-ne coneixement. Llavors jo 
entenc dues coses: és possible que algú en el seu moment s’oposés. Escolti, en el 
consell d’administració de la nostra SA estem prenent decisions a cada consell amb 
vots en contra d’alguns consellers, amb abstencions d’altres, i amb vots a favor 
d’altres. El consell d’administració de qualsevol entitat funciona així. És possible que 
es votés en contra? I tant que  és possible. També és possible que no. Perdoni, el què 
estic demanant és que en el cas de que (...) sí, sí, ho diu, no sé si el seu cap de grup  li 
ha passat el correu que jo vaig enviar el divendres, però ho diu, llavors si té 
l’amabilitat de llegir-lo veurà que diu “que al seu dia no es van oposar a que fossin 
comercialitzats”. Els que es van oposar per descomptat. Vull dir, van fer la seva feina. 
I els que en el seu dia, hi van votar a favor i en consells d’administracions posteriors 
van alertar d’això, van fer intervencions al respecte, jo diria que també. Llavors, em 
sembla que és una cosa no està al nostre abast tenir accés a això, però sí que està a 
l’abast de la gent a la què pretenem enviar aquesta moció. Jo crec que no fa cap mal, si 



Ple 25/04/2013 – pàg. 32 

el que realment el què volem és defensar els ciutadans i defensar els implicats en això, 
davant de qui toqui. Senzillament és això. Jo demanaria la votació. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: respecte el què deia el sr. Torné que, evidentment 
que està en forma la proposta, però també li diria una cosa. És a dir, ens estem 
acostumant massa en aquest plenari a presentar per via d’urgència coses que (...) o en 
aquest cas esmena, coses que porten mesos sobre la taula, que hem tingut molt de 
temps per mirar-ho, i estem desvirtuant una mica el què preveu la normativa 
municipal, que és per a casos, i estic parlant també per mocions d’urgència que 
s’entren posteriorment. Que són per casos de necessitat, casos d’emergència, per casos 
d’esdeveniments succeïts de forma molt recent entre la convocatòria del Ple. A les 
hores, estem utilitzant aquestes vies, una mica per posar cullerades que penso que 
donem un mal exemple perquè les coses penso que necessiten d’un procés de debat, 
que no és un e-mail i ara t’ho dic, i ara t’ho passo, i a l’últim dia vinc amb un.... em 
sembla que això no pot ser la forma habitual de funcionament d’aquest Ple. Que no pot 
ser que sempre estiguem aprovant punts amb aquests criteris, punts que, a més a més, 
molts d’ells no afecten directament a les competències municipals, a sobre. Estem 
dient a òrgans que actuïn d’una manera però, a les hores estem convertint el ple en una 
cosa que si haguéssim fet la feina amb anterioritat i l’haguéssim fet bé, no caldria tot 
això. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo no voldria un debat legalista, però tinguem en 
compte una cosa. El ple és per debatre i votar, i també hi ha unes lleis que també ens 
emparen, i que ens donen uns drets a fer interpel·lacions. I en aquest cas no sóc jo qui 
la faig, però jo el que demano és que si n’hi ha una, que es voti, i s’ha acabat el 
problema. Si és que a sobre, jo no hi votaré a favor, però almenys vull votar perquè no 
es digui allò de que jo no deixo debatre, no deixo votar. Això és un dret, votem-la i 
s’ha acabat, tant si surt com si no, però home, però hi ha uns drets de la Corporació i 
uns drets dels regidors que aquests sí que no els tindríem de qüestionar, encara que en 
aquest cas jo no la presenti. Però si la presento, també la defensaré igual. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo entenc, i que el secretari em corregeixi, que una 
proposta informada per la Comissió Informativa no es pot modificar, i això ja ho hem 
discutit, i en canvi una moció sí que es pot modificar, si és presentada per la persona 
que l’ha presentat, o qualsevol altre grup. Per tant, aquí passaríem a votació de la 
modificació de la moció.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: tinc el ROM a davant i no sé trobar en què es basa 
el regidor Ribalta per les coses que ha dit ara fa un moment, de que no es pot 
modificar, de que és una excepcionalitat. Llavors l’emplaço que en un moment 
posterior ens ho digui. 
 
SOTMESA a votació la modificació presentada pel senyor Profitós, és rebutjada per tres 
vots a favor dels regidors dels grups municipals ERC-AM i LFI, nou vots en contra dels 
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regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, quatre abstencions dels regidors dels 
grups municipals  UPLF, CpF i PxC.  
 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i PxC, un vot en contra del 
regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA 
PER LES FRANQUESES SOBRE EL COMPLIMENT DEL CONVENI 
DE CONSTRUCCIÓ DE LA RONDA NORD 

 
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va signar conveni amb la 
Generalitat de Catalunya per a la construcció de la Ronda Nord al seu pas pel nostre 
municipi, en el qual es regulaven diferents aspectes del disseny en superfície del carrer 
del Pont, la col·locació de semàfors, l’expropiació de terrenys col·lidants, per ser 
destinats a serveis públics, i la construcció d’un accés al Polígon Industrial V des de la 
rotonda de Francesc Macià. 
 
ATÈS que el conveni s’ha executat en part, perquè s’ha construït la Ronda Nord i s’han 
expropiat els terrenys col·lidants, però no s’ha construït la connexió amb el Polígon 
Industria V, ja que de moment només s’ha realitzat el projecte constructiu, però sí que 
ens han reclamat el pagament dels diners corresponents a l’expropiació dels terrenys, 
sense que s’hagin complert les condicions del conveni. 
 
ATÈS que a causa del no compliment de la totalitat dels compromisos del conveni 
signat no es pot demanar el compliment dels pagaments, ja que no s’han dut a terme les 
condicions acordades en el conveni. 
 
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- RECLAMAR la construcció de la connexió de la Ronda Nord de Granollers 
amb el Polígon Industrial Sector V, segons el conveni signat amb la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segon.- TRAMITAR reclamació administrativa per al compliment del conveni signat 
entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Generalitat de Catalunya per al 
compliment del conveni. 
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Tercer.- TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya i al 
conseller de Territori i Sostenibilitat. 
 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres demanem que s’acabi de complir aquest 
conveni ja que la Generalitat ha demanat a aquest ajuntament que pagui uns diners pels 
terrenys que es van expropiar que quedaven al costat de la rotonda de Can Mònich. 
Entenem que si la Generalitat no compleix el conveni que es va signar al seu dia amb 
aquest ajuntament de construir un accés directa de la rotonda de la ronda en el polígon 
industrial V, doncs entenem que l’ajuntament no té l’obligació de pagar aquests diners 
que reclama la Generalitat. Tot estava dins del mateix conveni, i nosaltres demanaríem i 
voldríem que es presentés per via administrativa primer, demanar que es compleixi 
aquest conveni, i sinó és així, després portar-ho al contenciós administratiu. 
 
Pren la paraula del sr. Gontán i diu: bona tarda. Com és sabut, nosaltres ens oposem a la 
Ronda Nord, creiem que aquest conveni no s’ha d’acabar tirar endavant. El què s’ha de 
dir a la Generalitat és que els calés no els ha de reclamar, però aquesta Ronda no es pot 
acabar com està prevista, perquè acabarà tot el trànsit pesat al mig de Can Calet, i això 
no pot ser. A més a més demanaríem, com a prec des d’aquí, que es limités l’accés al 
pas de camions pel camí antic de Vic, direcció la ronda, que estiguin obligats els 
camions a anar a travessar el riu pel polígon per la zona que atravessa més amunt.  
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: no sé si ho he entès bé, però em sembla que els hi vol 
privar l’accés al polígon V. Però si no poden accedir els camions des de la ronda i els hi 
vol prohibir el pas pel camí antic de Vic, o travessen els riu nedant, els camions, o no 
poden accedir en el polígon industrial. Jo em sembla que miri-ho bé, però no hi estic 
d’acord. És més segur que des de la rotonda, provinent de l’altre costat del riu, que no 
hagin d’entrar dintre de can Calet, que de la rotonda ja tinguin l’accés directe en el 
polígon, sense haver de passar pel mig dels habitatges, només trepitjar la rotonda, no 
han de trepitjar més, no han de trepitjar més. Se’ls hi pot prohibir que passin en 
superfície per sobre del túnel, i venen de l’altre costat del riu, del cantó de Canovelles. 
És lo que demanem. Si no vostè, per on els deixa entrar, si no? (...) Però si... (...) per 
aquí el gual? (...) Pel pont nou? Si em diu vostè que els hi vol prohibir que passi pel 
camí antic de Vic, com baixaran del pont nou fins el polígon?  
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: no estem inventant res, és el què estan fent ara els 
camions. És el què estan fent ara els camions. El que no és lògic és col·locar transport 
pesat enmig de Can Calet. El que no té lògica és això. I tant que entra! O la rotonda no 
és Can Calet, senyor meu? “Bueno, que se jodan los que están en la rotonda”: aquesta és 
la seva frase! No, home, digui’m-ho d’una altra manera com ho faran? Saltaran? 
Volaran? Home, no digui el que no és. No s’està inventant res més. El que no pot 
demanar és que fiquin el tràfic pesat al mig de la rotonda. El que no s’havia de fet és la 
ronda, però vostès es van encaparrar en que això tenia que tirar endavant. La Generalitat 
venia amb un projecte i encara que es va canviar una mica, però tot i així tenim una 
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ronda a doble nivell, que ara passen camions. I si a més a més li col·loquem el sector V 
encara passaran més camions. Miri, l’únic que demanem és el tram urbà del camí antic 
de Vic que no passin camions, el tram urbà. La resta, és polígon industrial. És que la 
resta del camí antic de Vic és polígon industrial, exceptuant on viu el sr. Pujol, però (...) 
Perdó? No, no, no li cal anar per davant de casa seva, no li cal anar per davant de casa 
seva. (....) Sí, però no li cal anar per davant de casa seva. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Gontán, no hi ha debat. De totes formes 
estudiarem això que diu, sr. Gontán. Deixi’m estudiar perquè ara....  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, CpF, ERC-AM i PxC, dos vots en contra 
dels regidors del grup municipal LFI, 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 PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA REFORMA URGENT DE  
LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE 
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

 
L’increment del nombre de persones i famílies que estan en situació de risc d’exclusió 
social degut a la pobresa econòmica té dos factors generadors clau: les dificultats per 
accedir o bé mantenir una ocupació i les dificultats per accedir o bé mantenir un 
habitatge. Es tracta d’un nou perfil de persones i famílies que s’han vist immerses en 
situacions de vulnerabilitat econòmica i que poden abocar el futur dels seus fills i filles 
a la pobresa i l’exclusió social. 

La darrera enquesta de població activa (EPA) publicada el mes de gener presenta unes 
xifres més que preocupants per Catalunya ja que el nombre d’aturats ha augmentat en 
109.700 persones en relació a l’any anterior, un 14’15% més, situant la taxa de 
desocupació en 23’94% amb un total de 885.100 desocupats. El nombre de llars amb 
tots els actius desocupats és de 266.800 i actualment hi ha 117.000 famílies sense cap 
ingrés.  

L’Estatut de Catalunya en el seu article 24.3. estableix que “les persones o famílies que 
es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania 
que els asseguri els mínims d’una vida digna”.  

El 1990 es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció 
amb la finalitat de donar suport econòmic per atendre les necessitats essencials a  
persones sense recursos i mentre se les preparava per a la seva inserció o reinserció 
social i laboral. Posteriorment, l’any 1997 es va donar rang de Llei al Programa.  
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Les reformes de la Llei 10/1997 de regulació de la Renda Mínima d’Inserció que ha 
realitzat el govern de CiU els anys 2011 i 2012 han deixat fora d’aquest Programa a 
moltes persones i famílies ja que s’han restringit les condicions per beneficiar-se’n,  
s’ha limitat la permanència en el programa i s’ha condicionat la prestació econòmica a 
que el Govern tingui disponibilitat pressupostària, entre altres modificacions. 
 
Davant d’aquesta situació el Grup Parlamentari socialista va presentar el 31 de maig de 
2012 al Parlament una proposició de Llei de reforma de la Renda Mínima d’Inserció, 
amb el clar objectiu de no deixar desassistit un amplíssim col·lectiu de persones que 
estan patint de manera més dramàtica la política de retallades exercides des del govern 
de CiU. Aquesta iniciativa va rebre els vots favorables, a més dels socialistes, del grup 
d’Iniciativa Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya, 
Ciutadans i  Solidaritat. no va prosperar pels vots contraris de Convergència i Unió i el 
Partit Popular  

Professionals dels Serveis Socials, món local i entitats socials que treballen amb 
persones en risc d’exclusió demanen reiteradament al Govern de Catalunya que 
modifiqui la Renda Mínima d’Inserció per tal d’assegurar una rendes mínimes a les 
persones sense recursos econòmics. 

Per aquest motiu el Grup parlamentari socialista ha presentat novament una proposició 
de llei amb la voluntat que sigui debatuda al Ple del Parlament el més aviat possible per 
tal de procedir urgentment a la reforma de la llei que permeti retornar el caràcter de dret 
subjectiu i que cap persona que reuneixi els requisits per accedir es quedi sense una 
prestació mínima i sense ajut en la seva inserció sociolaboral. 

A més, actualment, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats bàsiques d’una 
gran part de la ciutadania catalana que amb independència de la seva situació social 
veuen com la manca de feina o de llar els aboca a una situació de precarietat econòmica 
que els condueix cap a l’exclusió social, representants de sindicats, partits polítics i 
entitats sense ànim de lucre impulsen una Iniciativa Legislativa Popular que té per 
objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania per donar compliment al mandat de 
l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia i assegurar els mínims d’una vida digna a les 
persones o famílies que es troben en situació de pobresa. Aquesta iniciativa legislativa 
popular vol posar a l’agenda política i social el debat necessari al voltant d’una mínima 
garantia de rendes imprescindible per minvar el risc de ruptura de la cohesió social. 

Per tot això, els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- SOL·LICITAR al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI)  per tal que totes les persones aturades que avui estan sense 
prestació ni recursos puguin accedir a un itinerari d’inserció sociolaboral i a la 
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prestació de la RMI. La reforma ha de garantir que aquesta prestació torni a ser un 
dret subjectiu no condicionat a disponibilitat pressupostària. 
 
Segon.- CELEBREM l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la ILP 
sobre la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la recollida de 
signatures i  un posterior debat i presa en consideració en el Ple del Parlament. 
 
Tercer.- DONAR el suport institucional necessari així com facilitar la difusió del 
procés de recollida de signatures de la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
Quart.- COMUNICAR aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, als 
mitjans de comunicació locals i a les entitats socials del municipi. 
 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’Esquerra serà favorable en aquesta moció, 
tenint en compte, a més a més, que el grup parlamentari d’Esquerra al Parlament 
Espanyol, ja en el mes de febrer va presentar una resolució a la Mesa del Congrés dels 
Diputats en aquest mateix sentit, i tot i que, lo que estem demanant que el Parlament 
de Catalunya faci, el Parlament de Catalunya ja ho està fent. El Parlament de 
Catalunya, a proposta també d’Esquerra, ja ha aprovat prohibir que es talli el llum, 
l’aigua i el gas a les famílies que estan en risc d’exclusió, i el Parlament de Catalunya 
també, a proposta d’Esquerra, ja ha acceptat sobre la renda mínima d’inserció, definir 
un nou sistema que permeti que totes les persones que no puguin tenir accés a 
ocupabilitat per motius socials i personals tinguin accés a una renda mínima, que 
permeti una subsistència digna, i iniciar un procés de diàleg amb els grups 
parlamentaris i els agents socials per a aprovar una nova proposta de revisió de la 
renda mínima d’inserció. És  dir, el que li estem demanant al Parlament ja ho està fent 
a proposta d’Esquerra, però en qualsevol cas el nostre vot serà favorable en aquesta 
moció. 
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bé, tres coses. Primer, votarem a favor, com no pot 
ser d’una altra manera, però ens sorprèn que presenti això precisament el Partit 
Socialista, que fa tan sols dos anys que estava al govern central, i tenia les eines per 
fer-ho i no ho va fer, amb lo qual, coherència. Bueno, ho va fer? No (...) D’altra banda, 
en el punt tres de la moció diu donar suport a la recollida de signatures de la ILP. 
Voldríem saber com s’executarà aquest donar suport, o simplement és un brindis al 
sol.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: em sorprèn el què diu perquè la renda d’inserció 
mínima és una iniciativa dels governs socialistes, que han permès que en les situacions 
d’atur. A veure, no entenc res del què diu. Em sembla que no ho coneix gairebé.   
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Pren la paraula la sra. Santos i diu: bona nit. Jo no vull contestar-li directament sobre 
les preguntes que vostè està fent perquè, prèviament, m’agradaria, per una qüestió més 
d’interès en els nostres ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. És també donar una 
serie de dades que des de l’ajuntament, des dels serveis socials, elabora el departament 
tècnic, conjuntament perquè sapiguem  realment quina és la situació real dels nostres 
ciutadans i ciutadanes. En primer lloc, aquesta moció es va presentar l’any passat el 
maig del 2012, reclamàvem igualment aquesta reforma. Va haver-hi una serie de 
qüestions que es va desenvolupar de tal manera que va haver-hi moltíssimes 
sol·licituds denegades, dades com per exemple, que el 2011 va haver-hi 40 sol·licituds 
denegades per canvis de normatives. És a dir, va haver un canvi de normativa i van 
haver denegades 40. El 2012 va haver-hi denegades 20 perquè moltes d’aquestes 
sol·licituds ja no podien ni entrar, ja no podien estar en vigència. Al final de l’any del 
2012, es va resoldre gairebé la totalitat, però curiosament, el 2013, aquestes 
sol·licituds han resolt que el 60 per 100 de totes les sol·licituds són pendents o 
denegades, i només el 40 per 100 han estat aprovades. Una dada més: el 2012, el total 
de famílies ateses pel tema de pirmis, que són els projectes interdepartamentals sobre 
la renda mínima d’inserció, van ser de 121 famílies. El 2013, a dates d’abril de 2013 
tenim 105 famílies. Per què nosaltres tornar a reclamar aquesta reforma de la renda 
mínima? Per moltes qüestions que ja s’han parlat, però les valoracions tècniques, que 
són les que a mi m’han donat són: retard de les resolucions, no es tenen en compte les 
situacions d’urgència, ens han verbalitzat que no hi ha diners, hi ha requeriments 
constants, dificultats i retards en les modificacions del pirmi, mala gestió en benefici 
de la Generalitat i no de l’usuari, les baremacions amb una priorització molt estricta, 
només aquells casos que no tenen on viure, i en definitiva, això està provocant que hi 
hagi un treball excessiu en els professionals dels ajuntaments, a part de tot això s’ha de 
justificar i a més a més han d’anar al darrera de tots els casos. Actualment continuem 
tenint les situacions molt preocupants com són: famílies monoparentals sense 
ingressos, amb càrregues familiars per a la cura dels seus fills, persones que en aquests 
moments es troben sense ingressos, que necessita un suport de les activitats de la vida 
diària, amb dificultats d’accedir al mercat laboral i amb la manca de suport suficient 
per poder satisfer les necessitats bàsiques. Famílies sense ingressos que no poden fer-
se càrrec de les necessitats bàsiques, com l’alimentació, la higiene, dificultats de poder 
satisfer les despeses de la llar, sobretot ara mateix, amb la problemàtica de la manca 
d’habitatge i els desnonaments. Quines són les observacions? Primer, que encara 
estiguin trigant 11 mesos en resoldre els casos que comporta una despesa a 
l’ajuntament, per tal d’assumir despeses com els subministraments, derivacions de 
suport d’alimentació, o sobrecàrregues d’altres serveis com Càrites, despeses de 
lloguer, i evidentment, per evitar els desnonaments. Aquestes despeses que tenim a 
l’ajuntament està sent un 50 per 100 ajuts econòmics, un 20 per 100 despeses 
d’aliments i un 30 per 100, s’ha incrementat un 10 per 100 respecte de l’any anterior, 
destinat a les ajudes de lloguer i a les ajudes d’urgència. Tenim famílies que continuen 
esperant 11 mesos, des del 2012, i no tenen cap tipus d’ingrés econòmic. Els 
expedients pendents de resoldre són sobretot les que fan més temps que estan pendent 
de pagament. I des del març de 2012, encara reben ajuts de serveis socials per poder 
satisfer totes les necessitats bàsiques i esperar que cobri aquesta prestació. 
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Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només que estaria bé que aquest més d’un centenar 
de famílies que tenim realment malvivint com ha explicat la regidora, amb mancances 
en temes d’higiene, alimentació, etc., tantes medalles que es posen alguns partits 
perquè el Parlament, doncs potser que acceleressin aquests 11 mesos de retard en la 
resolució dels expedients fossin una mica més ràpids i, per tant, això revertís 
directament sobre les famílies del municipi i no fos un brindis al sol parlamentari de 
que ja ho hem fet, però tenim les famílies aquí amb la situació que les tenim. 
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bàsicament, sí ens agradaria saber lo de donar 
suport si ens ho poden contestar, si cedirem locals, si facilitarem l’ajuntament per 
recollir signatures, com es concretarà? Quina idea tenia? Bàsicament.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: contestant la darrera intervenció del regidor Ribalta 
i al mateix temps reafirmant el què comentava la regidora Santos. Dins de les coses 
que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo estic segur de que el Govern de la 
Generalitat actuarà una mica diferent del que actua aquest govern, i les mocions que 
s’aproven per unanimitat en el ple les respectarà i les tirarà endavant. Hi ha per 
exemple un tema, que és que es presentarà un informe trimestral en el què es detallin 
les dades sobre els perfils sociofamiliars dels sol·licitants i dels perceptors de la renda 
mínima d’inserció, desglossant els motius dels casos no admesos amb desagregació 
mensual i comarcal. És a dir, el govern estarà obligat a justificat quan no dona 
aquestes rendes, per què no ho fa, i això ho haurà de fer cada mes i desglossat per 
comarques, amb lo qual jo diria que és un gran pas endavant en aquest sentit. I per 
altra banda, també refermant una mica el què comentava la regidora Santos que això 
representa, com tots sabem per les ajudes que l’ajuntament ha de donar en aquest 
sentit, s’ha aprovat també a proposta d’Esquerra que no es pugui tallar, l’aigua, la llum 
i el gas en famílies amb risc d’exclusió. Llavors, el text ja està aprovat pel Parlament 
de Catalunya i en el moment en què el govern l’apliqui serà impossible que se li pugui 
tallar a una persona  el què deia, el llum, l’aigua i el gas, sense un informe preceptiu 
dels serveis socials. Que tinguin en compte aquesta realitat. (...) Perdó? (...) No, a 
proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya el Parlament avala per unanimitat 
prohibir que es talli l’aigua, la llum i el gas a famílies en risc d’exclusió. Ho ha 
aprovat el Parlament de Catalunya avui. Està aprovat pel Parlament de Catalunya.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: en resposta al sr. Gontán, aquesta és una moció que 
presenta el PSC i no presenta el govern, per tant, si s’aprova després ja discutirem 
quines mesures s’han de prendre perquè jo no les sé ara en aquest moment. Potser el 
millor lloc és a la junta de portaveus.  
 
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bé, sr. Profitós, celebro aquesta proposta aprovada 
pel Parlament, però de veritat m’ho vull creure, perquè jo crec que la situació és tan 
greu i nosaltres des de serveis socials podem tenir constància de que és així. Tot el què 
s’aprova te un temps de posar-se en marxa. Ojalà el pròxim trimestre que puguem 
recollir dades noves siguin inferiors i que la tallada de llum i d’aigua no sigui un dels 
problemes.  
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: pot estar tranquil·la de que el primer grup de la 
oposició al Parlament de Catalunya vetllarà perquè això es tiri endavant. Vull dir, que 
Esquerra es preocuparà que això es faci.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per catorze 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 PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA PER LA QUALITAT DE LA 
INFORMACIÓ 

 
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit reformar el 
sistema de corresponsalies i delegacions de Catalunya Ràdio de forma sobtada.  
 
Una reforma que s’aplicarà a partir de l’1 de maig i que s’ha fet sense la suficient 
transparència informativa –el President de la CCMA 10 dies abans va comparèixer al 
Parlament i no va explicar la remodelació- i sense tenir en compte la realitat complexa 
de la població a Catalunya. 
 
La remodelació tal com s’ha estructurat pot incidir de forma molt negativa en la qualitat 
de la informació de proximitat i l’arrelament al territori, que és precisament un dels 
principis fundacionals de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio de model de servei 
públic. Es tracta, en definitiva, del desmantellament de la xarxa de corresponsals 
comarcals, uns professionals que fa anys que treballen –de forma precària en molts 
casos- al territori i que han fet possible la presència de la informació local i comarcal en 
els informatius de la cadena pública. Els corresponsals seran substituïts per 7 
delegacions que centralitzaran la informació que abans cobria una xarxa de més de 30 
corresponsals amb un exhaustiu coneixement del territori, de les seves persones, dels 
seus problemes i necessitats que afavoria la comunicació pública de qualitat.  
 
Per tot plegat, demanem que la reestructuració dels corresponsals territorials de 
Catalunya Ràdio, així com la de Televisió de Catalunya quedi sense efecte fins que el 
Parlament aprovi els pressupostos per aquest any. Tanmateix, demanem que no hi hagi 
futurs acomiadaments a la plantilla de l’Agència Catalana de Notícies (ACN). 
 
Sens dubte, aquestes decisions suposen un fort cop a la qualitat, la pluralitat i la 
representació territorial tant de la ràdio, la televisió com de l’agència públiques del país, 
així com una mala notícia per als professionals i un greuge per a la plantilla dels nostres 
mitjans públics. Volem conèixer quines són les justificacions econòmiques que 
fonamenten aquestes retallades anunciades. Lamentem les formes utilitzades per 
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comunicar aquestes decisions, sense informació prèvia als grups parlamentaris a la 
comissió de control -de la mateixa manera en què va anunciar-se la retallada del 
pressupost de la CCMA per l’any vinent-, de forma unilateral, sense diàleg i sense tenir 
en compte les propostes alternatives formulades pels representants dels treballadors. 
 
Si bé tots i totes ens hem d’adaptar a la realitat i al context econòmic de dificultats, això 
no es pot fer a costa del dret a una informació de proximitat i de qualitat de la 
ciutadania. Les ciutats, pobles i viles del país tenim el legítim dret de tenir una presència 
efectiva en la ràdio nacional i pública de Catalunya, la ràdio de tots i de totes. Demanem 
que es garanteixi un pressupost suficient per als mitjans públics nacionals per garantir la 
qualitat de la informació. I si es redueixen els pressupostos destinats a mitjans de 
comunicació públics, en cap cas s’haurien d’incrementar les partides pressupostades 
destinades a mitjans de comunicació privats. 
 
Tenint en compte que la comunicació pública ha contribuït als pobles i ciutats de 
Catalunya a construir societats democràtiques i participatives, dinàmiques i plurals, la 
crisi no pot sevir d’excusa per atemptar contra aquest model desenvolupat per 
professionals compromesos amb el periodisme i la qualitat de la seva feina.  Els canvis 
que està provocant l’actual situació no poden anar en detriment dels models basats en el 
consens, especialment quan parlem de serveis públics i de comunicació. 
 
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament les Franqueses del Vallès acordi:  
 
Primer.- DEMANAR que el Govern comparegui de manera urgent i extraordinària al 
Parlament de Catalunya per tal d’informar als membres de la CCMA de les decisions 
que afecten a la plantilla de treballadors. 

Segon.- RECLAMAR diàleg i solucions compartides, entre empresa, sindicats, 
treballadors i els diferents grups parlamentaris, per poder mantenir un model de 
comunicació pública del que tots puguem sentir-nos orgullosos: de proximitat, 
participatiu, plural i democràtic al servei de la ciutadania.  

Tercer.- MANIFESTAR que tot i que comprenem que la situació de crisi actual està 
requerint adaptacions en les organitzacions i en els mètodes de funcionament dels 
mitjans públics catalans, això no pot anar en detriment del model públic de 
comunicació, i la seva defensa és també la defensa dels llocs de treball. 

Quart- INSTAR als grups parlamentaris a donar suport a la proposta de resolució que 
el grup socialista prepara per presentar al ple del Parlament en defensa dels mitjans 
públics, perquè es deixin sense efecte aquestes decisions unilaterals i perquè el Govern 
torni a la negociació amb els sindicats en el marc del diàleg i la concertació per 
afrontar els reptes dels mitjans públics de Catalunya. 

Cinquè.- COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de 
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Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres ho recolzarem, com no pot ser d’una altra 
forma. No creiem en aquest model neoliberal de portar les coses quan la màxima és 
l’econòmica i poca cosa més, però m’agradaria recorda-li’s a vostès que li diguin al 
seu soci de govern, que aquest punt 2 tant meravellós on diem que ens hem de sentir 
orgullosos de mitjans de comunicació de proximitat, participatius, plurals i 
democràtics, aquí també es faci. Tenim una pàgina web, tenim un butlletí on l’únic 
que podem fer l’oposició és un text, no se’ns cobreix cap acte, etc. Per tant, lo que 
vostè demana allà, que jo ho defenso perquè crec en aquest model, demani al seu 
company de govern que ho practiqui aquí també. És més, quan es diu que no pot ser, 
que això porti acomiadaments i tal, li torno a demanar. Quan aquí van haver una serie 
d’acomiadaments en el sector de la comunicació d’aquest ajuntament, tampoc vaig 
sentir que en aquest moment es queixés de l’equip de govern, eh? Van anar a parar 
dues persones al carrer, concretament. Per tant (...) sí, dos, ara el te amb un contracte 
d’externalització, però era en plantilla. Per tant li demano que si això prospera 
públicament, li demani al seu soci de govern que compleixi també a nivell local amb 
lo que estem aprovant aquí. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: perdó, jo tal i com està, Esquerra no la votarà a 
favor, i em sorprèn que els altres grups la votin a favor, la veritat. Jo els hi demanaria 
que el punt 4 on ens estan dient que instem als grups parlamentaris a donar suport a una 
proposta de resolució que el grup socialista prepara i que suposo que no ha acabat, 
l’eliminéssim perquè realment a mi em costaria molt votar a cegues a favor d’una cosa 
que està preparant un altre partit i que no conec, i els hi demanaria també que el punt 1, 
on demanen que el govern comparegui de manera urgent i extraordinària es modifiqués 
d’alguna manera. O sigui, jo crec que se li pot demanar al govern que garanteixi el 
pressupost per poder mantenir el sistema de mitjans de comunicació públics, però no em 
sembla excessivament apropiat, però en qualsevol cas, jo els hi demanaria, si és que 
d’alguna cosa els hi serveix tenir el vot a favor d’esquerra, que retirin el punt 4 
d’aquesta moció.  
 
Per tant, la moció quedaria redactada de la següent manera, eliminant el punt 4: 
 
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit reformar el 
sistema de corresponsalies i delegacions de Catalunya Ràdio de forma sobtada.  
 
Una reforma que s’aplicarà a partir de l’1 de maig i que s’ha fet sense la suficient 
transparència informativa –el President de la CCMA 10 dies abans va comparèixer al 
Parlament i no va explicar la remodelació- i sense tenir en compte la realitat complexa 
de la població a Catalunya. 
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La remodelació tal com s’ha estructurat pot incidir de forma molt negativa en la qualitat 
de la informació de proximitat i l’arrelament al territori, que és precisament un dels 
principis fundacionals de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio de model de servei 
públic. Es tracta, en definitiva, del desmantellament de la xarxa de corresponsals 
comarcals, uns professionals que fa anys que treballen –de forma precària en molts 
casos- al territori i que han fet possible la presència de la informació local i comarcal en 
els informatius de la cadena pública. Els corresponsals seran substituïts per 7 
delegacions que centralitzaran la informació que abans cobria una xarxa de més de 30 
corresponsals amb un exhaustiu coneixement del territori, de les seves persones, dels 
seus problemes i necessitats que afavoria la comunicació pública de qualitat.  
 
Per tot plegat, demanem que la reestructuració dels corresponsals territorials de 
Catalunya Ràdio, així com la de Televisió de Catalunya quedi sense efecte fins que el 
Parlament aprovi els pressupostos per aquest any. Tanmateix, demanem que no hi hagi 
futurs acomiadaments a la plantilla de l’Agència Catalana de Notícies (ACN). 
 
Sens dubte, aquestes decisions suposen un fort cop a la qualitat, la pluralitat i la 
representació territorial tant de la ràdio, la televisió com de l’agència públiques del país, 
així com una mala notícia per als professionals i un greuge per a la plantilla dels nostres 
mitjans públics. Volem conèixer quines són les justificacions econòmiques que 
fonamenten aquestes retallades anunciades. Lamentem les formes utilitzades per 
comunicar aquestes decisions, sense informació prèvia als grups parlamentaris a la 
comissió de control -de la mateixa manera en què va anunciar-se la retallada del 
pressupost de la CCMA per l’any vinent-, de forma unilateral, sense diàleg i sense tenir 
en compte les propostes alternatives formulades pels representants dels treballadors. 
 
Si bé tots i totes ens hem d’adaptar a la realitat i al context econòmic de dificultats, això 
no es pot fer a costa del dret a una informació de proximitat i de qualitat de la 
ciutadania. Les ciutats, pobles i viles del país tenim el legítim dret de tenir una presència 
efectiva en la ràdio nacional i pública de Catalunya, la ràdio de tots i de totes. Demanem 
que es garanteixi un pressupost suficient per als mitjans públics nacionals per garantir la 
qualitat de la informació. I si es redueixen els pressupostos destinats a mitjans de 
comunicació públics, en cap cas s’haurien d’incrementar les partides pressupostades 
destinades a mitjans de comunicació privats. 
 
Tenint en compte que la comunicació pública ha contribuït als pobles i ciutats de 
Catalunya a construir societats democràtiques i participatives, dinàmiques i plurals, la 
crisi no pot sevir d’excusa per atemptar contra aquest model desenvolupat per 
professionals compromesos amb el periodisme i la qualitat de la seva feina.  Els canvis 
que està provocant l’actual situació no poden anar en detriment dels models basats en el 
consens, especialment quan parlem de serveis públics i de comunicació. 
 
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament les Franqueses del Vallès acordi:  
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Primer.- DEMANAR que el Govern comparegui de manera urgent i extraordinària al 
Parlament de Catalunya per tal d’informar als membres de la CCMA de les decisions 
que afecten a la plantilla de treballadors. 

Segon.- RECLAMAR diàleg i solucions compartides, entre empresa, sindicats, 
treballadors i els diferents grups parlamentaris, per poder mantenir un model de 
comunicació pública del que tots puguem sentir-nos orgullosos: de proximitat, 
participatiu, plural i democràtic al servei de la ciutadania.  

Tercer.- MANIFESTAR que tot i que comprenem que la situació de crisi actual està 
requerint adaptacions en les organitzacions i en els mètodes de funcionament dels 
mitjans públics catalans, això no pot anar en detriment del model públic de 
comunicació, i la seva defensa és també la defensa dels llocs de treball. 

Quart.- COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM, UPLF, LFI i ERC-AM, quatre vots en contra dels regidors 
del grup municipal CiU, i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals PP, 
CpF i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MERCAT DE 
LLOGUER I EN CONTRA DE LA REFORMA DE LA LLEI 
D'ARRENDAMENTS URBANS APROVADA PEL GOVERN DEL 
PARTIT POPULAR 

 
El Govern del PP, va aprovar, el passat 24 d’agost del 2012, el Projecte de Llei 
121/000021 de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges 
(més conegut com a reforma de la LAU 29/1994). Que ha comptat  al Congrés dels 
Diputats, amb l’abstenció còmplice de CiU. Projecte de llei que actualment es troba en 
fase de discussió al Senat. 
 
Un projecte de llei que, en cas de ser finalment aprovat, suposaria un gravíssim retrocés 
en les polítiques de foment del mercat de lloguer en el nostre país i un nou atac contra 
els drets del ciutadans en l’àmbit de l’habitatge que ja estan greument afectat pels 
efectes de la crisis social i econòmica, com demostren els innumerables desnonaments 
de propietat i de lloguer que s’estan produint actualment. 
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El Govern del PP a Madrid i el de CiU a Catalunya, aprovant aquesta reforma, semblen 
oblidar la greu situació social i econòmica del nostre país, que en l’àmbit de l’ocupació i 
de l’habitatge, es pot concretar avui en dia en algunes dades com: 
 

• Mes de 5 milions de persones a l’atur (618 mil, a Catalunya)  
• Mes de 464 mil joves menors de 25 anys a l’atur (46 mil, a Catalunya). 
• 78.000 execucions hipotecàries l’any 2012 (14.000, a Catalunya). 
• 100.000 desnonaments l’any 2012 (24.000, a Catalunya). 
• 690.000 habitatges buits sense vendre en mans d’entitats financeres (120.000, a 

Catalunya). 
• 11% del parc d’habitatges principals en lloguer (18%, a Catalunya), front al 30% 

-35% de mitjana dels països europeus occidentals. 
• 1,5% d’habitatges de lloguer públic/ social, front a una mitjana europea del 18%. 

Per arribar a aquest percentatge mitjà europeu, farien falta 3,5 milions 
d’habitatges, a Espanya, i 550.000, a Catalunya. 

• Reducció del 50% dels pressupostos públics estatals en política d’habitatge entre 
els anys 2010 i 2012 (de 1.600 M€, a 800 M€). 

 
És important destacar que aquesta reforma del PP perjudica greument no només els 
drets dels ciutadans que pretenen accedir al mercat de lloguer sinó que també afecta els 
drets dels petits propietaris. S’ha fet una reforma del mercat de lloguer pensant només 
en els interessos de les grans entitats financeres. El PP, i CiU, s’han doblegat davant de 
les pressions d’aquests sectors econòmics que, de forma implacable i sense tenir en 
compte la situació actual de molts ciutadans, exigeixen encara més avantatges 
legislatives, financeres i fiscals per netejar els seus balanços, afectats pels greus errors 
de gestió dels darrers anys. 
 
És del tot inacceptable que davant aquesta situació d’extrema gravetat social que vivim 
el PP, i CiU, determinin que l’única solució per aconseguir flexibilitzar i agilitzar el 
mercat del lloguer, i millorar, segons ells, les condicions d’accés dels desnonats al 
mercat de lloguer, és, entre altres: 

• Reduir el termini dels contractes de lloguer, de 5 a 3 anys. 
• Possibilitat de recuperació de l’habitatge per part del propietari per causes 

familiars totalment obertes, sense necessitat de fer-ho constar en el contracte. 
• Accelerar els processos de desnonament  
• Obrir la possibilitat de pacte en les actualitzacions anuals del lloguer (en 

comptes de l’aplicació automàtica de l’IPC). 
• Obrir la possibilitat de renúncia a l’actual opció de compra automàtica, en 

contractes de menys de 5 anys. 
• Reduir els terminis de la pròrroga forçosa (posterior als 5 anys), de 3 anys a 1 

any. 
• Reduir el termini per poder saldar els deutes del llogater. 
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És evident que el PP i CiU confonen l’origen del problema i sota l’afirmació de que 
s’ha de mitigar “l’escàs equilibri entre arrendador i arrendatari”, venen a satisfer 
únicament les exigències del sector financer per tal de que aquests puguin llogar 
habitatges per un període curt de temps, amb el mínim de compromisos, i amb les 
màximes facilitats per als desnonaments que els permetin, a mig termini, tornar a 
especular amb els habitatges. 
 
Davant d’aquesta situació el PSC vol manifestar que hi ha una alternativa, que una altra 
forma de fer les coses és possible. Consisteix en aplicar polítiques d’habitatge que 
siguin garantia de cohesió social i que prioritzin el treball en xarxa de les entitats, partits 
polítics i poders públics implicats. En definitiva polítiques socials que facilitin les 
condicions d’accés a l’habitatge, tant en règim de compra com de lloguer.    
 
Igualment el PSC considera que aquestes polítiques d’esquerres passen, també, per crear 
un parc d’habitatges socials a disposició dels municipis catalans, aprofitant els 
habitatges en mans de les entitats financeres que estan ociosos i en procés de 
degradació, per convertir-los en allotjament de futur pels ciutadans amb les màximes 
garanties socials. 
 
Els socialistes estem fermament convençuts que si aturem aquesta reforma de la LAU i 
impulsem un parc d’habitatge social, com a veritable i ineludible compromís 
d’esquerres amb el nostre país, podrem fer els primers passos per capgirar una situació 
social que provoca el patiment de milers dels nostres ciutadans. 
 
Per tot això el PSC vol manifestar amb aquesta Moció el seu desacord amb la proposta 
legislativa de reforma de la LAU i proposa els següents  
 
ACORDS: 
 
Davant de les greus conseqüències socials i econòmiques derivades de la reforma de la 
LAU, amb l’aplicació de les mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer 
d’habitatges, que perjudicaran per igual als ciutadans que pretenguin accedir al 
mercat de lloguer d’habitatges com als petits propietaris que posin un habitatge a 
disposició dels llogaters, proposem amb aquesta Moció, amb els següents acords: 
 
Primer.- EXIGIR al Govern del PP la retirada immediata del projecte de llei de 
mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges (Projecte de Llei 
de Reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans 29/1994, numero 121/000021) aprovat 
pel Consell de Ministres en data 24 d’Agost del 2012 i publicat en el Butlletí del 
Congres dels Diputats en data 7 de Setembre del 2012, que actualment es troba en fase 
de discussió al Senat. 

 
Segon.- DEMANAR a totes les forces polítiques del Congres del Diputats, inclòs el PP, 
iniciar els treballs parlamentaris per redactar, de forma consensuada, una proposta de 
Projecte de Llei de reforma de la LAU 29/1994 que faciliti l’accés dels ciutadans a 
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l’habitatge de lloguer, privat i social, i que defensi als petits propietaris davant de les 
intencions, que van contra la lliure competència, de les entitats financeres. 

 
Tercer.- INSTAR al Govern del PP a que s’impulsi mesures per a la defensa dels drets 
dels ciutadans en l’àmbit de l’habitatge, que permetin: 

• La posada en lloguer social dels habitatges que estan en mans d’entitats 
financeres que reben o han rebut fons públics per al seu rescat, a través del 
Fons d’Habitatge Social. 

• La posada immediata en lloguer social de titularitat pública dels habitatges 
en mans de les entitats financeres intervingudes per l’Estat. 

• El reforçament dels programes estatals i autonòmics d’ajuts al lloguer per 
als llogaters que no estan en parcs públics o de lloguer social. 

• L’establiment de la possibilitat d’opció de compra dels habitatges de lloguer 
per als seus usuaris, a preus proporcionals amb els lloguers. 

• La posada en marxa d’un sistema de garanties públiques als propietaris 
d’habitatges de lloguer com l’Avalloguer, de Catalunya. 

• Que la durada del lloguer social d’aquests habitatges en mans de les entitats 
financeres sigui per un termini mínim de 10 anys. 

• La desgravació fiscal total de les rendes de lloguer, tant de propietaris com 
de llogaters d’habitatge de residència habitual. 

• Aplicació de les mesures de defensa dels ciutadans davant de les situacions 
de sobrendeutament personal i familiar, recollides a la Resolució 722/IX del 
Parlament de Catalunya Resolució 722/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’acorda presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció davant de procediments d’execució hipotecària de 
l’habitatge habitual.  

• Establiment d’un sistema de mediació entre propietaris i llogaters per 
pactar lloguers, i rebaixes de lloguers quan els preus del mercat immobiliari 
baixen i els ingressos familiars minven. 

• Establiment d’un sistema de mediació previ a les sentències judicials de 
desnonament, per aclarir les situacions d’insolvència i poder posar-hi remei 
sense llançament i pèrdua de l’habitatge. 

 
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al Consell de Ministres, i especialment al 
Ministeri d'Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del 
Congrés i el Senat, al Parlament de Catalunya, a la Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i a totes les entitats que treballen en 
aquest àmbit. 
 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: he de dir bàsicament que des de la presentació pel 
Grup Municipal Socialista de l’ajuntament de les Franqueses d’aquesta moció, a nivell 
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polític hi ha hagut alguns moviments de fitxa, i la Generalitat sí que ha manifestat la 
seva voluntat d’intervenir en el mercat, en el sentit d’alguna de les decisions de la part 
resolutiva. Per tant, en el moment de la presentació de la moció o des del moment fins 
ara, doncs hi ha alguna manifestació pública, que això no vol dir que s’hagi de realitzar 
o no, però pensem que és positiu aquest moviment de fitxa per dinamitzar, regular i 
garantir aquest tipus d’accés a l’habitatge.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres, des del grup de Convergència i Unió ens 
abstindrem. El sr. Ribalta ja m’ha aixafat l’explicació però és aquesta. Esperarem a que 
el nostre estimat conseller Santi Vila i el sr. President de la Generalitat ens presentin el 
seu projecte. 
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: apel·lant a la rigorositat, sr. Ribalta, nosaltres tenim 
dubtes, suposo que deu ser la raó per la qual en la moció posa esborrany, i no sabem si 
havíem de votar-la o no havíem de votar-la, perquè al ser un esborrany teníem dubtes 
d’això. Fora la broma li demanem que sis plau, quan presenti mocions, com a mínim les 
tunegi, les adeqüi (...) Bé, no sé la que està enviada per correu electrònic, però la que 
consta a l’expedient, la que se’ns ha fet arribar posa esborrany en gran, llavors queda el 
dubte sempre de si s’ha de votar o no s’ha de votar. Jo li demano, perquè a més a més, 
les altres dues tenen també allà a l’atenció de l’ajuntament, ja sé que les presenta dins de 
termini, però després filem molt prim quan un grup de l’oposició li demana que en lloc 
de la informativa, per una qüestió de feina, no li puguem presentar a les 8 del matí del 
dia següent (...) Bé, molt diferent. Li demano rigorositat. Nosaltres hem sigut rigorosos, 
i li demano rigorositat. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: celebrar que el regidor Ribalta que la Generalitat en 
aquest sentit està fent passos endavant i dir que aquest impost que la Generalitat 
establirà de ben segur i que ho farà a instàncies de l’acord amb Esquerra, la intenció és 
que la finalitat no sigui un impost recaptatori, com menys diners es cobrin d’aquest 
impost millor. La finalitat és que no hi hagi habitatges buits i no crec que això no 
desvirtuï massa la moció perquè aquí, realment, si se l’ha mirat que suposo que sí, a qui 
estem apretant és al govern estatal del PP, llavors el vot d’Esquerra serà favorable a 
aquesta moció tal i com està.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: entenc perfectament que li sorprengui que jo feliciti a 
la Generalitat o me n’alegri perquè en els seus plantejaments només entra al què fa el 
seu partit, però el meu no, el meu no entra el benefici general de la població i tot allò 
que beneficia a tothom i, per tant, jo aplaudeixo quan ho fa un altre partit. Vostè no, 
vostè només li interessa si ho fa el seu partit, i si ho fan els altres ja no li agrada tant, 
però respecti que jo me n’alegri que Convergència faci això. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no voldria. A veure, hi ha una vella dita que potser 
haurem de tornar a revifar, que diu “cap agressió sense resposta”. Escolti, no menteixi 
en un ple. Jo acabo de votar a favor mocions que vostè ha presentat, ho he fet en moltes 
ocasions, si alguna cosa no em pot dir a mi és que no hàgim vetllat pels interessos dels 
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ciutadans de les Franqueses per sobre dels de partit. Vostè i el seu partit han estat 
pràcticament no sé quants anys de la darrera legislatura amb l’alcaldia i no han tingut 
pebrots d’agafar el toro econòmic per les banyes i després d’aquestes eleccions, el 
govern entrant es va trobar la situació que es va trobar.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo només li estava dient que jo, evidentment, quan el 
seu partit presenta una moció i és beneficiosa, la voto a favor, però no vinc a posar 
medalles que el meu partit... No! Li voto a favor, i prou. No entro aquí a posar-me la 
medalla. No ho crec necessari. Crec que és útil votar-li a favor i prou.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del regidor 
del grup municipal PP, cinc abstencions dels regidors dels grups municipals CiU i 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 PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA PER AL RECONEIXEMENT DE 
L'HABITATGE COM A DRET SOCIAL 

 
Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que 
ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una situació límit que 
els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu habitatge 
habitual.  
 
Des de l’any 2007, any en què va esclatar la crisi, fins a dia d’avui, el nombre 
d’execucions hipotecàries a l’Estat espanyol ha superat amb escreix les 400.000. Per 
exemple, només en l’últim trimestre de l’any 2012 s’han comptabilitzat, segons dades 
del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), 19.324 execucions hipotecàries a 
Espanya, i d’aquestes, 3.879 a Catalunya. 
 
Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i 
efectives, solucions reals als problemes que s’acudeix la ciutadania com és la situació 
que s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels 
processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals. Hem d’evitar que 
les conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte 
hipotecari: les famílies. Per això, ara més que mai, són indispensables polítiques que 
atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i 
en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família. Les 
mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació 
dels deutors hipotecaris. I els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania 
i coneixedores de primera mà dels seus problemes, no ens podem quedar de braços 
creuats.  
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Per tot plegat i arran del recent Decret-Llei que ha aprovat la Junta d’Andalusia per 
posar fre al drama dels desnonaments i en reconeixement de l’habitatge com a dret 
social, demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya legislar i desenvolupar 
diferents mesures en la mateixa línia, com ara l’expropiació temporal de l’ús 
d’habitatges en processos de desnonament hipotecari en els casos més greus 
d’emergència social o fomentar el lloguer. 

En aquesta mateixa línia, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat una modificació 
de la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya (Proposició de Llei de modificació de la 
llei 18/2007, 28 desembre) que adapta el Decret-Llei de la Junta d’Andalusia i 
contempla mesures excepcionals com l’expropiació temporal de l’ús dels habitatges en 
procediment de desnonament hipotecari a Catalunya en el cas d’entitats financeres que 
hagin rebut ajuts públics. L’objectiu d’aquesta és protegir les famílies en risc d’exclusió 
i implantar una mesura de caràcter excepcional per a casos excepcionals, que permeti 
disposar dels habitatges que estiguin en procés de desnonament com a habitatges 
habituals i permanents durant un període de tres anys, sempre i quan les entitats 
financeres prestadores hagin rebut ajuts públics. 

Per tot plegat, insistim en la necessitat de defensar un canvi legislatiu urgent, que adapti 
el marc legal a la realitat social i que doni respostes a les necessitats de les persones 
afectades. 
 
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament les Franqueses del Vallès acordi:  
 
Primer.- MANIFESTAR la nostra defensa de l’interès general davant els interessos 
particulars, contràriament a la submissió del Govern central als dictàmens de la banca.  

 
Segon.- INSTAR el Govern central a reformar la Llei Hipotecària, així com la dació en 
pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual, exigint la 
paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou marc legal, així com 
els interessos de demora del deute.  
 
Tercer.- INSTAR el Govern de l’Estat a fer una llei de segona oportunitat per a les 
persones i de lluita contra el sobre endeutament, que pot suposar no només una solució 
personal per als que es trobin en una situació que la fa necessària, sinó també una 
solució social.  

Quart.- INSTAR el Govern català a legislar reconeixent la funció social de l’habitatge, 
per tal de garantir-lo com a dret social: amb mesures com ara l’expropiació temporal 
de l’ús d’habitatges en processos de desnonament hipotecari a Catalunya en el cas 
d’entitats financeres que hagin rebut ajuts públics; en els casos més greus 
d’emergència social; fomentar el lloguer; i garantir que es pugui disposar dels 
habitatges que estiguin en procés de desnonament com a habitatges habituals i 
permanents durant un període de tres anys, sempre i quan les entitats financeres 
prestadores hagin rebut ajuts públics. 
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Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri 
d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i 
Senat, a la Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials locals implicades i a les 
associacions de veïns de la ciutat. 
 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: lamento que el fet de que alguns regidors portem el 
debat de les mocions preparades sigui objecte de no sé què. Potser, si els nostres plens 
en lloc de tenir un punt per votar i tot lo altre donar compte i mocions fossin una mica 
més sucosos, cosa que fa uns quants plens que no passa. No diré que l’equip de govern 
no treballi, diré que potser està tot bé, no sé, també m’extranyaria. Ens podríem centrar 
més a l’hora de preparar en els propis assumptes del Ple que realment s’haguessin de 
debatre, que no pas amb les mocions. En qualsevol cas, el vot d’Esquerra en aquesta 
moció serà favorable. I no m’estaré tampoc de dir que el Parlament de Catalunya 
també ha aprovat i també a proposta d’Esquerra que revisin les clàusules abusives de 
les hipoteques, per aturar els desnonaments i si hi ha oportunitat, puc ampliar-ho més 
endavant. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Profitós, jo li puc ben dir que aquest equip de 
govern treballa i que un exemple és el punt núm. 1 i núm. 2 que avui hem parlat. Ho 
deixo aquí.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: em penso que no he posat en dubte que es treballi.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per catorze 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: 
 

10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: aniré ràpid perquè són unes quantes. Com ha acabat 
la legalització de l’empresa de lleure del camí de Carreró? Un prec: que es situïn 
aparcaments per a bicicletes a l’estació de Bellavista, a la zona del carrer Aragó.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: una qüestió, li donaré perquè les faci. Digui a quin 
regidor les adreça. 
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: perdó! Suposo que la primera és del sr. Marín. Com 
les competències estan una mica barrejades en aquest aspecte. Seguim. A la regidora 
Rosa Maria Isidro i al sr. Ramírez, nombre d’usuaris que hi ha els equipaments 
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culturals i esportius, hores d’ocupació i quines són les necessitats no ateses. Entenc 
que no poden donar amb exactitud avui, però ja li emplaço que m’ho faci arribar per 
escrit, o bé en el proper ple. Quin accés i de quina manera té accés la ciutadania a can 
Font, sr. Alcalde? Això va per vostè. Sra. Vanesa, li seguim reclamant un mirall al 
carrer Jubany, cantonada pas de la Creu a Llerona. No sé si el canvi de circulació 
influirà o no influirà, perquè no m’ha quedat clar a la Junta de Govern com queda. 
Després, això diria que és pagesia però no ho tinc clar: quin criteri s’ha pres per 
demanar només 5.800 euros per control de gats i gossos al carrer em sembla que és a 
la Xarxa de Municipis de Qualitat? Sr. Alcalde, vostè que és president o representant 
local de l’Associació de Municipis per a la Independència, quan pagarem les 
tributacions directament a la Generalitat? Expliqui’ns alguna cosa més de com acabarà 
la renovació de les escombraries, sra Vanesa? I senyor Randos, sr. Alcalde, perquè ens 
quedem sorpresos, ens ha arribat informacions de que canviem l’inspector de la policia 
(...) si, no, però els regidors (...) I una pregunta pel senyor Marin, directament, si vostè 
en la seva activitat privada exerceix en comerços del municipi? Sr. Ramírez, els llums 
del camp de futbol de Corró d’Amunt segueixen encesos sense que hagi ningú a la 
instal·lació. Li demanem que instal·li un sistema automàtic d’apagament de llums.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé: primer recordar que molts plens he demanat que hagi 
una caràtula com aquesta davant de lo que pengem a la web, perquè la ciutadania i els 
regidors puguem consultar sense que hàgim d’anar mirant Ple rere Ple, que això és 
molt senzill. Vostè m’ha més d’un cop que això és molt senzill i que és faria. Fins el 
moment no s’ha fet. Si home sí, li he preguntat més d’un ple això. (...) Bueno, haureu 
de buscar a les actes. Després, senyora Gisela, en una reunió del 13 de novembre amb 
Caritas i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca se li diu que hi ha uns 6000 euros 
destinats a fer front a ajuts d’emergència en temes d’habitatge, però que de moment no 
estava aprovat el reglament i que per tant no es podien utilitzar en aquest moment. Per 
tant, s’ha pogut utilitzar aquests diners? Hi ha un reglament sobre aquest? Li recordo, 
a més a més, que fa més d’un any li vaig preguntar pel tema de la xenofòbia si s’havia 
de reestructurar les ajudes socials i si no publicitar, perquè cada cop més en el Barri 
Bellavista la sensació que hi ha és que s’està ajudant més els de fora i menys els de 
casa, amb lo qual, si nosaltres no estem fent això, s’ha d’explicar i si s’ha de retocar 
alguna cosa, s’ha de fer. I vostè em va dir, estem treballant amb això, la tècnica 
Miriam està al cas. Voldria saber com està ara aquest tema. Després, quina valoració 
fa de l’acte que es va fer pel tema d’Hipotecas, en el qual només van 17 persones i 
aquí compto tècnics, polítics de l’oposició, etc., en un tema tan vigent. Què ha fallat? 
Per què no ha anat gent? I per últim, a l’últim ple li vaig preguntar, quan vam aprovar 
el reglament inicial, si això s’havia consensuat amb les entitats. Em va dir que era fruit 
de la segona reunió, i van les entitats i li pregunten públicament per què es fa 
l’aprovació inicial abans de consensuar amb les entitats. I vostè explica que tenen un 
mes o trenta dies per poder fer al·legacions. És més, d’aquestes entitats els hi falla una, 
i dos no tenen res a veure amb el món de l’habitatge. Res a veure, que a més,  només 
sentint els representants queda claríssim que ells treballen molts temes, però 
exclusivament habitatge no. I les altres dues es plantegen ser-hi dintre la comissió. 
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Facin-s’ho mirar, retoquin i tornin a parlar, perquè aquesta comissió acabarà sent res. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: dues preguntes només. Una ja està feta i li tornaré a 
dir perquè no se li oblidi, senyor Alcalde que és per a vostè. Com a Alcalde i com a 
encarregat ara mateix del tema d’hisenda, és el tema de la tributació a l’Agència 
Catalana. Saber si ho tenim previst o no ho tenim previst. És factible? Perquè ja hi ha 
municipis que ho estan fent. I li demanaria que no juguem a lo de sempre, que és dir 
tard o d’hora ja ens dirà la Generalitat que ho podem fer i llavors ho farem quan hagi 
xarxa i quan no hi hagi cap perill de tirar-nos a la piscina. La segona també 
relacionada en el seu paper dins de l’Associació de Municipis per a la Independència, 
fa molts mesos que en aquest mateix Ple vam debatre i aprovar una moció referent a 
aquest tema, de la qual no estem complint absolutament res. Jo li demanaria, no és una 
pregunta, no cal que em contesti ara, és un prec. Miri-se-la, i sis plau, comencem a 
posar-nos les piles perquè els acords de Ple són per complir-los. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: dues preguntes per a la senyora Vanesa. Polígon de 
Llerona, al final del carrer hi ha uns bidons grossos que estan abocats en el camp, que 
es retirin, no sé si són d’oli o contaminants. Hi  ha tres. I després, per què s’han tallat 
les palmeres del carrer Aragó de Bellavista? Les dues o tres que estaven vives. 
Pregunta pel senyor Ribalta, a Bellavista les terrasses no es poden posar, hi ha algun 
problema? No es donen permisos i la gent no pot posar les terrasses. 
 
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: tema dels aparcaments de bicicletes. Ho valorarem. 
Li puc dir que al carrer Aragó ja havien uns aparcaments de bicicletes que els vam 
haver de retirar perquè allò era una muntanya de ferro. Ara la gent lo que ha fet és 
penjar-les a les tanques, als fanals. Nosaltres les hem retirat perquè evidentment allò 
no és un lloc per deixar les bicicletes. Lo que tenim por és que aquella zona posar una 
aparca-bicicletes pugui ser això, l’aparcament de ferros, que no sigui una cosa puntual. 
De totes maneres ho estudiarem, ho valorarem, sé que està al costat de l’estació, que 
pot ser bo per a la gent que va en bicicleta fins allà i després agafa el tren, però no li 
puc dir ara si ho farem o no. Agafo la seva sol·licitud. El tema del mirall que em 
demana a Llerona, el ple passat m’ho va demanar, ho vaig estar comentant amb els 
tècnics municipals i ells de moment no veuen clar de que allà faci falta un mirall. De 
totes maneres (...) A l’àrea no ens ha arribat cap sol·licitud de cap mirall allà, però bé 
(...) Perfecte, ho tornem a mirar. El tema de la renovació d’escombraries: nosaltres 
tenim previst que aquesta renovació es faci a principis de l’any vinent. Tal i com han 
dit, no volem que passin els dos anys, volem solucionar aquest problema lo abans 
possible i l’àrea està treballant. Una cosa sí que tenim clara des de l’equip de govern 
és que el sistema que hi ha no funciona, i això s’ha de canviar. Quin és el millor 
sistema pel municipi? És lo que s’està valorant. Estem mirant altres municipis quin 
sistema de recollida hi ha, quins contenidors estan, i evidentment, nosaltres, una 
vegada tinguem vàries opcions, evidentment, i és la meva intenció i jo vull 
consensuar-ho amb l’equip de govern, fer partícip als grups de l’oposició perquè 
també digueu el vostre parer. El tema del que em diu el sr. Badia del polígon de 
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Llerona, els bidons, passaré nota perquè demà els retirin, i el tema de les palmeres del 
cr. Aragó, s’han tingut que tallar perquè les que havien estaven infectades pel morrut, i 
evidentment abans que vagin a més, les hem tallat. 
 
Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: la meva resposta és al sr. Gontán, precisament en 
aquests dies hem tingut diverses reunions a nivell de Patronat i amb la concessionària 
administrativa de les instal·lacions esportives. Tenim les dades que vostè demana, jo 
demà li passaré còpia del dossier perquè acabo de rebre no solament les instal·lacions, 
les persones, els usuaris, per sexe, per població, de les persones que estan utilitzant les 
instal·lacions, sinó també de l’any 2012, fins i tot m’han avançat el primer trimestre de 
2013. Tenim totes aquestes dades, i també del patronat. Pel que fa al llum de les 
instal·lacions de Corró d’Amunt que no havent activitats algunes vegades estan 
enceses, és cert, jo he anat expressament més d’una nit, ho sabeu, i he ordenat 
immediatament que s’apaguin aquests llums. La resposta és que està sol allà i li fa por, 
i li he dit que es busqui “un segurata”, però la llum del municipi, pagant-la el 
municipi, no. Precisament nosaltres som conscients del cost que comporta aquestes 
instal·lacions i aquests llums encesos, precisament acabem el plec de clàusules per a la 
nova concessió administrativa i s’ha introduït una clàusula en la què un percentatge 
del cost del llum anirà a càrrec del concessionari. És una manera d’apretar i que 
realment vigilin per les instal·lacions. Si no hi ha cap usuari, no tenen per què estar 
tots els llums encesos. Efectivament té raó, fins al punt que hem decidit incloure 
aquesta clàusula en el plec de clàusules. El plec de clàusules ja està a disposició del 
municipi, en aquest cas de l’ajuntament (...) No? Quan? Quan? No, dic que ja està a 
l’ajuntament, que ho estan mirant els tècnics corresponents. Una cosa és la proposició 
que des del patronat, i una altra cosa és la supervisió jurídica de que les clàusules 
reuneixin les condicions necessàries. I amb això crec que ja està. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sí, hi ha un tema d’usuaris que jo, sr. Ramírez i sra. 
Isidro, aquestes dades que els demanen sobre usuaris i sobre ocupació els hi facin 
arribar o que en el proper ple en donin compte.  
 
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bé, bona nit. Sr. Gontán, lo que em pregunta que no 
sabia si ens tocava a pagesia o agricultura, de fet no ens toca, però sí que la Diputació 
doncs se’ns ha personat per dir que des de Sanitat, hi ha unes petites ajudes de 2000 
euros, per això hem demanat aquesta quantitat, perquè són ajudes petites. Però sí que 
ja des de sanitat, tant per mesures mediambientals com també per colònies de gats i 
gossos, sanitàriament estem parlant, i també per coses alimentàries. Ens va venir a 
veure un responsable de la Diputació i la Teresa, com que és veterinària, va quedar 
encarregada junt amb la policia, perquè la policia és la que recull si hi ha gossos 
abandonats, és el que té cura amb aquesta associació RODAMON. Nosaltres és una 
cosa sanitàriament, puntual doncs per evitar i prevenir plagues que poden tenir, que 
són sanitàriament. (...) Perquè li dic, ells no ens donaran més de 2000 euros, però no 
per això, i per lo altre, tant per les mesures mediambientals. Miri, ara per exemple, pel 
maig ja es començarà sanitàriament a fer inspeccions a les piscines a tot lo que hi ha 
pet l’ambient i sanitàriament. És a dir, ens donen aquesta potestat i serà la Teresa 
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Serra, perquè ella és veterinària i portarà tots aquests temes. I ens dona tant per salut 
animal, ambiental i alimentària, els controls que haguem de fer posa aquesta quantitat, 
però per a cada cosa diferent. No ho havíem fet mai, i se’ns van venir a adreçar els de 
la Diputació i vam trobar-ho molt bé perquè és una cosa que diu que tenim el dret 
municipal, és a dir, és l’ajuntament que tindrem aquestes competències. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només dos temes. El que fa referència al sr. Badia, 
els permisos d’ocupació de via pública per a l’establiment de terrasses, a mi no em 
consta que s’hagi denegat cap permís però li explicaré el plantejament que tenim des 
de l’àrea d’urbanisme, en aquest sentit. Vostè sap que l’any vam aprovar una 
ordenança perquè ens trobàvem amb una tipologia d’ocupació de la via pública amb 
les terrasses del bar molt “variopinta”. Ens trobàvem testos amb un pal clavat, amb 
cadenes, amb cintes, ens trobàvem alguns establiments, la gran majoria no, però 
alguns establiments que tenien cadires de plàstic de diferent tipologia, de diferent. A 
les hores ens vam veure obligats a fer una mínima regulació per poder tenir un 
instrument d’exigir que no es produeixi aquest deteriorament de l’espai públic, per 
evitar aquestes coses que servien de límit de la terrassa, que de vegades no ajudaven a 
generar un urbanisme satisfactori per als ciutadans. Simultàniament a això, vostè sap 
que el context que estem patint, des d’urbanisme, també som molt conscients que no 
podem anar encarint el cost de l’ocupació de la via pública, amb aquest material, 
perquè realment els ingressos i els beneficis d’aquests locals d’uns anys ençà han 
disminuït de forma considerable. Per tant, vam dir que havíem d’aprovar l’ordenança 
per tenir aquest instrument regulador per evitar situacions que realment no ens 
agradaven pel nostre municipi que eren objectivament molt lletges i molt poc 
evolucionades, per dir-ho d’alguna manera, i això ho hem de conjugar cada 
establiment o determinats establiments no hagin de fer una inversió molt gran i per 
tant vam decidir que s’implantaria d’una forma progressiva sense generar sobre els 
comerços o sobre els bars una pressió molt elevada. A les hores, aquesta és la política 
de l’àrea, hem de tenir instruments de regulació però no podem carregar més els 
ciutadans, els comerciants i els propietaris d’establiments, però a mi em consta que 
s’han estat donant llicències. Si? Val. Jo sé que s’havien generat uns dubtes perquè el 
què volíem evitar sobretot eren aquests testos, aquests pals, aquestes cintes, i es va 
buscar estandaritzar el model perquè no d’això. A les hores, el problema són els que 
agafen places d’aparcament han de poder fixar això, de manera que quan vagin 
l’endemà a posar la terrassa no es trobin que hi ha un cotxe aparcat. Llavors la última 
notícia que tinc de fa 15 dies és que es permetria de forma fixar aquests, mitjançant el 
paviment perquè, fixar-ho d’una manera fixa, que quan vagi un cotxe no s’hi pugui 
posar i que no hagi el vandalisme de prendre-ho, de moure-ho, etc. Jo diria que està en 
aquesta línia, però evidentment agafo el comentari que fa vostè i demà dic als tècnics 
de l’àrea que accelerin el tema. En quant a la pregunta que em feia del camí de Can 
Carreró el sr. Gontán, hi ha una part que és relatiu a la legalitat urbanística, i una part 
que és l’obtenció de la llicència d’activitats. Per això, hi ha coses que les podem 
contestar ambdós regidors. Ja des d’un primer dia el què vam dir és que una activitat 
en sòl no urbà, el que antigament era sòl agrícola o sòl amb un caire de protecció  molt 
més, era una potestat que no tenia aquest ajuntament en quant el tipus d’activitats, que 
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era la Comissió d’Urbanisme. Finalment aquesta empresa ha presentat tot el què feia 
molt temps que se li estava requerint a la Comissió d’Urbanisme, i la Comissió 
d’Urbanisme quan s’ha reunit ha pogut dictaminar perquè ja tenia tota la 
documentació que estava requerint feia temps, els estudis d’impacte ambiental, etc. Els 
requeriments que han vingut de la CUB, que s’han de demolir algunes parts de 
l’edifici, que s’han de resoldre alguns tipus de pavimentació, que actualment no són 
correctes i que la integració estètica i de colors de l’espai ha de ser molt concreta 
perquè precisament es tracta de sòl no urbà. Per tant els hem requerit que el color  no 
pot ser un color llampant, etc. Això és el què s’ha legislat des de la CUB, com des de 
fa un any venim dient que és l’organisme que té la potestat de fer-ho. Per tant, amb els 
tràmits d’activitats jo crec que falta molt pocs mesos, està tot molt endavant, però 
primer eren necessaris aquests requeriments urbanístics per poder atorgar una llicència 
d’activitats que si no hi eren no es podien fer, i ara doncs, a partir de la resolució de la 
CUB de fa 15 dies, tota la maquinària d’activitats ja s’ha posat en marxa per atorgar la 
llicència.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: comentar que des d’activitats la pregunta que has fet, 
li diria que tal i com diu l’Esteve és així, ratificar el què està comentant, i que a nivell 
d’activitats pràcticament estem al final del camí, amb lo que si que acaben de 
presentar doncs tot una serie de detallets que queden, podríem dir que ben aviat podran 
gaudir de la llicència d’activitats. En quant a l’altra pregunta que m’ha fet també l’haig 
de dir que em sorprèn que em pregunti per la meva activitat professional, em sorprèn 
d’entrada. Però sí que li comentaré que jo personalment treballo a les Franqueses des 
de fa 30 anys, entre d’altres municipis, però particularment a les Franqueses fa 30 
anys.  
 
Pren la paraula la sra. Santos i diu: sr. Bernabé, com que m’ha fet vàries preguntes i 
vull posar-les una mica en ordre, vaig a començar per gairebé lo que vol dir sobre el 
tema dels 6000 euros. En el seu moment va ser una iniciativa d’aquest equip de govern 
perquè evidentment (...) Degut a que tenim una comissió municipal en marxa, degut 
que en aquesta comissió els objectius, entre d’altres coses, és possibilitar una serie 
d’accions, de propostes en benefici de resoldre el tema dels desnonaments, la idea de 
tenir una partida de 6000 euros que en el seu moment vam parlar, era de buscar la 
possibilitat d’un pis de lloguer d’urgència que permetés que totes aquestes famílies 
que tenen un desnonament imminent puguin tenir un lloc on viure, mentre es pugui 
solucionar la seva situació particulars. Llavors no està passat en marxa concretament 
perquè en el procés d’aquesta comissió lo que s’ha parlat és que els membres 
d’aquesta comissió poguessin fer recolçament a la recerca d’aquesta. Podria ser a 
nivell particular, podria ser a través de les entitats bancàries, que és una de les coses, 
una de les tasques que s’estan fent ara. És parlar amb les entitats i buscar la possibilitat 
d’un pis de lloguer. S’està fent, s’està intentant que sigui un pis que tingui, a més a 
més, un reglament i la idea és que s’està elaborant el reglament paral·lelament a la 
trobada d’entitats bancàries que puguin donar un pis, perquè pugui haver conveni amb 
l’ajuntament però també hi ha una proposta de que aquest pis pugui ser gestionat a 
través d’una entitat, que pot ser social. Són propostes que estan sobre la taula, s’estan 



Ple 25/04/2013 – pàg. 57 

comentant en les diferents trobades dins de la comissió i s’està posant en marxa. Vull 
dir, encara no hi ha res de resolució. Aquesta partida no s’ha gastat, però està pendent 
d’això (...) Intentarem buscar un altre sistema però el tema és una cosa que no ho 
decideix l’ajuntament, sinó que ho decideix la comissió. Per altra banda, em 
preguntava sobre el tema del reglament d’aquesta comissió municipal. Aquest 
reglament, com tots els reglaments dins d’una comissió, lo que pretén és regular les 
accions que es portin endavant. En el seu moment, quan nosaltres vam presentar 
l’aprovació inicial pel Ple, aquest reglament lo que es va fer a la comissió prèviament, 
presentar-la al Ple, és que tots els membres d’aquesta comissió diguessin què opinaven 
d’aquest reglament, i si havia alguna esmena doncs que es pogués posar en marxa (...) 
No, aquest reglament es va presentar dins primer d’una comissió, en aquesta comissió 
va haver-hi membres que no van venir. Precisament són les entitats que després van 
dir que no estan d’acord amb la fórmula, però no van venir a aquesta comissió. Per 
tant (...) Jo puc reservar-me el dret de no dir la entitat perquè crec que això, si en un 
moment determinat, jo li puc dir personalment el per què, el com i el quan. Després, 
parlàvem del tema del per què a la última reunió que va organitzar precisament la 
comissió, sobre el tema de les xerrades del desnonament, en preguntava el per què va 
venir tan poca gent. Miri, jo també estic sobtada. M’agradaria saber el per què 
realment no va venir, però es va utilitzar tots els mitjans, precisament perquè es va 
distribuir per la web, es va distribuir a través de les entitats membres que són de la 
comissió, i la difusió ha sigut la que sempre ha utilitzat l’ajuntament per totes les 
convocatòries que s’han fet. De totes maneres els tècnics estan, d’alguna manera, 
reflexionant de mirar que no torni a succeir. Malauradament, a mi personalment, 
m’hagués vingut més gent, però no ha sigut així. Prenem nota. Després el tema de la 
xenofòbia de lo que vostè està parlant. Si no l’he entès malament, m’està parlant de 
que certs ajuts econòmics van a parar a segons quines famílies que això provoca una 
certa xenofòbia. (...) Sí, si us plau, perquè no sé què m’està comentant. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri, fa aproximadament un any, any i pico, li vaig 
dir que teníem un risc de tenir un problema amb gent i amb el tema de la xenofòbia. 
Perquè havia certes persones del barri que entenien que massa ajudes anaven a petar 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: perdoni, em diuen amb raó que no... 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: escolta, però és que si no, no em pot contestar. Si 
no li aclareixo la pregunta (...) Li estic fent un aclariment (...) Però és que me l’ha 
demanat ella l’aclariment. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sra. Santos, contesti. 
 
Pren la paraula la sra. Santos i diu: li contesto ara mateix. Primer de tot, vostè sap o 
tots saben que hi ha una normativa d’ajuts. És real que aquesta normativa ha estat 2 i 3 
vegades intent d’actualitzar-la, està endarrerida. Una de les particularitats d’aquestes 
normatives és que en el seu moment no es va poder canviar perquè no havia 
pressupost, i una altra de les raons és perquè Diputació estava elaborant un model que 
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és més general, en el qual convidava a molts ajuntaments a entrar a formar part, tots 
plegats en la mateixa normativa. Fa poques setmanes van plantejar a la junta la 
possibilitat de canviar aquesta normativa, i estem en aquest moment. Jo no crec que 
sigui un tema xenòfob. Totes les persones que demanen ajudes passen per un procés 
que va des de la visita del treballador social, en el qual s’elabora un informe, en el qual 
se li demana una serie de documentació, tots per igual, i a partir d’aquí la valoració 
dona un resultat en positiu o en negatiu, a la concessió d’un ajut econòmic. I així és 
com funciona. Si vostè em diu que la gran majoria de les persones que reben aquest 
ajut són immigrants, pot ser que tingui raó, però no és per una qüestió ni una 
discriminació. Senzillament que estan complint amb una normativa. En aquest 
moment és així. Després, m’estava parlant de que en aquesta comissió hi ha 
associacions que no han volgut o no estan disposats a entrar. Jo, de veritat, estic 
sorpresa perquè reiterativament hem convidat a totes les associacions, que són 
membres, i les que no hi són, que participin. Però entenc que algunes associacions no 
estan per la labor, algunes entitats posen pegues a que sigui una comissió municipal. 
Jo convidi a que aquesta comissió pugui ser més ferma, més oberta. Simplement 
convido. No hem rebutjat mai a cap entitat que hi entri, però som les que som en 
aquest moment.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé em toca a mi. Pel tema de l’accés a Can Font, no 
entenc la pregunta (...) Vale. És que no l’entenc i la regidora tampoc l’entén. Pel tema 
de la fiscalitat i la tributació a la Generalitat. A veure, jo crec que ho esteu veient en el 
meu tarannà. Jo, brindis al sol no el faré. Jo, si cas, vull un informe d’Intervenció que 
em digui que ho puc fer-ho, perquè al cap i a la fi seran els funcionaris els què ho 
faran, i si es pot fer, ho farem com tothom. Em consta que a la Garriga ho acaba 
d’aprovar, em consta, però no patiu. Si no és ara, serà més endavant. Però si 
veritablement es pot fer, es farà. Si deixeu-me que us avanci a nivell AMI, Les 
Franqueses, Vallès Oriental, ANC Vallès Oriental, és que estem treballant per fer una 
trobada conjunta tots els municipis associats a l’AMI al Vallès Oriental, i l’ANC al 
Vallès Oriental, una trobada aquí a les Franqueses, de reivindicació o festiva, com li 
vulgueu dir. En aquests moments tenim la reunió el 7 de maig amb els representants de 
l’ANC del Vallès Oriental i, de moment, ja han confirmat la presència una 
representació d’alcaldes independentistes, si ho voleu dir d’aquesta manera, o de 
municipis que són independentistes. Ha confirmat també la trobada la Meritxell Budó 
de la Garriga i el Joan Vila de Bigues. Ens falta per avisar, que s’avisarà també, 
perquè estigui representatiu també una miqueta, a l’alcalde de Llinars i a l’alcalde de 
Caldes, i mirarem de, amb aquest petit comitè, que lidero com alcalde de l’AMI al 
Vallès Oriental, a organitzar aquesta trobada que sigui festiva reivindicativa. Això està 
en la nostra agenda. Mirar-ho de fer mitjans de juny, principis de juliol, atenent a la 
data. Miraríem de portar també el president de l’AMI Vila d’Abadal i miraríem de 
portar a la presidenta de l’ANC, la Carme Forcadell, a part d’alguna activitat com 
gegants, com castellers o com algun concert d’algun grup que es brindi a venir 
gratuïtament. I seria l’acte central al Vallès Oriental que crec que en cap comarca s’ha 
fet un acte d’aquest tipus. Pel que fa a l’inspector. Ho he volgut reservar per dir-ho en 
el ple, perquè a més a més consti en acte i així en aquesta acta hi haurà el què 
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veritablement jo, com alcalde i l’equip de govern expressa. Vam rebre una sol·licitud 
de permuta, no sé si és el 15 o 16 d’abril, en la qual, també us he de dir que nosaltres 
n’estàvem informats fa ja un cert temps, fa 3 o 4 setmanes, tant el regidor de Seguretat 
Ciutadana, com aquest alcalde que us parla. Nosaltres hem fet els contactes previs i us 
puc informar que a petició dels dos inspectors, es realitzarà la permuta. He donat el 
vistiplau, ens hem entrevistat amb l’alcalde Lloret i us comunico que l’inspector de 
Lloret de Mar, que abans havia estat a Granollers, el Xavier López Clevillé, a partir de 
l’1 de maig serà l’inspector de la policia local de les Franqueses i el nostre inspector, 
serà l’inspector de la policia local de Lloret. (Adreçant-se al sr. Joaquim Martin, 
inspector de la policia local, que es troba present a la Sala d’Actes): des d’aquest equip 
de govern i suposo que també des del Ple, jo voldria agrair públicament i així constarà 
en acta el treball dedicat aquests anys que has estat aquí, agrair la teva feina, i agrair 
que has posat els fonaments d’aquesta policia local de les Franqueses. Per tant, el 
Xavier López vindrà amb una feina important molt feta. Llavors ell aportarà la seva 
manera de fer, també és evident, igual que tu aportaràs la teva manera de fer a la feina 
de Lloret que el Francesc Xavier López també allà, pel què em consta, en aquest 
aspecte és estimat. Per tant, el meu agraïment i el nostre aplaudiment pel teu treball.  
 
(Els assistents al Ple aplaudeixen)  
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


