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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 28 de febrer 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’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE
DATA 14 DE FEBRER DE 2013, EN QUÈ S’APROVA LA SOL·LICITUD DE LA
INCLUSIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMULACIÓ DEL PLA ÚNIC
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2013-2016
3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL
PLA D’AJUST, APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 DE
MARÇ DE 2012
4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT
DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT,
PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DELS EXERCICIS 2010, 2011 I 2012
5.- APROVAR LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DURANT L’ANY 2013 DE LA
LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE
DESNONAMENT D’HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA
6.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA, A L’ÀMBIT DEL SECTOR V I DEL
SECTOR P, PER A LA REORDENACIÓ DE LES ZONES D’EQUIPAMENT
7.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS,
AL SOLAR SITUAT A LA CARRETERA DE CÀNOVES, EN EL TRAM COMPRÈS
ENTRE EL CARRER CÉLLECS I EL PASSATGE DE CA L’ESTADAN
8.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS,
PER A DESAFECTAR ELS TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL
TRAÇAT DE L'AUTOVIA ORBITAL-QUART CINTURÓ
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ
PER RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU
DÈFICIT A CATALUNYA
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10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER
LES FRANQUESES PER RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL QUE NO
CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER
LES FRANQUESES SOBRE LES MILLORES DE SEGURETAT A LA RONDA
NORD DE GRANOLLERS
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER
CATALUNYA SOBRE LA CORRUPCIÓ POLÍTICA
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER SUSPENDRE CAUTELARMENT LA
LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE
DESNONAMENT D’HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA AL NOSTRE
MUNICIPI
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER
LES FRANQUESES SOBRE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA ALS REGIDORS I
REGIDORES
16.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 22 de febrer de 2013

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde
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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 28 de febrer de 2013
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 23:00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4a tinenta d’Alcalde
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental
ALEJANDRO MARTÍN VÁZQUEZ, secretari
S’ha excusat:
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió 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'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DE DATA 14 DE FEBRER DE 2013, EN QUÈ S'APROVA LA
SOL·LICITUD DE LA INCLUSIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA
FORMULACIÓ DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA 2013-2016
VIST el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i
s’obre la convocatòria única per a aquest període, publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6263, corresponent al dia 28 de novembre de 2012.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR la inclusió en la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) 2013-2016, de les obres que es detallen a continuació:
1. Línia per a inversions
TÍTOL “Remodelació espai cívic carrer Roselló”
ANUALITAT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ

2014
270.000 €
600.000 €

TÍTOL “Instal·lació de dos ascensors a l’estació de RENFE del carrer Aragó”
ANUALITAT
2015
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
157.500 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ
350.000 €
TÍTOL “Ampliació del cementiri de Corró d’Avall”
ANUALITAT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ

2014
63.000 €
90.000 €

TÍTOL “Ampliació del Centre Cultural de Marata per a vestidors”
ANUALITAT
2014
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
84.000 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ
120.000 €
2. Línia per a conservació i manteniment
1) Reparació de coberta del Centre Cultural de Bellavista

30.000 €

2) Arranjaments instal·lacions Casal Cultural Corró d’Avall

10.000 €
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3) Arranjaments locals Serveis Socials

45.000 €

4) Reparació climatització i humitats masia de Can Ribas

18.000 €

5) Actuacions en els mòduls de la Policia Local

25.800 €

6) Actuacions en la via pública

138.500 €

7) Manteniment xarxa clavegueram

60.000 €

8) Reparació finestres fusta edifici Ajuntament

12.000 €

9) Reparacions en el Pavelló Poliesportiu

118.000 €

10) Reparacions en el camp futbol municipal de Corró d’Avall

18.000 €

11) Pintura i reparacions zona esportiva de Corró d’Amunt

8.400 €

12) Pintura i reparacions Hotel Entitats Esportives

6.000 €

13) Arranjaments pistes municipals de Petanca

3.700 €

14) Arranjaments Consell de Poble de Llerona

20.000 €

15) Arranjaments Consell de Poble de Corró d’Amunt

20.000 €

Segon.- TRAMETRE les fitxes sol·licitud, mitjançant la plataforma eaCat, al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords a la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: primer dir que hi ha una petita esmena. No és
ampliació del Centre Cultural de Marata sino ampliació de la Casa de la Mestra.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bona nit. Primer, aclarir algunes coses que no
sabem què es vol fer ni res. El centre cívic del carrer Rossello, suposem que són les
antigues escoles però entenem que deu haver-hi alguna actuació concreta. Ens ho
poden explicar? Precisament, sobre l’ampliació, que no és del Centre Cultural de
Marata, sinó que és la Casa de la Mestra, però pel que sabem quedarà enganxat al
Centre Cultural i haurà accés des del Centre Cultural. Per tant, com és un equipament
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privat voldríem saber com acabarà el conveni entre l’Ajuntament i el Centre Cultural
de Marata, si haurà cessió, si serà públic, si serà privat. Quan parlen d’arranjaments de
Serveis Socials, entenem que és el carrer Aragó: voldríem saber-ho. Què són aquests
20.000 euros per a cada consell de poble que necessiten tant d’arranjament? I per què
no s’inclou la casa del Bon Repós amb els arranjaments? Perquè ara mateix ni es
poden fer reunions, ni es pot fer res, no hi ha ni vidres, no hi ha ni calefacció.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: és voluntat d’aquest equip de govern d’obrir aquest
espai a tots els veïns i veïnes de Bellavista i de les Franqueses, per extensió. Hem
arribat a considerar que és l’espai que tenim allà mort, que pràcticament es fa servir
per lo que es fa servir, però que està en un dels centres neuràlgics de Bellavista, i
pensem que amb una actuació ben acurada li podem treure molt més profit. Tant és
així que podríem ampliar tots els espais municipals que tenim, i segurament poder
també congregar en aquest lloc i concentrar si més no, algun dels espais que estem fent
servir que en aquests moments estem pagant un lloguer. I al mateix temps treure totes
aquestes tanques, les reixes que hi ha allà i fer una intervenció molt acurada, com he
dit, però que convidi a que la gent pugui gaudir d’un espai que en aquests moments
considerem que està mort.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: sr. Gontán, jo li volia explicar algo referent a lo
que ha dit sobre l’arrenjament dels locals de serveis socials. Els serveis socials, ara
mateix hi ha 3 locals. A Bellavista i hi ha els mòduls a Corró d’Avall. Però
concretament quan estem dient arranjaments i dins dels criteris que ens posen per fer
la rehabilitació hi ha el carrer Aragó que té una sèrie de deficiències ja fa molt de
temps, que s’havien d’arreglar, aprofitem aquesta subvenció per fer-ho. Carrer
Cardedeu amb el local que ara mateix està ocupat per una entitat, és acondicionar-ho.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bé, pel que fa al Consell del Poble de Llerona, jo
puc parlar pel consell del poble de Llerona, doncs que ha demanat pels consells. Està
que hi ha l’arrebossat de les parets que cau, i arrebossar de nou i pintar. És a dir,
arranjar algunes finestres que no tanquen bé, perquè la poca calefacció que tenim no
s’acabi d’escapar. És a dir, fer arranjaments a lo que creiem necessari.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit. Jo voldria demanar a l’apartat
d’inversions, la diferència entre els pressupostos d’execució que apareix i a subvenció
sol·licitada, si està previst, d’on ha de sortir. En el cas de que la resposta sigui que en
les dues coses que afecten al barri de Bellavista sortirà del Pla de Barris, si realment
han comptat que el Pla de Barris pugui encabir això, i en el tema concret de la
instal·lació dels ascensors, si s’ha quantificat el cost posterior del manteniment
d’aquesta instal·lació.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: la diferència és el Pla de Barris. Això sense cap
mena de dubte. El 50 per 100 Pla de Barris i 50 per 100 PUOSC. El manteniment no
s’ha quantificat perquè en aquests moments no està en pressupost. Quan estigui en
pressupost ja ho quantificarem. Evidentment els diners han de sortir dels majors
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ingressos, han de sortir d’algun lloc. És evident. Pel que fa a l’ampliació del Centre
Cultural de Marata o de la casa de la mestra, és una petició que fan veïns de Marata,
que en fan poques, però em van venir a veure particularment. Nosaltres ho trobem
d’acord. També Marata, no perquè sigui Marata i poca gent, no hi hem de deixar de fer
coses. I aquesta és la necessitat que tenen. Jo sempre els he dit que no pateixin que
buscarem una fórmula del conveni perquè això ho puguin gestionar ells. Que no
pateixin, en aquest aspecte. Pel tema de les línies de conservació i manteniment ens
han adjudicat 265.000 euros, aquesta proposta que hem fet aquí, ens donen tota la
potestat del món per canviar-la, sempre i quan s’ajusti a la línia de conservació i
manteniment. Per tant, aquí podem jugar una mica: si en el consell del poble de
Llerona no es gasten 20.000 i es gasten 9.000, aquests 11.000 els podem gastar per a
una altra cosa. Però sí que ho hem de fer en 4 anualitats. Per tant, aquesta any que bé
265.000 dividit entre 4, 80? 80 i escaig, 75, val? Dons podem gastar 75.000 euros.
Mirarem prioritats i mirarem de fer, però això pot variar. Això pot variar una miqueta.
Alguna pregunta més.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: dues preguntes molt concretes i una reflexió.
Primer, no m’ha contestat clarament quin és el tipus de conveni que s’acabarà amb
Marata. No tenim cap problema perquè es faci amb Marata, ni molt menys, ni que
sigui nucli més petit ni que sigui el nucli més gran. No és tractava d’això. Era saber
com acabarà la relació entre el Centre Cultural de Marata i aquest espai.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: li contesto. Acabarà bé.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: això se li suposa ja. La voluntat de l’ajuntament és
que les coses acabin bé. Però no em contesta perquè suposo que no ho té (....) molt bé.
Després en la modificació del centre Cívic del carrer Rosselló, voldríem saber a què
afectarà APADIS, i ja que ha sortit lo del cr. Cardedeu, quina entitat té cedit l’espai? I
ja com a reflexió: mirin, vostès són l’equip de govern, i com a tal han de decidir coses.
Però coses tant importants com el PUOSC, ja sé que històricament en aquest
Ajuntament no s’ha fet, però si tal com va dir vostè en el seu discurs d’investidura,
està obert al diàleg, està obert a participació, ens hagués agradat saber d’avanti quines
idees tenen, quins criteris han pres per decidir cap aquí o cap allà, no han comptat amb
nosaltres, i no entenem que ara vinguin a posar-se medalles, perquè ja ho sabem, són
l’equip de govern i per això decideixin. Però no hagués estat de més informar i
permetre fins i tot participar, perquè segurament en la immensa majoria de les coses
haguéssim estat d’acord. Potser haguéssim discrepat en alguna, però segur que la
immensa majoria haguéssim estat d’acord. Ho deixo com a reflexió perquè creiem que
en coses de municipi com són les subvencions d’un PUOSC o la d’un FEDER o inclús
la d’un pla de barris el que participi la oposició no significa que el govern no faci la
seva gestió.
Pren la paraula el sr. Marín i diu: en quant a la pregunta seva sobre què farem amb
APADIS, óbviament tenim uns compromisos i no passarà res. Segurament arribarem a
un acord i cap problema. Però sí que li volia comentar una cosa. Si vostè ha llegit la
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memòria descriptiva de la llei de barris, l’actuació que s’ha de fer en el centre cívic al
cr. Rosselló ja està contemplada. No és una novetat, no és una cosa que ens hem tret
ara “guaita tu”. No, ja està contemplada, i per tant lo que hem fet ara és sumar la
subvenció del PUOSC i desenvolupar aquesta actuació que ja teníem pensada, que ja
estava posada, que ja estava acceptada i que, a més a més, entenc que tots els regidors
d’aquest Ple teòricament haurien de saber-ho, o si s’han mirat o no s’han mirat les
actuacions que tenen que portar a terme la Llei de barris. Amb APADIS arribarem a
un acord i en aquest sentit ja li hem contestat.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar és la seva reflexió, no li (...) perdó,
sra. Santos.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: cr. Cardedeu és un dels locals de serveis socials.
Ara mateix està l’Associació Asperger. És la malaltia d’Asperger, síndrome. Aquesta
associació ens havia demanat l’espai per cobrir uns horaris determinats durant la
setmana, ara mateix tenen 4 tardes de 5 a 7 de la tarda, per reunir-se en aquest local
perquè no tenien prou amb l’horari en les escoles que havien sol·licitat.
L’acondicionament era precisament perquè allà necessita una sèrie d’arranjaments.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, explicar breument. Lo que has dit
Ferran, tens raó en aquest aspecte. És així. Som govern i hem decidit en el tema
d’inversions com a govern. És veritat. També us he de dir que en el tema de la línia de
conservació i manteniment estem oberts a suggeriments. Això no és un tema tancat.
D’aquest 265.000 euros, nosaltres sempre i quan seguim el criteri de la línia, aquí
perquè hem hagut de justificar certa quantitat de diners, però ens ho deixen canviar. En
el tema d’inversions, sí és una cosa de govern, té raó. I alguna queda supeditada en
inversió. Per exemple, queda supeditat lo del cr. Rosselló ho tenim molt clar, ho tenim
claríssim en aquest aspecte. Ni l’escola d’adults s’ha de tocar, ni APADIS s’ha de
tocar. No s’ha de tocar, al contrari, tot això és per rehabilitar a millora, però lo que
s’està fent a dintre no s’ha de tocar. Sí que tenim un replantejament a nivell d’escoles
bressol. La natalitat ha baixat, està baixant. A Bellavista tenim 2 escoles bressol. Una
escola bressol en aquests moments hi ha 13-14 nens que se n’han de matricular de
nous, i estem fent un plantejament de futur. Potser amb una escola bressol a Bellavista
en tindrem prou. I queda l’escola bressol Massa Gran, li estic avançant coses que
tenim en el cap, hem començat a iniciar converses amb la direcció, possiblement per
no ofertar-la, i que allò sigui veritablement sigui el centre de l’Ajuntament de
Bellavista. Jo li informo. El centre de l’Ajuntament a Bellavista. I deixar els lloguers
que estem pagant a Bellavista (...) jo li estic explicant, estic fent una explicació del per
què d’aquestes inversions i perquè les trobem prioritàries. I el tema dels ascensors és
en el carrer Aragó, a la plaça de la Mala Garba, que això està previst en el Pla de
Barris, sempre i quan aconseguim, tinc reunió la setmana que ve amb ADIF,
aconseguim alliberar el pàrquing de RENFE que hi ha. Possiblement una part RENFE
se la pot quedar, per una altra ens agradaria que una part molt gran que hi caben cap a
200 cotxes sigui un pàrquing lliure, que els puguin utilitzar els de via Ferrocarril, que
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els puguin utilitzar el carrer Aragó, per passar d’un costat a una altra perquè la gent
impossibilitada hi pugui passar. I aquesta és la idea que tenim.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: és una curiositat, suposo que jo miro el DOGC del
28 de l’11 en el qual diu que el període de finalització de presentació de propostes es
fa el 23 de l’1, i això s’aprova en la junta de govern de 14 del 2 (....). D’acord.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, APROVAT PEL PLE
L'AJUNTAMENT DE DATA 27 DE MARÇ DE 2012

DE
DE

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
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 Franquesas
del Vallés, 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 1/2013 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
1. ANTECEDENTES
En fecha 27 de marzo de 2012, el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de ajuste al
que se refiere el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales.
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento ligada con el mecanismo de
pago, con unos indicadores a lo largo del período de su vigencia positivos: remanente de
tesorería, recursos generados netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos
previstos para el pago de las obligaciones de la entidad local. El plazo máximo de
vigencia es de 10 años, hasta el ejercicio 2022
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El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo
para la financiación del pago a proveedores, se recogen las obligaciones de información
de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que hayan formalizado
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto Ley, deberán presentar
trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas el
informe del interventor sobre la ejecución del plan de ajuste contemplado en el artículo
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 Franquesas del Vallés, 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.
Hay que tener en cuenta, que los datos introducidos a 31 de diciembre de 2012, son
provisionales al no encontrarse la contabilidad del ejercicio 2012 cerrada.
2. SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE - PREVISIÓN 31/12/2012
MEDIDAS DE INGRESOS
MEDIDA 1: AUMENTOS TRIBUTARIOS
a) Incremento del IBI.
Se estimó un aumento de recaudación en 425.000 euros anuales. El aumento real ha
sido superior por importe de 470.995,72 euros, pasando de una re- caudación de
3.626.935,59 euros en el ejercicio 2011 a 4.097.931,31 euros en el ejercicio 2012
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 realizará, antes del día 1 de marzo de 2013, la solicitud para
acogerse 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 2012 se ha previsto un incremento lineal de un 4,5% exceptuando el
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (que ya tiene la mayoría de categorías
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de vehículos al tipo máximo) y la tasa por recogida de residuos que tuvo un aumento del
10%.
Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso 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%.
El incremento de recaudación obtenido por el aumento de tasa de recogida y
eliminación de RSU ha sido 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.
MEDIDA 3: POTENCIAR LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA
DESCUBRIR HECHOS IMPONIBLES NO GRABADOS

PARA

a) Inspección tributaria licencias de actividad
Durante el ejercicio 2012, se ha contratado 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
este concepto ha sido de 23.630,70 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 2012 se previsionaron
incrementos superiores al 4,5% para algunos servicios: por la utilización de las pistas de
padel el aumento fue del 71%, por las escuelas de baloncesto, balonmano y bádminton
incrementos de un 15%, y para actividades deportivas en las escuelas, un incremento de
un 36%. El incremento mínimo estimado para esta medida fue de 30.000 euros anuales.
El incremento real producido ha sido 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
b) Incremento de precios de otros servicios públicos
Se ha establecido un nuevo precio público por la celebración de matrimonios civiles,
actos de bienvenida. Era un servicio que se hacía, pero por el que no se repercutía el
coste al usuario. Las liquidaciones efectuadas por este concepto durante el ejercicio
2012 ascienden a 4.130 euros
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 han aprobado las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2010
y 2011, 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
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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
b) Inicio cobro canon anual cesión uso terreno
En fecha 9 de diciembre de 2003 el Ayuntamiento y la empresa Gestió de Runes del
Vallès Oriental (actualmente Tecnocatalana de Runes, SL) firmaron un contrato para la
cesión de uso de un terreno para la instalación de una planta de gestión de residuos. El
citado contrato preveía el anticipo de los 5 primeros años por parte de la empresa, una
vez obtenidas todas las licencias preceptivas para desarrollar su actividad y un pago de
54.960 euros anuales a partir del quinto ejercicio con las licencias en vigor. Las obtuvo
en 2008, obligando el pago del citado canon a partir del ejercicio 2014.
c) Inicio cobro canon concesión uso privativo bien de dominio público
El 9 de enero de 2007 el Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès y la empresa
Hotels Bisnet, SA (ahora Hotel Bisnet Cinco, SL) firmaron un contrato derivado de la
adjudicación de la concesión del uso privativo de un bien de dominio público
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de un hotel. El mismo
contrato preveía el anticipo de los cánones de los cinco primeros años de concesión,
período que finalizó el 2011. A partir del ejercicio 2012 la empresa concesionaria,
deberá ingresar un canon previsto de 70.000 euros anuales con la actualización prevista
del índice de precios al consumo. Se le ha efectuado liquidaciones durante el ejercicio
2012 por un importe de 73.620,24 euros
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 estarán congelados desde el
ejercicio 2012 hasta el ejercicio de 2015. En este sentido, la cifra contenida en el
capítulo II de 2012 arroja un valor de 5,4 millones de euros, unos 117 mil euros
superiores al 2013, pues en el primero de estos ejercicios se han incluido las facturas
pendientes de aplicación presupuestaria del ejercicio 2011 (116.773 euros).
MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL
a) Jubilaciones de 2012 a 2021
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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
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. La realidad ha sido una
reducción de 16.021,92€ por este concepto
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.
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. Las obligaciones reconocidas por el
ejercicio 2012 han sido de 52.883,05 €, aunque los gastos autorizados lo han sido por
un importe superior.
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 es 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
MEDIDA 15: REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIPO
NO OBLIGATORIO
a) Novación del contrato de concesión de la Escuela Municipal de Música
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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
es de 144.415,18€ (incluye el ahorro producido correspondiente al curso 2011-2012 y el
correspondiente al curso 2012-2013).
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. Este ejercicio 2012 se ha reducido en 55.000 euros.
c) Nueva contratación concesión can Font
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del contrato que se efectuaría en
el mes de septiembre de 2012 se obtendría un ahorro anual de 11.000 € (facturan 11
meses-1.000 € mensuales). Para el ejercicio 2012 se estimó un ahorro de 3.000 euros.
La prórroga del convenio se realizó en agosto de 2012, por 3 ejercicios, y de los 41.000
euros anuales del ejercicio 2011 se pasó a un gasto máximo anual de 31.000 euros
(6.000 € como patrón jurídico y un máximo de 25.000€ en aportación a gastos). Se
estima que el ahorro efectuado en el ejercicio 2012 por este motivo será de 5.000 euros,
teniendo en cuenta que el gasto anual producido en el ejercicio 2012 será unos 36.000
euros
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO
a) Renegociación contrato recogida de residuos
Se había estimado una reducción del gasto en el ejercicio 2012 de 50.000 € y de
100.000 euros para el resto del período, debido a las negociaciones que se habían
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de
1.000.000 de euros anuales, se produce el ejercicio 2013 y el Ayuntamiento lo puede
prorrogar por 2 ejercicios más. Se había estimado un ahorro de 60.000 € anuales más
por haberse amortizado todos los vehículos y maquinaria. Por el momento no se ha
llegado a ningún acuerdo. Hay que tener en cuenta que queda pendiente de negociación
las revisiones de precios de 4 ejercicios con un importe total de unos 560.000 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
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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
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, y con esta
intención se estimó un ahorro anual de 40.000 euros, y se había estimado que el ahorro
producido durante el ejercicio 2012 sería de 12.000 euros. La realidad fue que el CCVO
no nos ha permitido la adhesión porque deberíamos haberlo hecho al inicio del contrato
de compra, que ahora han prorrogado. El Ayuntamiento tiene previsto durante el
ejercicio 2013 realizar un concurso público para licitar estos servicios.
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 ha reducido 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 han
efectuado para suplir los contratos laborales.
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 este ejercicio 2012 el ahorro producido por
reducción del consumo energético (apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de
alumbrado de farolas) ha sido de 60.000 euros. También se ha producido un ahorro
importante en la facturación de los consumibles estimado en 160.000 euros.
g) Reducción de determinadas partidas de gasto corriente (material de oficina,
correos ...) en un 15%
La reducción media en las partidas de gasto corriente se estimó en un 15%. El ahorro
previsto en la adquisición de material de oficina y en gastos de correos, por ejemplo, se

Ple 28/02/2013 – pàg. 16

estimó en 20.000 euros anuales. El ahorro real obtenido se estima 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.
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 2011, los datos previstos según el plan de
ajuste con las de la previsión de la ejecución para el ejercicio 2012 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 2011, los datos previstos según el plan de
ajuste con las de la previsión de la ejecución para el ejercicio 2012 con el detalle de los
ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento
Anexo 3: Informe trimestral de seguimiento de magnitudes de endeudamiento
Anexo 4: Informe trimestral de seguimiento de remanente de tesorería
Anexo 5: información complementaria sobre los avales públicos recibidos
Anexo 6: 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 7 Informe trimestral de seguimiento de la deuda comercial con el compromiso de
haber enviado el informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos por 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
Anexo 8 operaciones con derivados y otros pasivos
Anexo 9 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
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Las previsiones de cierre contemplan:
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Teniendo en cuanta que los datos a 31 de diciembre de 2012 son provisionales, que el
presupuesto para el ejercicio 2012 se aprobó definitivamente en fecha 26 de julio de
2012 y que les previsiones fueron bastante realistas, no se prevé que se incumpla con el
objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se efectúe la liquidación del ejercicio
2012.
2. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos cuantificadas en 705
miles de euros, se prevé sean a finales de año de 829,89 miles de euros.
3. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos cuantificadas en 425
miles de euros, se prevén sean a finales de año de 564,42 miles de euros.
4. La operación de endeudamiento RD 4/2012 se había previsto por 7.447,69 miles de
euros en el plan de ajuste y en realidad el importe ha sido inferior, 7.004,31 miles de
euros. La reducción ha sido de 443,38 miles de euros. No se practican ajustes SEC (en
términos de contabilidad nacional) porque el ayuntamiento tiene reconocidas en el
presupuesto las obligaciones pendientes de pago de los intereses a 31 de diciembre de
2012.
5. La cifra del remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 2012
prevista en el plan de ajuste fue de 4.830,09 miles de euros. A fecha de hoy, con la
liquidación del presupuesto pendiente, se estima que sea de 2.895 miles de euros.
Hay que tener en cuenta que la contabilización no se lleva al día, que las conciliaciones
bancarias tampoco, que no están totalmente cuadradas la cuentas de formalización, que
no están cuadradas las aportaciones a los patronatos municipales, que el cálculo de las
desviaciones de financiación se realiza manualmente una vez cerrada la contabilidad,
con lo que pueden existir variaciones.
El saldo de dudoso cobro estimado por 1.330,8 miles de euros, que puede aproximarse
bastante a la realidad.
Para el exceso de financiación afectada se ha indicado 2.000 miles de euros, cifra
parecida a la del ejercicio 2011. Este dato a fecha de hoy no puede estimarse.
6. No se ha recibido ningún aval público durante el ejercicio 2012
7. 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.
8. 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
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29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones.
En el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2012 se pone de manifiesto que la
entidad local incumple los plazos establecidos por la ley situándose a un periodo medio
de pago de 62,10 días.
Ello ha sido 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.
9. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna operación de derivados u otro pasivo
contingente
10. 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: lo primer, ja sé que l’administració funciona de
forma diferent però jo m’imagino una empresa donant aquestes dades dos mesos
després d’haver tancat l’exercici, i tot és preveu, s’espera, creiem... Jo crec que
tindran la sort de que com vostès i molts ajuntaments ho enviaran de cop, no s’ho
mirarà ningú, sincerament, perquè si fos algú que hagués d’aclarir-me amb aquests
números, jo diria bueno, és que tot són estimacions que vostès fan, és que no hi ha ni
un número real, o pocs. Després, si necessitaven un temps més, podien haver-ho fet el
mes que ve, perquè entenc que estaríem dintre de plaços, un any a partir de que
s’aprova, es va aprovar el 27 de març del 2012. Ho posa l’enunciat. Jo segueixo el què
diu l’enunciat. L’aprovació va ser el 27 de març de 2012. Amb lo qual, si hagués
necessitat un mes més per quadrar algun tipus de compte, ho podien haver fet. Després
lo curiós d’aquest informe que acaba signant la interventora dient que ens estem
ajustant, és que ens diu que dels ingressos que havíem de fer d’impostos dels
ciutadans, passem dels 105 milers d’euros a 229 milers d’euros. Que passem
d’ingressos que havíem de fer de millora de 427 a 764, que havíem d’haver demanat
un crèdit de 7.447.000 i al final ha sigut un de 7.000.000, i ens diu tot lo bó que ha
passat, però al final sí que ens diu que hi ha coses que no quadra. Però no diu res de tot
l’incompliment d’aquest pla amb el tema de altres millores, que és des de la redacció
dels contractes de residus, aquest ajuntament es va comprometre que en el 2012 i 2013
començarien a haver millores. Contracte de neteja de dependències municipals ens
hem quedat allà mateix perquè ha pujat l’IVA. El d’edificis municipals també allà
mateix, no hem tingut guanys. L’adhesió a la telefonia resulta que el Consell Comarcal
ens deixa fora perquè com no ens vam apuntar al principi ara no ens deixen entrar.
Però esto es un cachondeo o qué? Que nosaltres no som part del consell comarcal?
Què passa? Que si no t’apuntes al carro al principi no tens dret ja a canviar d’idea més
endavant. Però això ha de ser un queixa formal al Consell Comarcal dient, nosaltres
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hem d’assumir gastos de telefonia perquè vosaltres no voleu que entreu a les regles del
joc? I quan us interessa entrem amb altres? No, no, aquí o ens beneficiem tots o
començarem a plantejar què pintem nosaltres al consell comarcal, per exemple. La
reducció en gastos de premsa que vostè va dir que seria d’un pastón al final ha sigut de
30.000 euros. Vostè va dir que estalviaríem moltíssim amb el butlletí municipal i tal, i
al final no ha sigut tal estalvi. Estalvi energètic, que en principi lo que ha fet
l’Ajuntament jo crec que aquí sí que ha fet bé la feina, hem passat de 30.000 a 60.000,
però ha sigut una solució com anar apagant faroles. Per tant, dintre de tot això jo trobo
que està bé ressaltar lo que s’ha fet bé, però aquest informe hauria d’introduir què s’ha
fet malament, com és que no s’han negociat els contractes que estaven previstos que es
negociarien? I de qui és responsabilitat això? Si del regidor d’Hisenda, si de la
gerència, o de qui, perquè algú ha de contestar perquè aquest ajuntament no ha tingut
un estalvi més gran encara. Tenint en compte el pla que vostès van preveure i que ja
un any vista estem pràcticament incomplint. Imagini’s d’aquí 10 anys. Lo que
m’agradaria que algú em contestés.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: ja ho ha dit quasi tot el Bernabé. Resulta que aquest
informe no te res a veure amb el pla d’ajust, vull dir, és contrari en totes les parts. I li
diré 3 o 4 per sobre. Incremento medio de los impuestos: Para los ejercicios 2013, 2014
y 2015 se propuso un incremento del IBI lineal de un 3%. Vull dir, vostès han pujat un
3,1 per 100 ja, ja no ens quadra, ja no ho compleixen. Tema IBI, ja vam dir, pla d’ajust,
qui ho pagarà això? Els ciutadans, com sempre. L’IBI va pujar una quantitat de diners,
vostès van fer una reducció de 425, aquí sí que s’ha pujat 470 perquè ho han pagat els
propietaris. Però és que hi ha més (...) el cadastral i miri lo que diuen: les Franqueses
revisarà antes del dia 1 de març de 2013, vull dir, que el dia 1 de març de 2013 és demà.
(...) Sap què vol dir això? Vostè l’any que ve, l’IBI, sap què pujarà, perquè vol pujar
l’IBI i el cadastral? Ja ho dèiem fa temps això. Això a la gent li costarà un 15 per 100.
Aquest és el pla d’ajust que està fent vostè, que paguin els ciutadans. Ara també he vist
aquí, que vostè diu potencia inspecció tributària para descubrir hechos imponibles no
cargados. Sí, sí, vostè ha buscat una empresa sancionadora de llicències d’activitats.
Vostè tenia previst recaptar-ne 50.000 euros i han recaptat 23.000 només. Amb una
empresa sancionadora. Per això anaven vostès sancionant les empreses. Funcionen les
empreses que tenen les seves llicències i hi ha empreses que no tenen llicències i vostè
aquí no ha anat a sancionar. I ho saben que hi ha empreses que no tenen llicències, ja els
hi explicaré al torn de preguntes. Un altre tema que crec que és per riure ja: incrementos
de otros servicios públicos, que sempre estem discutint des del primer dia ja els he dit,
com la celebració de matrimonis civils, se ha establecido un nuevo precio público por la
celebración de matrimonios civiles, actos de bienvenida Las liquidaciones efectuadas
por este concepto durante el ejercicio 2012 ascienden a 4.120 euros. Voldria que em
contestés vostè si aquí les despeses també són dels regidors que han cobrat per cada
casament. Que no quadra res, res, ja li dic jo que no quadra res en aquest informe. I així
li podria anar i explicar-li alguns altres que fan riure, que si ha d’arribar a Madrid i se’l
miren, riuran una mica.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé aquest és l’informe que s’ha fet des
d’Intervenció. I és el què és. Llavors, si està malament, veritablement ja ens cridaran
l’alto. Però no crec que passi perquè em complert amb escreix el pla d’ajust. No l’hem
complert en certes coses, però amb altres les hem complert i superadament. I això ho
veurem amb la liquidació també del pressupost de l’any 2012, amb el tema del
romanent de tresoreria que tinguem. I no us puc dir res més al respecte. Si només una
cosa, dir-li sr. Badia, que no pujarem la contribució el 15 per 100, ni s’ho cregui (...) jo
ja sé que és la seva manera d’actuar, de dir, esquitxar, fer... però, escolti’m jo li dic el
què hi ha (...) és que no farem revisió cadastral. Hi ha hagut uns últims esdeveniments
darrerament amb una normativa que ha aprovat el govern i possiblement no farem
revisió cadastral, no farà falta. A partir d’aquí jo ja us he ... no hi ha més, aquest és
l’estat del pla d’ajust i esperem que Madrid ens l’aprovi, i és el què hi ha.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: evidentment que vostès compliran amb el pla
d’ajust bàsicament pel que acaba de dir el company Badia. Perquè els ciutadans s’han
encarregat de pagar una part d’aquest increment, bàsicament, a través de quotes de
patronats d’esports, d’impostos. Això és evident. Li faré 2 preguntes molt concretes, i
li demanaria que quan l’oposició li demana si farà alguna mena d’autocrítica, com a
mínim ens contesti sí o no. Amb els punts d’estalvi que vostès no han negociat, faran
algun tipus d’autocrítica de perquè no s’ha arribat a negociar? Ara li faré una pregunta
perquè no sé la resposta. Ens diu en el contracte de recollida de residus que s’esperava
un estalvi de l’any 2012 de 50.000 euros i de 100.000 per la resta del període.
Entenem que la resta del període són els 10 anys, no? per tant, són 10.000 euros a
l’any. Una cosa exageradíssima. No hem aconseguit. A sobre ens diu: “hay que tener
en cuenta que queda pendiente de negociación las revisiones de precios de 4 ejercicios
con un importe total de unos 560.000 euros”. Això què vol dir? Que li devem a
l’empresa 560.000 euros? Ens tornarà a passar que quan fem un concurs públic
d’escombraries la guanyarà una empresa i ens tornaran a treure del calaix unes
factures i ens diran: “sí, jo me’n vaig, però paga”? i farem marxa enrere i tornarem a
donar un altre cop la concessió perquè no tindrem calers per pagar? Ens tornarà a
passar això? Jo pregunto. I després ens diu, en una de les conclusions, a lo millor és
que no ho he entès bé, per això la interventora ens ho pot explicar. Hauríem de tenir un
pla d’ajust de 4.830.000, a data d’avui tenim un pla d’ajust de 2.895.000, hi ha un
saldo de dubtós cobrament de 1.330.000 euros, i l’excés de financiació afectat és de
2.000.000 euros, cifra parecida a la de 2010. Esta a fecha de hoy no puede estimarse.
Un altre cop no podem estimar cap quantitat, ni assegurar res. Podem dir que ens
sembla. Algú em pot explicar una mica mínimament què vol dir? Devem 4.000.000?
no devem? Tenim un superàvit de (...) milions? No el tenim? 1.600.000 ja els donem
per perduts i no els cobrem mai, o no? pregunto.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: primer li contestaré jo i la part tècnica li contesta la
interventora municipal. En la recollida d’escombreries en aquest moment estem en
conflicte en el tema de recollida d’escombreries, amb un tema d’IPC. Ells ens
reclamen els IPC, ens han presentat factures d’IPC de diferents anys, i evidentment
puja la quantitat de 500.000 i pico d’euros, una quantitat que voreja això. Nosaltres
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també els hi hem tret tot un informe de coses i deficiències que nosaltres creiem que el
servei no l’han fet. Han fet una auditoria de servei, i en aquests moments nosaltres
estem negociant amb ells aquest tema. Punt número 1 (...) Hi ha coses difícils de
demostrar, però estem auditant a l’empresa de recollida de residus, s’està auditant,
feines no fetes, la publicitat, estem agafant el contracte i mirant que és el què s’ha de
fer en tots els contractes. Per tant, estem en un punt de negociació. Què vol dir? Que
això no ens haurà d’afectar a la nova concessió. “Ens deveu 600.000 euros?” No. No
ens ha d’afectar. Punt número 2, ara me n’he assabentat que em sembla que es treu un
segon pla d’ajust, i a més, en aquest pla d’ajust hi entren mancomunitats i consorcis,
deutes que puguis tenir amb el consorci de residus, etc. Mirarem si ens hem d’agafar o
no ens hem d’agafar. I pel tema que hem comentat del romanent de tresoreria jo aquí
passo a la interventora que breument ens ho expliqui.
Pren la paraula la interventora sra. Pujol: aquest informe es va haver de trametre al
Ministeri el 31 de gener amb les dades de liquidació del 31 de desembre de 2012.
Evidentment, a 31 de gener moltes dades no les teníem, perquè l’ajuntament té
obligació de liquidar a 28 de febrer i encara falta comptabilitzar moltes coses. Encara
estem treballant-hi, o sigui, fins que no tinguem la liquidació definitiva tot és
provisional i així us haig de fer constar en el meu informe. A partir d’ara,
trimestralment, el 30 d’abril, jo haig de trametre l’informe de com està la comptabilitat
a 31 de març. Seran sempre dades provisionals. El romanent de tresoreria l’he estimat i
per això explico el sistema que he fet servir per estimar-lo, però les dades són
provisionals perquè fins que no tingui la liquidació definitiva no puc liquidar.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS
DELS EXERCICIS 2010, 2011 I 2012
L’Alcalde-President dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal relatiu
al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent als
exercicis 2010, 2011 i 2012
“Marta Pujol i Enrich, interventora accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent
INFORME 2/2013
LEGISLACIÓ:
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L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local,
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en
els que s’estigui incomplint el termini.
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran
igualment requerir la remissió dels citats informes.
L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada,
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit
expedient.
L’article 5.4 estableix que, La intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda
la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals
s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi
justificat per l’òrgan gestor l'ausència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a
30 dies l’exercici 2013.
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley.
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días
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siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»
CONCLUSIONS:
Pel que fa referència a l’ajuntament i patronats s’adjunten annexes trimestrals segons
models corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012 amb les dades
Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre
Segon. Interessos de demora pagats en el període
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre.
Quart.- Factures o documents justificatius amb respecte als quals hagi transcorregut més
de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s'hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixent de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan
gestor l'absència de tramitació dels mateixos, d'acord amb allò que disposa l’article 5.4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.”
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bàsicament saber per què hi ha 600.000 euros no
pagats fora de plaç, a la partida de l’Ajuntament.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: suposo, que és per problemes de tresoreria, res més
que això. No sé més. Jo l’únic que li puc dir és que la llei de morositat ens diu que
hem de pagar en un cert termini, que durant el primer trimestre de l’any 2012 es
pagava a 153 dies; en el segon trimestre a 198 dies; el tercer trimestre de 2012 a 85; i
el quart trimestre de 2012 hem baixat a 62. Res més. Lo altra deu ser problema de
tresoreria.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: li pregunto a vostè que és el regidor d’Hisenda. Si
em dona una resposta vaga entenc que no ho sap.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: problema de tresoreria.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una puntualització amb aquests números que acaba
de dir, que són certs. El fet que durant el primer i el segon trimestre es pagués a un
termini més llarg que ara és perquè havien coses endarrerides des de feia molt temps.
El fet de que en el quart trimestre es pugui a un termini més curt, és perquè en els
trimestres anteriors s’ha anat liquidant deute que havia endarrerit. Sr. Gontán, la seva
pregunta, jo em sembla que tinc la resposta, però no sé si serà la resposta oficial del
govern. Jo diria que sí, que és un problema de tresoreria. Que és un problema que te
dues cares, per una banda va motivat perquè la pòlissa de tresoreria a curt que tenia
aquest ajuntament fins el 31 de desembre de l’any passat no ha estat renovada. M’ha
sorprès que en les seves intervencions en l’informe del punt anterior això ho diu.
Aquesta pòlissa no està renovada ara mateix, lo qual implica que hagin tensions.
Suposo que l’equip de govern s’esetà bellugant per fer-ho. La segona part d’aquesta
película és que la hipoteca que teníem quan aquí en aquests plens s’ha parlat molt de
vegades de deixar d’operar amb determinades entitats que estan desnonant etc., doncs
aquesta hipoteca ara aquest ajuntament ja no la te. Es pot negociar amb qualsevol
entitat en el moment en què l’any 2012 estigui tancat, que serà molt aviat. I en aquest
sentit fer constar només de passada que UNNIM, que teníem la pòlissa ha integrat
recentment, fa pocs dies, en el registre d’entrades del 19 de febrer d’aquest any, ens ha
sol·licitud el canvi de títol d’unes finques adjudicades per execució judicial. És el
registre 2013/1489. Jo diria que la part dolenta fa que ara mateix l’equip de govern
estigui lliure per negociar aquesta nova pòlissa amb l’entitat que cregui convenient.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: ha dit el que jo he dit, tensions de tresoreria. Jo he
fet servir dues paraules. Pel tema de la pòlissa de tresoreria, la pòlissa que teníem fins
fa poc amb BBVA de 2.000.000 euros els he de dir que hem agafat una altra fórmula,
una bestreta de caixa de la Diputació, i ens han avançat el novembre i el desembre. I
també us he de comentar que nosaltres vam enviar per renovar aquesta pòlissa de
2.000.000 perquè així puguem anar tots més desofegats, vam enviar-ho a totes les
entitats bancàries i ningú ens ha donat resposta, i ara sí, també us ho comento, que
BBVA ens ha tornat a venir al veure que els números del 2012 poden ser diferents i
entrarien a negociar el tema de la pòlissa, però ja en parlarem.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: ara sí que s’ha explicitat, perquè fins ara semblava
el regidor Profitós que feia de regidor d’Hisenda.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: els que els números eren d’ell.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: al final matarem el missatger. Dues qüestions sr.
Profitós. Nosaltres ens podem despistar en un punt, però vostè també podia haver
intervingut i haver-ho dit i no ho ha dit (...) molt bé. D’altra banda, aquí se li deuen
aquests 600.000 euros? Home, empreses grans? Empreses petites?
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per exemple, el gruix important d’1.200.000 que
devíem al Consorci de Residus, hem passat a deure 300.000. Per tant el Consorci
segueix sent algú que li devem 300.000 euros. I que en som conscients, però també el
consorci ens ha felicitat per posar-nos al dia com ens estem posant, perquè hi ha altres
ajuntaments que no ho estan fent, i nosaltres hem passat d’1.200.000 euros i això sí
que no entrava en el Pla Rajoy, els consorcis no entraven, ens hem posat en 300.000
euros en factures vençudes. Ara les que han aportat tornarem a arribar a 400 o
500.000, però que no estan vençudes, però de vençudes són 300.000 euros. I aquest és
el més important.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. APROVAR LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DURANT L'ANY 2013 DE LA
LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS PER
PROCESSOS DE DESNONAMENT D'HABITATGES DE PRIMERA
RESIDÈNCIA
ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen
milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa.
ATÈS que en els casos d’execucions o transmissió forçosa judicial, per impagament
d’hipoteques o altres, el deutor-desnonat és subjecte passiu de l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana donat que es produeix una
transmissió de l’habitatge urbà i, per tant, té lloc el fet imposable.
ATÈS que és evident que les famílies que perden la seva residència habitual perquè no
poden fer front a les seves obligacions econòmiques, siguin quines siguin, constitueixen
un dels principals col·lectius que poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen,
per tant, objecte d’especial atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció
social.
ATÈS que en aquestes circumstàncies la liquidació de la plusvàlua suposa un cas
flagrant d’injustícia tributària.
ATÈS que el marc legal vigent, el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), no
regula cap possibilitat de què els ens locals estableixin beneficis fiscals per aquestes
situacions, de tal manera que els ajuntaments ens veiem obligats a preveure la liquidació
d’aquests tributs a aquestes persones ja que consten com a titulars del bé, per molt injust
que ens sembli; i que aquesta és una matèria reservada a llei segons l’article 8.d) de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
ATÈS que en la majoria dels casos, aquestes liquidacions seran objecte d’impagament,
acumulació de sancions i d’interessos i acabaran molt probablement rebent la
qualificació final d’insolvència, amb la qual cosa es consignen ingressos que no es
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cobraran i s’incorre en despeses de gestió respecte de deutes que esdevindran
incobrables.
ATÈS que la pròpia regulació del IIVTNU ja recull la figura del substitut del
contribuent, atribuint les obligacions tributàries a persones físiques o jurídiques, o
entitats regulades a l’article 35.4 de la Llei General Tributària, distintes del subjecte
passiu quan les circumstàncies així ho recomanen per raons d’eficiència en la gestió
tributària, entre altres.
Els antecedents descrits recomanen la redacció i aprovació de la present proposta, per
tal de donar compliment als següents
OBJECTIUS DE L’ACORD
1. Millorar l’ordenament jurídic que regula la fiscalitat dels ens locals, concretament el
TRLHL, per dotar-lo de la mínima sensibilitat exigible en casos de desnonament forçós
per execució judicial d’hipoteques. A criteri dels proponents resulta inacceptable
liquidar l’Impost Increment del Valor Terrenys Naturalesa Urbana (IIVTNU) a les
famílies que han perdut el seu habitatge habitual per raons econòmiques en un procés
judicial.
2. Incentivar a les entitats financeres a cercar amb major intensitat alternatives al
desnonament.
3. Evitar actuacions de gestió i recaptació que pressuposin un nul profit per a l’erari
públic o per al compliment dels fins encomanats als poders públics i que, a la seva
vegada, generen un cost superior a l’ingrés que d’ells poguessin derivar-se.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al Govern de l’Estat espanyol a legislar, de conformitat amb l’article
8.d) de la Llei 58/2003, General Tributària, i fent referència sempre a titulars de
primera residència:
a) L’atribució de la condició de substitut del contribuent a l’entitat financera creditora
i promotora del procediment de desnonament, alliberant així al subjecte passiu
(persona o família desnonada) de la càrrega del pagament de la plusvàlua.
b) La possibilitat que els ens locals puguin accelerar la declaració de fallida dels
subjectes passius respecte de quotes meritades amb anterioritat a la mencionada
reforma legislativa.
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Segon.- ACORDAR la suspensió cautelar per a l’any 2013 de les liquidacions de les
plusvàlues als afectats per processos de desnonament d’habitatges de primera
residència, i aquelles d’exercicis anteriors encara no fetes efectives pel mateix motiu.
Tercer.- REMETRE aquest acord pel seu coneixement i adhesió a les entitats
municipalistes de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament
de Catalunya, i NOTIFICAR-HO a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de les
Franqueses del Vallès als efectes escaients.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: suposo que tots vostès són coneixedors de que hi
ha una moció presentada per Esquerra, que fa referència a aquest mateix tema i que no
deixa de ser, en aspectes generals al què és la idea, bastant similar a aquest acord, una
mica peculiar en la seva redacció, però en aquest acord que vostès ens presenten.
Llavors jo voldria fer-los notar unes quantes coses i els hi demanaria com a equip de
govern que suposo que ho presenta, perquè no surt, al contrari de la majoria d’acords,
no surt quina és la regidoria que el presenta. Jo entenc que aquesta proposta vostès fan
està escrita des de fa un temps, des d’abans que entrés en el Congrés la iniciativa
legislativa popular que obliga a l’estat espanyol a legislar sobre aquest tema, llavors
aquí estem demanant al govern que legisli quan realment ho haurà de fer, però vaja jo
els hi demanaria si vostès estiguèssin d’acord en afegir 4 coses a la seva proposta. La
primera que crec que és important, és que vostès estan demanant aquí la suspensió pe a
l’any 2013 de les liquidacions de plusvàlua i les dels exercicis anteriors que encara no
estan liquidades. Jo afegiria si vostès m’ho permeten: “i liquidar aquests impostos a les
entitats o persones que accedeixin a la propietat d’aquests d’habitatges, si més
endavant la legislació vigent ho permet”. M’explicaré, jo entenc que vostès el que
estan proposant aquí és senzillament que l’ajuntament renunciï a cobrar aquestes
quantitats, la qual cosa està bé des del moment en que el què fem és deixar de carregar
un mort a unes persones que no estan en condicions de pagar-lo, i el que els hi demano
jo és que afegim aquesta segona part de manera que no es perdin aquestes quantitats,
sinó que si més endavant la legislació ho permet, qui s’hagi beneficiat, qui hagi instat
aquest procediment i qui acabi tenint la propietat de l’habitatge, hagi de pagar aquestes
quantitats de forma que l’ajuntament no perdi res. Els hi demanaria també que en el
primer punt on estan demanant que l’estat espanyol legisli, s’afegís un tercer supòsit,
seria el supòsit c), en el qual en el cas de que la llei no arribés com probablement no
arribarà a instar com a substitut en tots els casos a la persona o entitat que procedeixi a
executar el desnonament, sí que s’ampliï i els llegeixo textualment el que jo he escrit:
“c) ampliar els supòsits per ser considerat dins del llindar d’exclusió adaptant-los a la
realitat actual”. És a dir, tots sabem, suposo, i sinó hauríem de saber, que la llei actual
el llindar d’exclusió el contempla d’una forma absolutament restrictiva. Jo diria que
tocaria afegir aquí això, ampliar aquests supòsits. I l’última cosa que els demanaria
que s’afegís aquí seria que, en el apartat de notificar-ho, que això també es
comuniqués en els nostres conciutadans, publicant-ho en la nostra pàgina web i en el
butlletí de l’ajuntament. No crec que sigui res que vagi en contra d’això, sinó que més
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aviat jo diria que ho complementa i ho millora. Deixo en el seu criteri si accepten
aquesta modificació per tirar-ho endavant.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: no tenim absolutament cap inconvenient en
incorporar les seves propostes. De fet li agraïm que ho faci. Per tant entenem que la
seva moció quedarà retirada, incloent el què vostè ha demanat ara, i només dir-li que
vostè ha posat l’afegit de si la legislació ho permet és complex el fet d’aplicar una
plusvàlua a algú que en teoria no n’ha tingut la propietat, però vaja si, per lògica, però
vaja com que vostè ja ha dit si la legislació ho permet, doncs és una cosa que queda
evidentment, com vostè molt bé ha explicat, la voluntat de d’aquest equip de govern
continua sent la mateixa amb aquestes aportacions i només fan que millorar alguns
aspectes. Per tant acceptem les esmenes i les sumem a la nostra proposta, que és
aquesta.
Per tant, la proposta quedarà redactada de la següent manera:
“APROVAR LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DURANT L'ANY 2013 DE LA
LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE
DESNONAMENT D'HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA
ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen
milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa.
ATÈS que en els casos d’execucions o transmissió forçosa judicial, per impagament
d’hipoteques o altres, el deutor-desnonat és subjecte passiu de l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana donat que es produeix una
transmissió de l’habitatge urbà i, per tant, té lloc el fet imposable.
ATÈS que és evident que les famílies que perden la seva residència habitual perquè no
poden fer front a les seves obligacions econòmiques, siguin quines siguin, constitueixen
un dels principals col·lectius que poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen,
per tant, objecte d’especial atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció
social.
ATÈS que en aquestes circumstàncies la liquidació de la plusvàlua suposa un cas
flagrant d’injustícia tributària.
ATÈS que el marc legal vigent, el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), no
regula cap possibilitat de què els ens locals estableixin beneficis fiscals per aquestes
situacions, de tal manera que els ajuntaments ens veiem obligats a preveure la liquidació
d’aquests tributs a aquestes persones ja que consten com a titulars del bé, per molt injust
que ens sembli; i que aquesta és una matèria reservada a llei segons l’article 8.d) de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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ATÈS que en la majoria dels casos, aquestes liquidacions seran objecte d’impagament,
acumulació de sancions i d’interessos i acabaran molt probablement rebent la
qualificació final d’insolvència, amb la qual cosa es consignen ingressos que no es
cobraran i s’incorre en despeses de gestió respecte de deutes que esdevindran
incobrables.
ATÈS que la pròpia regulació del IIVTNU ja recull la figura del substitut del
contribuent, atribuint les obligacions tributàries a persones físiques o jurídiques, o
entitats regulades a l’article 35.4 de la Llei General Tributària, distintes del subjecte
passiu quan les circumstàncies així ho recomanen per raons d’eficiència en la gestió
tributària, entre altres.
Els antecedents descrits recomanen la redacció i aprovació de la present proposta, per
tal de donar compliment als següents
OBJECTIUS DE L’ACORD
1. Millorar l’ordenament jurídic que regula la fiscalitat dels ens locals, concretament el
TRLHL, per dotar-lo de la mínima sensibilitat exigible en casos de desnonament forçós
per execució judicial d’hipoteques. A criteri dels proponents resulta inacceptable
liquidar l’Impost Increment del Valor Terrenys Naturalesa Urbana (IIVTNU) a les
famílies que han perdut el seu habitatge habitual per raons econòmiques en un procés
judicial.
2. Incentivar a les entitats financeres a cercar amb major intensitat alternatives al
desnonament.
3. Evitar actuacions de gestió i recaptació que pressuposin un nul profit per a l’erari
públic o per al compliment dels fins encomanats als poders públics i que, a la seva
vegada, generen un cost superior a l’ingrés que d’ells poguessin derivar-se.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al Govern de l’Estat espanyol a legislar, de conformitat amb l’article
8.d) de la Llei 58/2003, General Tributària, i fent referència sempre a titulars de
primera residència:
a) L’atribució de la condició de substitut del contribuent a l’entitat financera o persona
creditora i promotora del procediment de desnonament, alliberant així al subjecte
passiu (persona o família desnonada) de la càrrega del pagament de la plusvàlua.
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b) La possibilitat que els ens locals puguin accelerar la declaració de fallida dels
subjectes passius respecte de quotes meritades amb anterioritat a la mencionada
reforma legislativa.
c) Ampliar els supòsits per ser considerat dins del llindar d’exclusió, adaptant-los a la
realitat.
Segon.- ACORDAR la suspensió cautelar per a l’any 2013 de les liquidacions de les
plusvàlues als afectats per processos de desnonament d’habitatges de primera
residència, i aquelles d’exercicis anteriors encara no fetes efectives pel mateix motiu i
liquidar aquests impostos a les entitats o persones que accedeixin a la propietat
d’aquests habitatges si més endavant la legislació vigent ho permet.
Tercer.- REMETRE aquest acord pel seu coneixement i adhesió a les entitats
municipalistes de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament
de Catalunya, i NOTIFICAR-HO a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de les
Franqueses del Vallès als efectes escaients i FER-HO SABER als veïns i veïnes de les
Franqueses del Vallès, a través del web i butlletí municipal.”
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

6. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, A L'ÀMBIT DEL SECTOR
V I DEL SECTOR P, PER A LA REORDENACIÓ DE LES ZONES
D'EQUIPAMENT
ATÈS que en data 19 de juliol de 2012 es va signar un conveni entre la societat
mercantil DERYPOL, SA i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en el qual es
preveuen, entre d’altres pactes, els següents:
a) El compromís que assumeix l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de
tramitar i aprovar una modificació puntual del PGO i del Pla Parcial del Sector
V.
b) El compromís que assumeix Derypol, SA de fer-se càrrec de l’abonament de la
quantitat corresponent que estableixi el compte de liquidació definitiu del
Projecte de reparcel·lació anterior.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 d’agost de 2012, va adoptar,
entre d’altres, els següents acords:
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“Primer.- APROVAR el conveni signat el dia 19 de juliol de 2012 per la societat
mercantil DERYPOL SA i l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS, relatiu a la recerca d’una solució viable perquè l’empresa DERYPOL,
SA, continuï desenvolupant la seva activitat en l’actual emplaçament, mitjançant
la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del
Vallès.
Segon.- CONDICIONAR la validesa del conveni a la seva aprovació pel Ple de
la Corporació, en la propera sessió que se celebri.”
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del dia 27 de
setembre de 2012, va prendre l’acord de deixar sobre la taula l’aprovació del conveni
anterior.
TENINT EN COMPTE que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en
sessió del 25 d’octubre de 2012, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment
el conveni anterior.
ATÈS que mitjançant la proposta de modificació puntual del PGO, es pretén reordenar
les zones d’equipament pertanyents al Sector V i el Sector P.
ATÈS que en sessió del Ple de l’Ajuntament de data 20 de desembre de 2012 es va
acordar, entre d’altres, el següent:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana, en l’àmbit del Sector V i del Sector P per a la reordenació
de les zones d’equipaments.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini
d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a un dels diaris de major circulació de la província, per tal que les
persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de
conformitat amb l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer de 2012.
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació
sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà
excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions
que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
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Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les
Franqueses del Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i
Samalús, La Garriga, l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los
audiència, de conformitat amb l’article 85.7, del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a les persones propietàries de les finques
afectades en l’àmbit de la modificació puntual.
Setè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi
els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.”
ATÈS que l’esmentat acord ha estat exposat al públic mitjançant edictes publicats en el
Diari Ara, el 9 de gener de 2013, i en el Butlletí Oficial de la Província, l’11 de gener de
2013.
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període comprès entre els dies
11 de gener i 11 de febrer de 2013, segons edictes publicats en el diari ARA de 9 de
gener de 2013, i en el Butlletí Oficial de la Província, de data 11 de gener de 2013,
respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació; s’ha presentat una al·legació
per part de la societat QUERFRAN SEGLE XXI, SL, per correu administratiu en data
11 de febrer de 2013, mitjançant la qual manifesta:
“(...)Que, com destaca la Memòria, la viabilitat de la Modificació puntual
requereix que estigui garantida la titularitat pública dels nous terrenys destinats
a equipament públic, és a dir, en aquest cas de les esmentades 4 finques del
Sector P propietat de Querfran Segle XXI S.L.”
ATÈS que en data 18 de gener de 2013 es va sol·licitar la declaració de no subjecció a
avaluació ambiental, a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona de la Generalitat de Catalunya, que en data 11 de febrer de 2013, RE
2013/1247, ens va comunicar el següent:
“(...) Analitzada la documentació aportada, es constata que la Modificació
puntual de referència no és inclosa en cap dels supòsits previstos en l’article 5
de la Llei esmentada, relatiu als plans
sotmesos a avaluació ambiental, per la qual cosa no procedeix l’adopció de la
resolució sol·licitada.”
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.
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VIST el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a
la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de l’expedient.
TENINT EN COMPTE el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i de règim local de
Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial
i provisional.
TENINT EN COMPTE el que disposa l'article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les aprovacions
inicial i provisional dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics, així com
l’article 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de Febrer, en relació a la
competència de la Comissió territorial d’urbanisme per a l’aprovació definitiva dels
mateixos.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades per la societat QUERFRAN SEGLE
XXI, SL, per correu administratiu en data 11 de febrer de 2013, RE 2013/1414, atès que
segons l’article 97.2 d) Cinquè del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer de 2012, estableix que “Quan es pretén compensar la supressió de la
qualificació d’equipament de sòls que ja són de titularitat pública mitjançant la
qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat privada, sense que la
modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la modificació sigui
executiva.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana, en l’àmbit del Sector V i del Sector P per a la reordenació de les
zones d’equipaments.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones propietàries de les finques
afectades en l’àmbit de la modificació puntual.
Quart.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: sobre això li votaré en contra, però és que a més era
sobre el tema de DERYPOL, ja li vaig votar en contra i li tornaré a votar en contra
perquè no està clar. Però m’agradaria que aquest ajuntament, aquest regidor té uns dies
per demanar, té 4 dies, perquè se’m doni lo que demano, però no sé què passa en aquest
ajuntament no són 4 dies, vostè sap que són 4 dies, tarden 2 mesos. I ara li vinc a fer la
pregunta, perquè el registre d’entrada de l’11/02/2013, “Generalitat, Departament de
Territori i Sostenibilitat de Serveis Territorials de Barcelona, al carrer Aragó, àrea
d’urbanisme, fa l’entrada dues vegades i diu “comuniquen la no modificació del PGO
al sector P i V”. M’imagino que anirà relacionat amb això, vostè em pot dir què és?
Perquè no m’ho volen donar.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no em consta que hagi cap novetat al respecte.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: que no hi ha entrada?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no, no em consta.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: tinc l’entrada aquí, eh?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sí, però no em consta. Jo no l’he vista aquesta
entrada de què va en aquests moments, però segur que no va relacionat amb això.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: és una entrada de l’ajuntament; no m’ho invento, me
les envien.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: escolta’m, pot ser alguna altra cosa, això és el
registre d’entrada, però no és relativa al tema aquest que ens ocupa.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: la instància que presenta Querfran i vostès van dient
que l’únic que diu és que està a favor, jo no diria que diu ben bé això. És una
interpretació molt sui generis, però bé, acceptem això. El que sí que voldríem saber és si
ja per fi sabrem, com acabarà el tema de Querfran a l’Ajuntament i quin és aquest tema,
perquè l’ha esmentat 3 o 4 vegades sempre que hem parlat de DERYPOL, i no m’ha
acabat mai d’aclarir de què va. Pot explicar-ho com acabarà?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé. Ha d’acabar bé, no hi ha una altra cosa. A veure,
perquè es pugui, l’ajuntament, adequar a quedar una zona d’equipaments, aquesta ha
d’estar al corrent de pagament, ens l’hem de poder fer nostre, no han d’haver-hi
càrregues, no ha d’haver cap contenciós, per tant Querfran ha de treure els contenciosos,
ha de pagar les quotes i ja està, i no hi ha més.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: entenc d’aquesta manera que cobrarem el què ens
deu Querfran, com a Ajuntament, cobrarem el què deu Querfran, però precisament és
aquí on la instància esbiaixa una mica d’on vostès diuen que és tan magnífica i que està
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a favor, que Querfran aixeca el dit i diu “bueno, si ens posem d’acord amb
DERYPOL”, perquè sinó igual no accediran amb això. Per tant, precaució.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: molt bé, suposo que el tema ja l’hem debatut força, a
partir d’aquí passem a la votació i que sigui la Comissió d’Urbanisme la que acabi
decidint i si també diu que no, diu que no, eh?
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, quatre vots en contra dels regidors dels
grups municipals CPF, ERC-AM i 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:
7. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES
DEL VALLÈS, AL SOLAR SITUAT A LA CARRETERA DE
CÀNOVES, EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER CÉLLECS
I EL PASSATGE DE CA L'ESTADAN
ATÈS que en data 29 de juliol de 1987 l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va
aprovar definitivament l’estudi de detall promogut pel senyor Joan Maynou Pont, per a
l’ordenació de volums edificables al solar número 24-26 de la carretera de Cànoves,
BV-5151.
TENINT EN COMPTE que la revisió del Pla General d’Ordenació de les Franqueses,
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 18 de juny de 2009,
no va recollir l’estudi de detall tramitat i aprovat per l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès en data 29 de juliol de 1987.
VIST l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les
Franqueses del Vallès, relatiu al solar situat a la carretera de Cànoves, en el tram
comprès entre el carrer Céllecs i el Passatge de Ca l’Estadan.
TENINT EN COMPTE que la modificació proposada pretén consolidar l’edificabilitat
potencial de la finca i la pròpia casa existent, sense cap alteració i mantenir aquestes
edificacions amb una millor relació amb la carretera de Cànoves, evitant que quedin
injustament disconformes amb el Pla General vigent.
VIST que en sessió de l’Ajuntament Ple de data 20 de desembre de 2012, es va acordar,
entre d’altres:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana, en l’àmbit del solar situat a la carretera de Cànoves, en el
tram comprès entre el carrer Céllecs i el Passatge de Ca l’Estadan.
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Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini
d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit
municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació tal que
les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de
conformitat amb l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer de 2012.
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació
sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà
excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions
que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.”
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període comprès entre els dies
11 de gener i 11 de febrer de 2013, segons edictes publicats en el diari ARA de 9 de
gener de 2013, i en el Butlletí Oficial de la Província, de data 11 de gener de 2013,
respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació; i que no s’han presentat
al·legacions durant l’esmentat període.
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
DE CONFORMITAT amb allò que disposa l’article 85 del Decret 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana, en l’àmbit del solar situat a la carretera de Cànoves, en el tram
comprès entre el carrer Céllecs i el Passatge de Ca l’Estadan.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones propietàries de les finques
afectades en l’àmbit de la modificació puntual.
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Tercer.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: ja ho vam dir en el ple passat. L’expedient
s’aguanta per un filet. Han tingut un temps per complimentar-lo, per omplir-lo, per
vestir-lo, per donar-li forma. Ens trobem que l’expedient no s’ha mogut ni una coma.
No són maneres de fer. Els hi demano si us plau, que facin les coses com “il faut”. No
vagin sempre al filet, perquè el filet corre riscos no aquest ajuntament, corre riscos el
privat en el fons.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: no ho entenc sr. Gontán, m’ho pot tornar a explicar?
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: miri, l’expedient, ja ho vaig explicar el ple passat,
dic perquè igual en l’acta no ha quedat ben reflectit o el que sigui. L’expedient
comença perquè està allà uns quants anys i d’ofici, l’ajuntament, sense cap petició, tira
pel dret. Això ja és anar pel fil, perquè normalment hi ha una instància, procediment
habitual, hi ha una instància que el privat demana que es faci aquesta modificació. El
procediment normal és aquest. Jo no dic, que no ho puguin fer, però van pel fil. El
segon, és que agafen el mateix expedient de fa molts anys, i el complimenten,
col·loquen allà mateix com si la realitat no hagués canviat. I finalment, fins i tot, que
això sí que ho han modificat, la proposta que arriba a presentar-se aquí en aquest Ple,
bé sense signar pel regidor, fins i tot això. Per tant (...) ara sí, sí l’ha signada. Per tant
entengui que els procediments habituals de l’administració són més correctes que
aquest. I aquesta és la queixa que vam expressar en el ple passat, i que expressem ara.
La qual cosa no vol dir que les coses es facin molt malament, però van pel filet. I si hi
ha riscos, a part de patir l’ajuntament patirà el privat, i això és de no voler fer les coses
com toca, simplement com s’han de fer. M’ha entès ara (...). Molt bé! (...)
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i ERC-AM, dos vots en contra dels regidors
del grup municipal CPF, tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i PxC
i, per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS, PER A DESAFECTAR ELS TERRENYS DEL MUNICIPI
AFECTATS PEL TRAÇAT DE L'AUTOVIA ORBITAL-QUART
CINTURÓ
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TENINT EN COMPTE els informes emesos per la Direcció General de Carreteres en
dates 8 de novembre de 2002 i 3 d’abril de 2003, pels que, entre d’altres
determinacions, establia que:
“(...) d’acord amb allò que fixa el vigent Pla de Carreteres de Catalunya i amb
les previsions fetes pel futur Pla, s’ha de preveure el pas per aquest municipi del
IV Cinturó i de la prolongació de la C-60 fins al IV Cinturó.
Conseqüentment,s’han de fer les reserves de sòl necessàries per al pas
d’aquestes vies pel municipi.(...)”
ATÈS que aquesta reserva és una previsió del Pla general de Carreteres de Catalunya,
aprovat pel Decret 311/1985, de 25 d’octubre, i del Pla d’infraestructures de transport
de Catalunya (PITC), aprovat pel Decret 310/2006, de 25 de juliol.
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 18 de juny de 2009, va aprovar
definitivament un nou Text refós de la revisió del Pla general d'ordenació de les
Franqueses del Vallès; publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en
data 25 de setembre de 2009, i que conté l’esmentada reserva urbanística pel traçat del
Quart Cinturó.
TENINT EN COMPTE que el Decret 311/1985, de 25 d’octubre, pel qual s’aprovava el
Pla de Carreteres de Catalunya, va ésser derogat pel Decret 310/2006, de 25 de juliol.
ATÈS que en data 31 de gener de 2013, el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre
d’altres, el següent:
“Primer.- RATIFICAR íntegrament l’acord adoptat pel Consell de la Pagesia,
en sessió de 15 de gener de 2013, transcrit anteriorment, en què sol·licita al
Ministerio de Fomento i a la Generalitat de Catalunya la desafecció dels
terrenys del municipi, afectats pel traçat de l’autovia Orbital (Quart Cinturó).
Segon.- INICIAR expedient de modificació puntual del pla General d’Ordenació
Urbana de les Franqueses del Vallès per desafectar els terrenys del municipi
afectats pel traçat de l’Autovia Orbital (Quart Cinturó).”
VIST l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les
Franqueses del Vallès, per a desafectar els terrenys del municipi afectats pel traçat de
l’autovia orbital (Quart Cinturó).
TENINT EN COMPTE que la modificació que es proposa té com objectiu mantenir
bona part del terme municipal en unes condicions d’ús agrícola i ramader, cosa que
permeti una bona connectivitat entre els espais naturals de la plana vallesana, alhora que
també mantingui la potència de l’activitat agrícola, ramadera i forestal de la plana del
Vallès, gràcies al seu nuclis de Llerona, Corró d’Amunt i Marata.
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ATÈS que el Quart Cinturó no és una solució als problemes de mobilitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona ni de les comarques que travessa, sinó que contribueix a un
augment dels moviments en vehicle privat i al creixement dels actuals nivells de
congestió.
VIST que la reserva del Quart Cinturó representa aproximadament el 18% de la
superfície agrària total del municipi, sobre la que cal afegir, a més, la superfície afectada
pel traçat de l’estudi informatiu del tancament de l’autovia orbital de Barcelona, unes
174 ha, que suposen un 7% de la superfície agrària total del municipi, a afegir a
l’anterior.
TENINT EN COMPTE que el manteniment de l’afectació dels terrenys per on es
preveia el pas del Quart Cinturó provoca una situació de precarietat per als veïns i
veïnes del municipi de les Franqueses del Vallès, a l’hora de realitzar inversions o
millores en les seves finques agràries o en la seva continuïtat futura, amb el perjudici
econòmic que això suposa.
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
DE CONFORMITAT amb allò que disposen els articles 59 i 85 del Decret 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries
per a la tramitació de l’expedient.
VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i de règim local de Catalunya, pel
que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana, per a desafectar els terrenys del municipi afectats pel traçat de
l’autovia orbital (Quart Cinturó).
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació, per tal que les persones
interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb
l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
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Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació,
reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en
l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió
només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es
pretén establir.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del
Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga,
l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de conformitat amb
l’article 85.7, del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.
El sr. Alcalde anuncia que aquest punt quedarà damunt la taula i el senyor regidor
explicarà el per què.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: aquest és un tema conegut de llarg per tots els
portaveus perquè l’hem tractat i en profunditat a les dues últimes juntes de portaveus
celebrades pels regidors d’aquest ajuntament. Com vostès saben en l’últim Ple vam
demanar al Ministeri la desafectació d’aquesta infraestructura que passa pel municipi,
és una versió que en aquests moments no està contemplada en el Pla Territorial ni en
lloc, però sí que a la meva àrea, a l’àrea d’urbanisme ens trobem en què ens limita
moltes llicències que s’han de donar perquè tot i ser una versió obsoleta de fa molts
anys, la legalitat o el nostre pla general la contempla com una infraestructura que ha de
passar pel nostre municipi. Em semblava que era un contrasentit i que s’havia de
desafectar. En aquestes trobades de la junta de portaveus que hi han sigut tots, ha
quedat palès una mica la voluntat de, a proposta d’altres regidors de l’oposició i del
mateix de govern, que valia la pena portar a terme aquesta desafecció, com dic del
traça del Quart Cinturó antic, que no és el nou, perquè no passés pel municipi de les
Franqueses. I així és com més o menys havíem quedat. Hi hem mantingut amb la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona i amb la Direcció General de Carreteres i ens
havien dit que possiblement, si desafectàvem l’antic traçat, ens podien incloure d’ofici
el nou traçat que preveu el Pla Territorial Metropolità de Catalunya. Així ens ho
havien dit a Carreteres i ens ho havia dit de paraula la Comissió d’Urbanisme, i no
teníem clar si jurídicament aquestes entitats tenien el dret o tenien l’obligació de, si
nosaltres traiem un reserva antiga, incorporar la nova reserva del Quart Cinturó.
Considerem que no podien fer-ho, que només podien fer-ho si fèiem un nou POUM, o
fèiem una modificació del Pla General, però en converses mantingudes aquesta
mateixa setmana amb la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ens han confirmat que si
traiem la reserva antiga del Quart Cinturó, ens posaran la nova reserva prevista en el
Pla Territorial Metropolità, i tot i tenir seriosos dubtes de la legalitat d’aquesta acció
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per part de la Comissió d’Urbanisme, perquè no ho tenim gens clar que ho pugui ser i
així ho hem parlat, hem cregut convenient des de l’equip de govern, i així vaig
comunicar-ho amb un correu electrònic a tots els portaveus durant aquesta setmana, en
retirar el punt perquè podia ser major el mal que el remei, és a dir, encara que dubtem
de la legalitat de incloure el nou traçat, el traçat del Pla Territorial Metropolità perquè
nosaltres desafectem l’antic, consideràvem que ens podia quedar imposat d’entrada i
després tot el tema de contenciosos i recursos i tot podia ser una complicació pel
municipi que mentrestant haguéssim de mantenir aquesta reserva. Per aquest motiu des
de l’àrea d’urbanisme hem decidit retirar aquest punt, també a l’espera com hem parlat
amb algun grup municipal i amb suggeriments que han fet, de veure nous
aconteixaments i veure també com, perquè com Les Franqueses Imagina ens
demanava una mica més de paciència amb aquest tema, i a veure una mica com la
plataforma i com tots els grups que s’oposen a aquest traçat o a aquesta via, doncs
reaccionàvem i fer accions conjuntes amb municipis de l’entorn. Per tant, el punt
queda damunt de la taula.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: agrair de debò aquest plantejament del govern, jo
crec que és un encert, ens jugàvem molt, i crec que és un encert. D’altra banda com a
membre de la campanya contra el Quart Cinturó recordar-los que hi ha l’oferiment per
part de la campanya de venir a explicar la situació, de venir a explicar quines sortides
plantegen perquè ja que hem anat del bracet durant vint anys, continuar anant del
braces és lo que més sentit comú té.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: això entenc que queda diferit i la pregunta seria
quin és el proper pas. Fins quan queda diferit? Què esperem?
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: com ja he explicat abans, aquest és un punt que
tractem a la junta de portaveus i l’hem tractat sobradament. Primer, d’una banda, si
realment tenim la potestat com creiem i considerem i així creuen altres grups, de fer la
desafectació sense que ens incorporin la nova afectació, jurídicament és un tema que
l’hem de tenir molt clar i hem de tenir un informe molt contundent que no tingui el
risc que he esmentat abans, perquè si aquest informe no hi és, la Comissió
d’Urbanisme anirà pel dret i ens incorporarà aquesta reserva la qual cosa considerem
que és més perjudicial pel municipi. Per tant, primer tenir una seguretat jurídica, i
després com he dit i com demanava Les Franqueses Imagina, estar una mica a l’espera
de com ho fan els altres municipis i de veure com podem actuar d’una forma més
conjunta i unitària que sempre pot tenir més força. I d’altra banda fer un matís,
respecte del que deia el sr. Gontán, és a dir, jo ja he repetit però ho dic ara perquè
penso que val la pena que en quedi constància, que tots els partits que formem l’equip
de govern no ens oposem al Quart Cinturó, ens oposem al Quart Cinturó al pas pel
municipi de les Franqueses, és a dir, considerem que els terrenys del nostre municipi
són patrimoni prou important no només per a nosaltres, sinó per a tota la comarca, i
que hi ha traçats més lògics i més coherents que són importants i que pensem que la
infraestructura en sí és necessària i, com dic, són traçats que ocupen zones més
urbanes. Per tant fer una mica aquest matís.
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: molt bé sr. Esteve, s’explica molt bé vostè. Sempre
perfecte. Dilluns va haver junta de portaveus. Aquest tema es va tocar, es va dir que es
deixés sobre la taula i vostè i el sr. Alcalde van dir que no, que anava a l’ordre del dia.
Vostè, en vam estar discutint (...) sí, sí, i vostè va dir que anava a l’ordre del dia. Què
passa? Què ara ha canviat? S’ho ha pensat? O és que vostè, sr. Ribalta, ja havia quedat
amb uns altres senyors que ho deixaria sobre la taula? I li dic ben clar. Escolti’m una
cosa, si fem junta de portaveus, escolta’m, és per parlar les coses i no digui que vostè,
que ha enviat un correu, perquè a mi no m’ha arribat, no sé si els demés els hi ha
arribat un correu dient que s’anul·lava. A mi no m’ha arribat el correu, ja està bé.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo el vaig rebre dimarts a quarts de cinc de la tarda,
si no m’equivoco.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: a mi no m’ha arribat.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: veu? Ja són dues persones que no ens ha arribat. Què
passa? Què hi ha un altre equip de govern format?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Badia, possiblement, però és de savis
rectificar, no? ja està.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: penso que no ha de veure tantes coses estranyes, i
ara li explicaré. Primer, jo no recordo que ningú de la junta de portaveus demanés que
quedés sobre la taula, però era una possibilitat. És a dir, es va posar com a opció, i a
les hores, es va decidir que es portava a ple perquè ningú va dir res, és a dir, tothom va
assentir. Però què va passar? El senyor secretari de la Corporació, que està aquí
present davant meu, assegut, va parlar amb la Comissió d’Urbanisme el dimarts al
matí, i la Comissió d’Urbanisme el dimarts al matí, si vostè hagués escoltat les meves
paraules (...) jo crec que no. Jo he dit que el dimarts al matí, ho he dit, i hi ha la
persona que va fer la trucada, va parlar amb la comissió d’urbanisme i de paraula se li
va dir que ens inclourien aquesta reserva. Quan dic tenim dubtes jurídics de que això
sigui possible, però si el dimarts al matí ens confirmen i ens reafirmen i ens insisteixen
en una cosa que pot ser perjudicial pel municipi, la meva responsabilitat és fer el què
vaig fer. Per tant, no vegi tantes coses estranyes ni fantasmes perquè preguntar-ho
vostè al senyor secretari, perquè va ser com va ser. A mi se’m comunica això el mateix
dimarts al matí i jo dic: compte, perquè tot i que creiem que no ho poden fer, això pot
portar al municipi un contenciós i haver de tenir una reserva mentre aquest contenciós
no es dirimeixi o no es resolgui. Per tant, no sé, em sobta aquesta (...)
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Badia, punt suficientment debatut. Ha quedat
sobre la taula, deixem-ho estar.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: sr. Badia, dir pel què ha mencionat vostè. Miri,
nosaltres som els primers sorpresos que quedi sobre la taula perquè l’única que jo he
intentat que quedés sobre la taula va ser en la informativa. En aquell moment no es
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quedava sobre la taula. Després han passat com ha explicat el regidor certes coses, i jo
vaig enterar pràcticament com vostè, bueno no perquè no he rebut el correu, però
bàsicament així. O sigui que els primers sorpresos som nosaltres. No ens fiqui en un
sac en el que no pertanyem.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
El sr. Alcalde diu amb caràcter previ que aquí tenim la moció número 9 i la número 10
que presenta Convergència per les Franqueses que és absolutament idèntica. La
presentem conjuntament, sr. Torné?
Pren la paraula el sr. Torné i diu: o s’ha de decidir si les votem les dues de cop, és
igual.
El sr. Alcalde diu: per tant, en llegim una i la votació servirà per les dues.
9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I
UNIÓ PER RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL QUE NO
CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA

ATÈS que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010,
ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat
per tal de donar compliment a les exigències europees.
ATÈS que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del
0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que
es presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és
totalment injust, per recaure la major part del pes de la reducció a les Comunitats
Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció d’una tercera part
del que Europa exigeix a l’Estat espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el
conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi
a l’alça l’objectiu de dèficit imposat per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%,
distribució raonable i justa atenent a les despeses de cada administració.
ATÈS l’informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull
propostes del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de
manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les
administracions, tenint en compte els serveis que cada un presta als ciutadans; en el qual
es reclama la supressió dels ministeris que han transferit les seves competències però
que encara existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar
la despesa militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i cars.
ATÈS que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de
dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar

Ple 28/02/2013 – pàg. 44

el seu dèficit a les administracions que realment presten serveis a les persones en
educació, sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu
perill el nostre estat del benestar.
ATÈS que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un
conjunt de mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària.
Si bé és cert que el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i
d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures
generalitzades de reducció de la despesa repercuteixen de manera injustificada sobre
l’activitat i les retribucions del personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i
han gestionat els recursos públics amb rigor i austeritat.
Per tot això, el grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, proposen al Ple
municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de
dèficit imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual
suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és assumible
és que l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius
marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i les administracions locals.
Segon.- RECLAMAR al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les
competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple,
ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa militar i,
concretament, en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les administracions que
com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans són els veritables
prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- DONAR SUPORT a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la
normativa d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments
sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup
parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quart.- TRASLLADAR aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del
Govern espanyol.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte
No es produeix cap intervenció.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI i ERC, un vot en contra del regidor
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del grup municipal PP, una abstenció del regidor del grup municipal PxC, i per tant,
amb el quòrum legal.

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES PER RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL
QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA

ATÈS que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010,
ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat
per tal de donar compliment a les exigències europees.
ATÈS que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del
0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que
es presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és
totalment injust, per recaure la major part del pes de la reducció a les Comunitats
Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció d’una tercera part
del que Europa exigeix a l’Estat espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el
conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi
a l’alça l’objectiu de dèficit imposat per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%,
distribució raonable i justa atenent a les despeses de cada administració.
ATÈS l’informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull
propostes del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de
manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les
administracions, tenint en compte els serveis que cada un presta als ciutadans; en el qual
es reclama la supressió dels ministeris que han transferit les seves competències però
que encara existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar
la despesa militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i cars.
ATÈS que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de
dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar
el seu dèficit a les administracions que realment presten serveis a les persones en
educació, sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu
perill el nostre estat del benestar.
ATÈS que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un
conjunt de mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària.
Si bé és cert que el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i
d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures
generalitzades de reducció de la despesa repercuteixen de manera injustificada sobre
l’activitat i les retribucions del personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i
han gestionat els recursos públics amb rigor i austeritat.
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Els sotasignants proposen al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de
dèficit imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual
suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és assumible
és que l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius
marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i les administracions locals.
Segon.- RECLAMAR al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les
competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple,
ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa militar i,
concretament, en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les administracions que
com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans són els veritables
prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- DONAR SUPORT a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la
normativa d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments
sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup
parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quart.- TRASLLADAR aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del
Govern espanyol.
D’acord amb la intervenció del sr. Alcalde i del sr. Torné, es dona per reproduïda la
votació d’aquesta proposta, amb el mateix resultat de la proposta número 9.
El sr. Alcalde diu: per tant, en llegim una i la votació servirà per les dues.
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE LES MILLORES DE SEGURETAT A
LA RONDA NORD DE GRANOLLERS
ATÈS que a la carretera de la Roca a Mataró s’han executat les obres per instal·lar el
tram separador per evitar els accidents mortals que han esdevingut en els últims anys.
ATÈS que el Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès ha demanat reiteradament
a la Generalitat de Catalunya que col·loqui un separador en el tram de la Ronda Nord,
entre la carretera de Girona C-251 fins la carretera de la Roca C-1415, pel nombre
d’accidents greus i les persones que han perdut la vida en aquest tram.
ATÈS que és urgent donar una solució segura que eviti els accidents greus en aquest
tram de la Ronda Nord, al igual com passava a la carretera de la Roca a Mataró, i ha
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estat resolt. Necessitem l’actuació prioritària, tant sigui provisional com definitiva, per
separar els carrils en aquest tram de la via que minimitzi el perill de col·lisió frontal.
Els signants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR de forma urgent actuació a la Ronda Nord de Granollers C-352,
entre la carretera de Girona C-251 fins a la carretera de la Roca C-1415, per separar
els carrils i evitar els accidents greus que s’estan produint.
Segon.- TRASLLADAR aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al
Conseller de Territori i Sostenibilitat, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, i als ajuntaments de Granollers i la Roca del Vallès.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: ja fa mesos que vam presentar nosaltres aquesta
moció. Estàvem totalment d’acord de que tots els grups de que solucionés aquest
problema, d’aquests accidents que estan passant a la Ronda Nord. Es va dir aquell dia
de solucions barates, que no costen diners, i sembla ser que només ens quedarem amb
un gruixet més de pintura. Això no creiem que sigui suficient. Estem d’acord que s’ha
d’ampliar un carril més, que això porta la seva feina, però mentrestant demanaríem el
què vam demanar l’altre dia, en l’últim ple que en vam parlar, de que si s’ha de
suprimir un carril que se suprimeixi, en contes de tres que quedin dos, un per cada
sentit, però que es posin aquestes New Jerseys, que n’hi ha tants escampats pertot
arreu, que només és agafar un camió i col·locar-los. I amb això acabarem d’una
vegada els accidents mortals que estem tenint aquí. No ens conformem amb que ens
tornin a pintar la ratlla un mil·límetre més alta o més ampla, sinó que es posin unes
New Jerseys, com s’estan fent com quan es fan obres a l’autopista, o qualsevol altra
obra. I si hem d’esperar un any així, o dos anys així, però almenys que no tinguem cap
més accident mortal dels què hem patit. És per això que tornem a presentar aquesta
moció, perquè no ens quedem tansols amb un gruix de pintura.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només comentar-los una cosa. Les mocions que
ja s’han presentat normalment no les tornem a portar a ple, perquè ja s’han presentat.
Però aquesta va contra la seguretat, és diferent. Ho dic perquè en alguna que ja heu
presentat els hi hem dit que no. Jo només comentar-vos que en el termini de 15 dies,
crec que més no serà, fa 10 dies l’alcalde de la Roca i jo vam estar amb el nou director
general de Carreteres. Es farà una roda de premsa conjunta entre el director general de
Carreteres i els dos alcaldes i s’explicaran les solucions que el departament posarà en
marxa. Unes són immediates, que és el tema pintura, el tema senyalització. L’altra és a
mitjà termini però mirarem que sigui curt, que també és una solució, que és la que està
proposant vostè, que és que la ronda passi a ser d’un carril. Si no n’aprenem més, si no
respectem també certs límits de velocitat perquè la via dona per anar més ràpid, potser
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el què hem de fer és això. Però jo prefereixo que en la roda de premsa el director
general de Carreteres, que ho està preparant, ho estan mirant, sigui ell qui doni les
explicacions, però no crec que tardi més de quinze dies. Però evidentment nosaltres
aprovarem la moció.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA
PER CATALUNYA SOBRE LA CORRUPCIÓ POLÍTICA
ATÈS que la corrupció s’ha instal·lat en el sistema econòmic i polític de tota Espanya i
Catalunya, i ha esdevingut un problema de primer ordre i preocupació social, que se
suma a la greu crisi i les mesures polítiques aprovades en perjudici dels sectors més
desafavorits de la població. El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques de
gener de 2013 posa de manifest que la preocupació per la corrupció i el frau s’ha
duplicat i s’ha convertit en el quart principal problema per als espanyols per darrere de
l’atur, l’economia i els polítics.
ATÈS que els delictes de corrupció són delictes contra la nostra comunitat popular, i
han de ser considerats com els pitjors delictes que es poden fer contra el poble,
especialment quan estan protagonitzats per servidors públics. Ni tenen excusa, ni
justificació possible i el fet que es tracti de delictes contra la totalitat de la ciutadania els
converteixen en els delictes més odiosos contra la comunitat. Aquesta consideració ha
de quedar palesa en un augment de les penes i de les indemnitzacions.
ATÈS que la corrupció no és una cosa aïllada ni és una anècdota, és una actitud i
comportament dut a terme per les estructures i càrrecs polítics d’alguns partits que han
utilitzat la gestió del públic per a l’aprofitament personal, generant de forma merescuda
el rebuig i menyspreu de la societat cap als mateixos i per extensió cap al conjunt dels
qui desenvolupem responsabilitats polítiques públiques.
ATESA la gran incidència i capacitat de contaminació que està tenint la corrupció a
Catalunya i la resta d’Espanya, que ha esquitxat a la majoria de partits i estructures
econòmiques públiques i privades. Per això, considerem que és necessari aprovar lleis i
prendre mesures per tallar d’arrel amb el problema.
ATÈS que a aquestes pràctiques s’uneix la resistència a la transparència, a donar
explicacions o dirimir responsabilitats sobre pràctiques poc justificables en la gestió del
fet públic.
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ATÈS que perquè s’hagi pogut arribar a aquesta situació, devem fer referència al
comportament de moltes empreses públiques i privades que han estat col·laboradors o
promotors necessaris i que estan contaminades per aquesta corrupció moral.
ATÈS que davant la corrupció és necessari garantir i reforçar el control públic i situar la
transparència en la primera línia de l’agenda política.
ATÈS que els partits polítics tenen la responsabilitat de recuperar davant la ciutadania el
bon nom i el prestigi de l’activitat política, així com també restablir les funcions i
l’ésser mateix de la política, que ha de ser el treball per la millora de la societat i les
persones, això sota el control i la transparència en el bon ús dels diners públics.
Per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) demana el següent:
Primer.- INSTAR l’ajuntament de les Franqueses del Vallès a mostrar la seva
condemna cap a totes aquelles persones, entitats, partits o empreses públiques o
privades, que aprofitant-se dels seus càrrecs públics, poder polític o econòmic,
proximitat als qui l’ostenten, informació privilegiada, o qualsevol altra raó, han portat
a terme o porten a terme pràctiques corruptes d’aprofitament de la seva situació per
lucrar-se amb els diners públics o privats dels ciutadans que es troben desprotegits
davant d’ells.
Segon.- INSTAR el Govern d’Espanya, el Congrés dels Diputats i al Parlament de
Catalunya a considerar que els delictes de corrupció deuen ser tractats amb molta més
duresa, han de tenir un tractament més contundent en el Codi Penal i no han de
prescriure mai.
Tercer.- INSTAR el Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels
diputats a considerar necessari estendre el tipus de delictes de corrupció i de suborn a
totes les persones lucrades amb els fets tipificats, és a dir, corruptes i corruptores que
s’han beneficiat del mateix, incloses les responsabilitats econòmiques directes o
subsidiàries.
Quart.- INSTAR el Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels
diputats a obligar els càrrecs públics condemnats per delictes de corrupció a retornar
tots els diners que hagin obtingut il·lícitament o, quan no sigui possible, demanar
responsabilitat civil i econòmica subsidiària als partits on militaven quan van cometre
els delictes de corrupció.
Cinquè.- INSTAR el Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés a
impulsar la inhabilitació a perpetuïtat per exercir l’activitat política a totes les
persones condemnades per delictes de corrupció mentre hagin exercit la funció pública,
així com també quan hagin dut a terme activitats irregulars o tinguin condemnes per
delictes de corrupció en les empreses, societats i caixes de participació pública.
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Sisè.- CONSIDERAR necessària la màxima transparència en totes les institucions
públiques i privades que mantinguin relacions amb l’Administració, tant per evitar
situacions o espais on la corrupció pugui desenvolupar-se, com per aclarir i dirimir
aquelles situacions on poguessin donar-se indicis d’haver-se desenvolupat.
Setè.- INSTAR les institucions competents perquè presentin un Projecte de Llei que
reculli totes aquelles modificacions necessàries perquè aquelles persones, partits,
sindicats, entitats o empreses, que han estat condemnades per aquestes pràctiques, no
puguin rebre ajudes públiques i realitzar contractes, convenis o qualsevol altra relació
amb les administracions públiques catalanes.
Vuitè.- INSTAR les institucions competents a estudiar les diverses demandes ciutadanes
i polítiques referents a la reforma de la llei electoral i de finançament de partits polítics
que contempli l’estudi d’una proporcionalitat electoral més justa, limitació de mandats,
llistes obertes, fórmules de participació ciutadana i una regulació dels partits polítics
clar i transparent.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte
Pren la paraula el sr. Badia i diu: Plataforma per Catalunya ha presentat aquesta moció
degut als temps que estem veient per la televisió tota la corrupció que està sortint, i jo
que crec que hem de votar-la a favor tots els grups, perquè arribi al govern d’Espanya,
al Congrés dels Diputats i al Parlament perquè això es pari d’alguna manera i hagi més
transparència.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Badia, a principi del mandat vam decidir que
els temes que fossin locals i de profit a la ciutadania ho votaríem, com rebuig al seu
partit i la seva ideologia, tot allò que no fos a nivell local ens abstindríem o votaríem
en contra. Llavors, el felicito perquè realment pot signar qualsevol grup d’esquerres.
És que jo a vegades al·lucino amb les mocions que presenta vostè, perquè realment
està demanant democràcia participativa, etc., un fotimer de coses que pot signar des de
la CUP fins al PP, és una brutalitat. Ara li semblaria traslladar-ho també al Ple
d’aquest Ajuntament? Dir a aquest ajuntament que faci pràctiques de transparència?
No instar a les institucions. Pràctiques de transparència en aquesta ajuntament? Instar
que si alguna persona que ha sigut regidor, o és regidor, i estigui imputat, apartar-lo de
si té obligacions d’equip de govern, i si està a l’oposició presentar els càrrecs que
representa a aquest ajuntament pel malversació? O pel motiu que sigui? Estaria vostè
disposat a adequar a això també a una actuació política local? Perquè llavors ho
votaríem a favor. Perquè queda una mica massa genèric. Insto a la Generalitat que
sigui més dura. Insto al govern a que sigui més dur. I nosaltres aquí esperem a que
canviïn les lleis. A lo millor nosaltres també hem de donar un punt de responsabilitat
amb aquest tema i dir que qualsevol persona que sigui imputada i realment es vegi que
això tirarà endavant, s’ha d’apartar si té responsabilitats. I si això va realment
endavant i es veu, aquest ajuntament vetllarà per l’interès públic del poble de les
Franqueses i si algú ha robat es querellarà contra ell.
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Pren la paraula el sr. Colomé i diu: deixi’m explicar el nostre vot. Nosaltres votarem
favorablement a totes les mesures que hi hagin en temes de la corrupció, i nosaltres
esperarem a què el Parlament de Catalunya, que ho està debatent ara, tregui una llei al
respecte, que ho estan mirant ara, en aquest aspecte. Nosaltres, senyor Badia, a vostè,
no és que no estiguem d’acord, hi estem plenament d’acord, però li votarem que no en
aquest aspecte, perquè a mi em fa gràcia que una persona que ha sigut declarada
trànsfuga, per la Comissió Antitransfuguisme, presenti això. Senzillament és per això.
Una persona que ha passat per 3 partits polítics i que l’any passat o fa dos anys es va
declarar trànsfuga i no va deixar el seu càrrec de regidor, no el creiem facultat per
presentar i donar lliçons de modus, i per això li votarem que no.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: com molt bé ha explicat el sr. Bernabé, si les
propostes que venen de la seva formació política són directament una proposta que
suma, que beneficia la vida diària dels ciutadans de les Franqueses, evidentment per
consciència i per obligació moral hem de votar que sí, perquè és la nostra
responsabilitat aquesta. Si és una proposta genèrica que moltes vegades és un brindis
al sol, pel fet de pertànyer vostè a una formació d’extrema dreta ja li hem dit que
aquestes propostes genèriques no li votarem, li votarem en contra.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Bernabé, vostè si s’ha llegit la moció en el punt
número 1, el secretari ha llegit instar a aquest ajuntament, instar a l’ajuntament de les
Franqueses ha mostrar la seva condemna (...) ja està.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: no només mostrar la condemna, sinó dir, primer,
més transparència aquí, que vostè demana a tot arreu, i després aquest ajuntament, a
qui hagi robat, sigui regidor, exregidor de no sé què, si fa falta es personarà
personalment.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: el punt número 6 ho posa, considerar necessària la
màxima transparència.
El sr. Alcalde li dona la paraula al sr. Badia, que diu: vostè em sembla que encara no
està enterat. Tots aquests anys que vostè va estar parlant de trànsfuga, vostè no està
enterat encara. No ho sap vostè encara, no? Doncs miri-ho bé, perquè ara no ho porto
aquí, però el pròxim ple li portaré. Vaig ser jo que em vaig donar de baixa del partit.
Que ho sàpiga vostè abans de dir-ho. Ja que vostè va estar tants anys amb
Convergència matxacant amb el mateix tema, a veure si aprèn una miqueta també.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no entrarem en discussió, vostè va ser triat per un
partit, vostè el què ha de fer és, si marxa d’aquest partit, és plegar com a regidor i ser
coherent. Tenim la resolució del Comité Antitransfuguisme declarant-lo trànsfuga. I
també si vol li portaré.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Badia, vostè ha parit un nen molt maco però el
problema del nen és el pare, i llavors no sé. Jo deia que, en la línia del què s’ha

Ple 28/02/2013 – pàg. 52

comentat en la proposta que ens fa vostè, és una proposta que venint de qualsevol
altre, jo diria que tindria aquí pràcticament unanimitat, però que venint de vostè, sap
ara mateix que no tirarà endavant. Llavors jo li demanaria que, partint de la base de
que el contingut és correcte, és millorable adaptant-lo a la realitat nostra com s’ha
comentat en una intervenció anterior, jo li demanaria que el deixés damunt la taula i té
el compromís meu i estic segur que s’hi afegiran el sr. Bernabé i el sr. Gontán de ferne de similar, incloent la realitat de les Franqueses, i presentar-la en el proper ple.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo volia dir una cosa similar a la què ha dit el sr.
Profitós, és a dir, hi ha temes que són tant d’interès general que penso que no han de
ser temes per posar-se medalletes personals o a nivell partidista, sinó que tenim
present i disposem d’un òrgan i d’un instrument molt important que és la junta de
portaveus, que segurament com hem fet en temes en què hi ha unanimitat, com és el
tema del Quart Cinturó, doncs podem arribar a acords i penso que, com li han dit altres
regidors, podem subscriure tot el què es diu i podem millorar-ho, però jo penso que
també estaria bé que els regidors de l’oposició aportessin punts a l’ordre del dia a la
junta de portaveus, que saben que ho poden fer i que per tant, jo penso que aquest en
pot ser un. Com els acabo de dir, quan és un tema d’interès tan general i que hi pot
haver una certa unanimitat o hi podem estar d’acord, penso que val la pena que ho
portem aquí al ple com una proposta de tot el govern, de la junta de portaveus. No de
l’equip de govern, sinó de tots els regidors i que quedi clar d’entrada que aquesta
proposta té aquest origen, perquè sinó acabem volent-nos posar medalletes en temes,
que a veure qui la diu més grossa i qui afegeix més. I no és això, és intentar prendre
mesures que siguin útils i que ens ajudin a tots.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels
grups municipals CpF i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, PSC-PM, PP i UPLF, i tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i
ERC-AM.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament del dia 27 de setembre de 2012 va aprovar una
proposta de denegació de la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei d’abastament
d’aigua en alta per al 2013 que incloïa, entre d’altres, l’oposició a l’increment del 70%
de la tarifa de subministrament en altra aprovada per Aigües Ter Llobregat (ATLL) i
la denegació de les tarifes proposades per SOREA, SA que pretenien repercutir aquest
increment als veïns i veïnes de les Franqueses.

Ple 28/02/2013 – pàg. 53

ATÈS que aquest acord reforçava políticament i públicament les al·legacions
presentades per l’alcalde accidental en representació d’aquest Ajuntament el 16
d’agost de 2012 davant ATLL, SOREA i la Comissió de Preus de Catalunya.
ATÈS que en data 25 de setembre de 2012 (Registre d’Entrada amb data 01/10/2012)
el President d’ATLL rebutjava les al·legacions presentades per aquest Ajuntament a la
seva decisió d’incrementar les tarifes un 70%.
ATÈS que el 8 d’octubre de 2012 SOREA, SA (RE amb data de 09/10/2012) tornava a
demanar l’informe positiu d’aquest Ajuntament a les tarifes que repercutien aquest
increment del 70%, justificant-se en el fet que aquesta vegada ho demanaven un cop
ATLL havia rebutjat, el 25 de setembre, les al·legacions d’aquest Ajuntament.
ATÈS que l’11 d’octubre de 2012 la Junta de Govern Local va donar compte de la
signatura del Manifest de data 21 de setembre de 2012 en contra de la proposta
d’increment del 70% de la tarifa de subministrament d’ATLL promogut pel Consell
Comarcal i on, entre d’altres, es destacava les traves posades per ATLL per accedir a
la informació econòmica que justificava aquesta proposta d’increment.
ATÈS que el 9 de novembre de 2012 (RE amb data de 9/11/2012), SOREA, SA
exposava que continuava la tramitació de la seva proposta de tarifes de 8 d’octubre
davant la Comissió de Preus de Catalunya.
ATÈS que la Comissió de preus de Catalunya el 30 de novembre de 2012 (RE
11/12/2012) comunicava que havia resolt denegar la proposta d’increment de tarifes
de SOREA del mes d’agost i davant la qual aquest Ajuntament havia presentat un
informe negatiu (el 16 d’agost).
ATÈS que la Comissió de preus de Catalunya el 3 de desembre de 2012 (RE
14/12/2012) comunicava que autoritzava les tarifes proposades per SOREA el mes
d’octubre de 2012, perquè l’Ajuntament no havia emès cap informe i, per tant,
s’entenia com a favorable.
ATÈS que el 9 de novembre de 2012 (RE 12/11/2012) ATLL comunicava que el seu
Consell d’administració amb data 7 de novembre aprovava un increment de les tarifes
a aplicar a partir de l’1 de gener de 2013 del 13,48% (increment que s’aplicaria en tres
anys progressivament) com a conseqüència del procés de licitació i adjudicació de la
concessió del servei d’abastament d’aigua potable en alta a través de la xarxa TerLlobregat.
ATÈS que en data 27 de desembre de 2012 va entrar al registre d’aquest Ajuntament
la sol·licitud de SOREA, SA d’informe favorable a les noves tarifes pel 2013 les quals
repercuteixen l’increment aprovat per ATLL el passat novembre.
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ATÈS que el procés de privatització d’ATLL està essent objecte de recursos judicials
contra l’adjudicació realitzada per la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que durant els darrers mesos i en un període inferior a un any les tarifes de
l’aigua s’han incrementat tres vegades, comptant aquesta darrera proposta per al 2013,
amb el conseqüent impacte sobre els veïns i veïnes de les Franqueses.
ATÈS que l’empresa SOREA, SA no ha presentat cap proposta per alleujar aquesta
càrrega als nostres veïns i veïnes traslladant automàticament el seu increment de
costos a les tarifes que cobra justificant un suposat trencament de l’equilibri econòmic
de la concessió i arribant a carregar a aquest increment els diversos percentatges de
beneficis industrials que el contracte de concessió els permet traslladar a les tarifes.
ATÈS que el Ple del passat 31 de gener de 2013 va aprovar una moció oposant-se a
l’increment de tarifes proposades per ATLLi SOREA, SA per al 2013 i on es
demanava que l’empresa SOREA, SA no repercutís de manera automàtica als veïns i
veïnes de les Franqueses els increments de tarifes aprovades per ATLL per als anys
2012 i 2013.
ATÈS que en la mateixa moció, a la seva part expositiva, es considerava convenient
sol·licitar als serveis jurídics, econòmics i tècnics de l’Ajuntament un informe o estudi
sobre la viabilitat legals i els costos econòmics que suposarien la recuperació de la
concessió del servei de subministrament d’aigua.
ATÈS que fins a la presentació de l’actual moció no es té coneixement ni de la
resposta que els organismes competents han fet a l’oposició del Ple a la proposta
d’increment de tarifes, ni de la resposta de SOREA, SA a la demanda de no repercutir
de manera automàtica a tarifes els increments d’ATLL, ni de si els serveis tècnics de
l’Ajuntament han elaborat l’esmentat informe.
ATÈS que la situació econòmica i social que estem vivint exigeixen dels representants
de la ciutadania una actuació contundent, clara i ràpida en defensa de l’interès general.
Aquest grup municipal presenta al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR als serveis jurídics, econòmics i tècnics competents d’aquest
Ajuntament l’elaboració i entrega, en el termini d’un mes, a tots els grups municipals
d’un informe o estudi sobre la viabilitat legal i els costos econòmics que suposarien la
recuperació de la concessió del servei de subministrament d’aigua actualment
gestionat per SOREA, SA que tingui present com a mínim:
1) la seva opinió sobre quin és el marc econòmic i financer de l’explotació d’aquest
servei a tenir en compte quan s’esgrimeixen suposats trencaments de l’equilibri
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econòmic de la concessió i que caldria tenir present en el càlcul de les tarifes que
periòdicament proposa SOREA, SA i que afectaria el càlcul del cost econòmic de la
recuperació de la citada concessió.
2) la legalitat de la inclusió de diferents marges (en forma de percentatges) industrials
que el concessionari aplica d’acord amb el contracte d’adjudicació i els efectes que
aquests beneficis han tingut sobre els escenaris econòmics i l’equilibri dels mateixos.
3) L’efecte que ha tingut sobre la concessió i el seu pla econòmic i financer els
allargaments de concessió registrats des de l’adjudicació del servei.
4) L’efecte que ha tingut sobre la concessió i el seu pla econòmic i financer la major
facturació en relació als escenaris recollits en el contracte d’inici de la concessió a
causa de l’increment de població registrat en els anys de vigència de la concessió a
les Franqueses del Vallès.
Segon.- CREAR una comissió per estudiar els resultats de l’esmentat informe
composada per representants de tots els grups municipals i responsables dels serveis
jurídics, econòmics i tècnics competents de l’ajuntament.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bé aquesta moció que presento conté els dos punts
que el mes passat, en aquest mateix ple, es va considerar que no eren d’urgència. No hi
ha cap modificació excepte que el mes passat el termini que jo demanava perquè
aquesta comissió i perquè aquests informes per part dels nostres tècnics es fessin, era
de dos mesos, i en aquest cas el termini que demana és d’un mes. Per què? Perquè
remetent-me a l’acta que acabem de signar fa una estona de la sessió anterior, i en
concret a les pàgines 34 a 36, hi ha diverses intervencions del membres de l’equip de
govern, en el qual s’agafa el compromís de que aquests punts que no formaven part de
la moció, es treballarien per part de l’ajuntament. En concret, a la pàgina 36 hi ha una
nota que diu “Pren la paraula el sr. Colomé i diu: li asseguro” i just després d’això, el
què vaig dir jo va ser que si en el moment de convocar aquest ple, el del mes de febrer,
no tenia notícies de que aquests estudis s’haguessin començat a fer, presentaria
aquesta moció. Crec que és el què em tocava fer després de que no s’hagi tirat
endavant cap de les coses que verbalment es va comprometre a fer aquí l’equip de
govern.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Profitós, en el l’últim ple ja li vaig dir jo que
l’aigua s’havia pujat i ara vostè està dient que no. Doncs miri, vostè, recordi-se’n bé,
Junta de Govern del 22-12-2011, sr. Profitós. Vostè estava a la junta de govern. Vist
l’informe emès pel cap d’àrea d’obres i serveis que realitza un seguit de
consideracions tècniques i econòmiques, i que proposa una tarifa mitjana pel
subministrament d’aigua essent l’increment de tarifes per a l’any 2012. Vostè ho va
aprova aquí en aquesta ajuntament, quan jo li vaig dir que aquest augment era
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barbaritat. Ja li dic el moment en què vostè va aprovar, que va dir no, un 1 per 100. El
13,81 per 100 respecte de les tarifes vigents. I vostè sabia, o si no ho sabia, hagués
anat al regidor o regidora de serveis, o al tècnic de serveis, i li hagués vostè preguntat
que es tornaria a pujar l’aigua el mes de juny o juliol, i vostè està debatint aquest tema
ara, que s’ha apujat molt, que tornaran a pujar el doble. Vostè va pujar el 13,81 per
100, la tarifa del 2012.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: tornem al dia de la marmota. En aquest cas,
aquesta pujada que corresponia al 2012, és cert, jo no li he negat mai que aquesta
pujada hi fos, i aquesta pujada, jo el que li he dit sempre, és que estava justificada. I
vostè m’acaba de dir que hi ha un informe del responsable de l’ajuntament que la
justifica. A veure, jo no sabia que hauria una pujada posterior, entre altres coses
perquè la decideix ATLL a la seva reunió del 25 de juliol, i ens la notifiquen a
nosaltres el mes d’agost. Perdoni, a veure, a mi m’està dient coses que són
absolutament falses. Jo no ho sabia i suposo que ningú dels que estem aquí, dels 17,
inclòs vostè, ho sabia. Llavors, en qualsevol cas això no veig que tingui gran cosa a
veure amb la moció que s’està presentant. Si vol que parlem de tot l’historial llegeixis
els atesos, i en els atesos surt explicat l’historial. En aquí del que es tracta és de que es
faci un estudi seriós, com han fet d’altres municipis, sobre per què ens estan demanant
un increment del preu que nosaltres, des d’Esquerra, considerem que és absolutament
exagerat, i sobre tot absolutament injustificat, perquè les peticions que estan fent les
empreses no es sustenten en res que es pugui tocar, no es sustenten en res que sigui
realment verificable. El què estem demanant és que els nostres tècnics facin aquesta
verificació.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Profitós, nosaltres li votarem que no, ara bé,
deixi’m explicar. No crearem cap més comissió. No, no. Les comissions no són
operatives. Tenim la junta de portaveus, l’hem de fer més operativa a la junta de
portaveus i allà discutir les coses. Sí que li explico el què hem fet de gestions amb
SOREA. Hem tingut ja dues reunions amb SOREA. A SOREA els hem notificat
diverses coses. Primer, a la junta de govern de la setmana passada, en base al que vam
dir al Ple, vam portar una proposta d’oposició de la pujada que se’ns vol fer pel 2013,
2014 i 2015, que és la comprada d’aigua d’ATLL d’un 13 i pico més per cent, que
representa cada any un 1 per 100 més en el rebut, un 1 per 100 més en el rebut. No és
molt un 1 per 100, evidentment, però quan ja han fet un vint-i-pico, per a nosaltres és
molt (...) Però quan ja han fet el vint-i-pico, i tots els ajuntaments ho han tingut que
acceptar, això és el què tenim constància, sobretot els ajuntaments del costat l’han
hagut d’acceptar. Això per un costat. Per l’altre, els hem comunicat a SOREA que
farem una auditoria. Ara l’hem d’encarregar. Entenem que hauria de ser una persona
externa que s’hi pugui dedicar i que els hi farem una auditoria. No pujarem, de
moment tenim el compromís amb SOREA de no pujar aquest 1 per 100 per a l’any
2013. I també tenim el compromís amb SOREA de sentar-nos i començar a estudiar
les tarifes socials. I aquests són els 4 eixos amb els quals nosaltres treballarem.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: si he entès bé, vostè diu que votarà en contra
perquè no volen crear un comissió. Llavors seria tant senzill com dir, informar a la
junta...
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: ni crear una comissió, ni els terminis. Escolta’m,
deixeu-nos treballar una mica bé, perquè sinó no podrem....
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo no li diré el que penso. Comença a ser habitual
que es presentin mocions per part de l’oposició, que vostè ens dona la raó, i que acaba
votant en contra, perquè ho vol portar a no sé on, o perquè el vol estudiar el ROM no
sé on, o perquè vol fer no sé què. Això comença a ser una mica cansat, i després en el
torn de preguntes li preguntaré sobre un fet que ja li vam avisar en el seu moment, i
que vostè no escolta mai a l’oposició. Ens dona la raó, però no ens vota. Ara, per un
tecnicisme, que és no em colleu, no vull crear una comissió, tombarà aquesta moció,
quan vostè està d’acord en fer una revisió, no d’aquest servei, sinó com ha avançat
abans, de totes les concessions, i entenc que això és paraula de Llei. Entenc que vostè
farà aquest exercici, perquè hem d’intentar que aquestes empreses s’ajustin a lo que
realment s’està fent. Per tant, replantegi’s, jo no sé si vostè pot modificar l’últim punt,
i escolti’m, votin a favor.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: l’equip de govern encara no hem tancat el sentit del
nostre vot en aquest aspecte. Sí que hi ha dues coses (...) que ens agradaria sospesar
bé. Quan l’alcalde ha dit que no volia fer una comissió, (...) perquè realment el sr.
Profitós pot testimoniar que s’han fet moltes comissions i després ni s’han convocat. I
no estic parlant de l’ajuntament, sinó de comissions que s’han creat i després queden
allà i hi ha molta gent que està esperant que la cridin per anar a aquella comissió. Puc
dir la de finances, per exemple. Aleshores no acaba sent un instrument molt útil, no?
això és el què volia dir. Després hi ha un altre tema que vam dir que s’estudiaria, que
ens vam comprometre amb el sr. Profitós, que diu que és l’assumpció dels serveis de
SOREA per part de l’Ajuntament, que realment no s’ha fet aquest estudi, però sí que
tots els estudis previs, tots els anàlisis que hem fet, tots els exemples que hem pogut
mirar, ens venen a dir que és un tema d’una complexitat i una carestia per temes
sanitaris, per temes de salut pública, per temes tecnològics, per temes de personal, per
temes de despesa. En un moment en què s’està tendint a intentar mancomunar serveis,
una empresa que porti la gestió d’aquest tema de diferents municipis, a nivell de
recursos humans, a nivell de maquinària, a nivell de tecnologia, a nivell d’horaris, pot
respondre i pot abaratir costos d’una manera molt més gran que si això ho ha de fer
l’ajuntament ha de tenir persones les 24 hores del dia, amb uns controls sanitaris a
nivell tecnològic molt elevats perquè la responsabilitat és molt gran, i per tan hem
desestimat que això es pugui fer, i que la via correcta és la que ha explicat l’alcalde, és
a dir, que realment val la pena negociar, val la pena auditar, val la pena per aquesta
banda exigir a SOREA, i per aquí sortir-hi guanyant. No hi hi cap voluntat d’anar a
votar que no, però potser si eliminem el tema de la comissió i eliminem el tema de que
l’ajuntament assumeixi un tema tant complex, a nivell sanitari, de salut pública, com
és l’aigua, estem disposats a favor tot l’equip de govern.
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: algú va dir que si vols deixar que una cosa es
podreixi, el què has de fer és crear una comissió. A partir d’aquí, anem a trossos. Cap
problema per eliminar el segon supòsit que és el de crear la comissió. L’altra cosa, jo
no estic prejutjat ni estic demanant que l’ajuntament assumeixi aquest servei. Escolti,
si resulta que després d’un treball s’arriba a la conclusió de que no toca, de que és
massa car, de que és massa complicat, haurem arribar a aquesta conclusió, però
punyetes, treballin! Facin aquest treball! Facin aquest estudi! Belluguin-se! Fa bastants
mesos, jo diria que concretament cinc, que sembla que aquest equip de govern s’ha
relaxat.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: escolta’m una cosa, tenen concessió fins l’any
2017, significa que rescatar el servei 5 anys val l’oro i el moro. No fa falta fer un
estudi, no fa falta perdre el temps (...) és que no fa falta. No ho podem pagar.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no ho podem pagar? Perfecte. Però escolti’m, si
nosaltres podem arribar a veure què és el què s’estan guanyant ells (...) faran
l’auditoria, em sembla molt bé. Dues puntualitzacions més: una, a no ser que la
premsa ens hagi enganyat, sr. Colomé, un municipi d’aquí el costat, Canovelles, ha
vist acceptat el seu recurs i no se li està aplicant aquesta pujada de l’aigua. Li dic jo,
tinc la Nació Digital, a no ser que aquests articles siguin dolents. No crec que sigui
absolutament perquè l’alcalde d’allà sigui membre del consell d’ATLL, sinó que serà
perquè en un moment determinat han fet la seva feina, que quan parlava d’inoperància
en els últims mesos aquí, nosaltres no vam fer en el seu dia. Senyor Ribalta, quan
vostè parla de la inoperància de la comissió de finances, jo li voldria fer notar que
juntament amb la meva renúncia de formar part de l’equip de govern vaig comentar
que presentava la meva renúncia a presidir aquesta comissió de finances, amb la qual
cosa de la inoperància d’aquesta comissió en els últims 5 mesos, no vull saber-ne
absolutament res. I abans d’aquests últims 5 mesos aquesta comissió funcionava. (...)
Perdoni no li agradarà a vostè com funcionava, però aquesta comissió va treure un
estudi de com havien anat les coses en aquest ajuntament en l’any 2010, que ens deien
que ho havien fet molt malament, que ens va obligar a tancar el 2011 amb un
romanent de tresoreria negatiu perquè es van dotar unes partides que no s’havien dotat
en els anys en què vostè manava, i que, indirectament, ha pogut propiciar que ara
mateix aquest ajuntament s’hagi vist obligat a recórrer a la Diputació perquè s’ha
trobat escanyat al no renovar-se el compte de crèdit com hem comentat mesos abans.
Amb la qual cosa, sr. Ribalta, cadascú que aguanti els seus de morts, però a mi no em
carregui morts que fa molts mesos que no són meus. Pel que fa a la moció, escolti’m,
votin el què ens hi sembli. Jo els he dit que estic disposat a treure el punt de la
comissió, em sembla perfecte que això es tracti en juntes de portaveus, però jo el què
els hi demano és que treballin sobre aquest tema. A partir d’aquí, si vostès em diuen el
mateix que em van dir el mes passat, escolta, no t’ho votarem però treballarem sobre
el tema. Escolti, doncs jo m’ho tornaré a creure, què vol que li digui? Em sembla que
no és lo correcte, però vostès sabran què és el què fan amb el seu vot.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo li estic dient, perquè sembla que no treballem en
el tema, que hem tingut dues reunions amb SOREA, que no aplicarem la pujada de
moment al 2013, que l’estem negociant, que a més a més, hi posarem a dintre tot el
tema del tarifatge social, que fins ara no hi és, i que a més els hem comentat que els hi
farem una auditoria. Si això no és treballar, passa que vostè centra amb el tema de
recuperar el servei, del què valdria. Jo ja li he dit, és impossible. El sr. Martí Rosàs
també diu que no. Però és que és així, és impossible, no ens faci perdre el temps amb
això i més. No ho faci. No ho faci. Res més.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: el què li està intentant dir el sr. Colomé i el sr.
Rosàs és que això de la privatització de l’aigua d’assumir les competències
l’ajuntament és una ocurrència, és una mena de brindis al sol, en el segle XXI, que
potser si vostè vol ser digne de ser representant dels ciutadans d’aquest municipi,
potser s’hauria de pensar les coses una mica abans de dir-les, perquè és com dir que
l’ajuntament assumeixi el subministrament elèctric de les cases, que l’ajuntament
assumeixi la telefonia al municipi, vinga, vinga!! Jo li demano que hi ha coses que se
les estudi vostè primer, perquè nosaltres ho tenim molt clar, ja li hem dit, el què passa
és que li estem intentant dir suaument per a veure si ho capta i li hem de dir clarament,
que és un brindis al sol que no es pot fer des d’aquest ajuntament. Quan tingui vostè
l’informe, el què ha de fer és portar-lo aquí. Potser el que ha de treballar una mica més
és vostè.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: d’electricitat en parla vostè, de telefonia en parla el
vostè (...) No, no és el mateix. Hi ha municipis on això existeix. I en qualsevol cas,
vostè no és ningú per dir que jo no treballo i que no faig la meva feina (...) Escolti, jo
encara no li he dit (...)
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: em sap greu, deixem el tema per debatut, Àngel
(...) Estem dient el tercer, Martí.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: el nostre grup Convergència per les Franqueses en
principi pensàvem abstenir-nos en aquest punt. Ara podem votar a favor si es treu el
punt que es diu i s’incorpora el tema de l’auditoria, hi estaríem totalment d’acord.
Creiem l’auditoria feia falta a aquesta empresa i totes les altres.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: (...)
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per tant trauríem el punt número 2, sí? Diríem que
es realitzi una auditoria a l’empresa, si? I trauríem el punt de la creació de la Comissió.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: i canviar lo de fer els informes pels tècnics per fer
una auditoria a l’empresa.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: (...) No, no és el cas. Jo crec que aquesta....
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si queda tal qual passem a votació.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: vostès agafen el compromís de que aquesta
auditoria reculli tots els punts que s’estan demanant.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no ho sé sr. Profitós, és que no ho sé. És una altra
cosa
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels
grups municipals LFI i ERC-AM, deu vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, i tres abstencions dels regidors dels grups
municipals CPF i PxC.
El punt 14 no es sotmet a debat ni votació ja que ha estat inclòs en la proposta
presentada per l’equip de govern
14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA
PER
SUSPENDRE
CAUTELARMENT LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS
AFECTATS PER PROCESSOS DE DESNONAMENT D'HABITATGES
DE PRIMERA RESIDÈNCIA AL NOSTRE MUNICIPI
En el context de crisi que ens trobem, són els més desafavorits els que la pateixen amb
més intensitat. A les Franqueses, igual que a d’altres municipis, la situació s’ha vist
agreujada pel fet que la crisi ha vingut acompanyada d’un elevat índex d’atur.
En aquesta situació, són moltes les famíllies que no poden fer front a la seva hipoteca i
es veuen obligades a perdre la propietat del seu habitatge.
Davant d’aquesta problemàtica, el govern de l’Estat va promulgar el Reial Decret-Llei
6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que entre
d’altres establia una modificació del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’integra un supòsit que
inclou els bancs com a subjectes passius substituts a títol de contribuent a l’hora de
cobrar per part dels ajuntaments l’Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de
Naturalesa Urbana, més conegut com a plusvàlua.
Aquesta inclusió de les entitats bancàries com a substituts del contribuent obligat a
satisfer la plusvàlua que va incloure el Reial Decret-Llei abans esmentat, matisava que
només s’aplicaria en supòsits on el contribuent substituït per l’entitat bancària estigués
en una situació anomenada “llindar d’exclusió”.
La mesura d’evitar que els subjectes passius que estiguessin en un llindar d’exclusió no
haguessin de fer-se càrrec del pagament de la plusvàlua, era una mesura adequada per
evitar situacions d’exclusió social. Malauradament el Reial Decret-Llei va incloure uns
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supòsits per ser considerat dins d’aquest llindar d’exclusió que feien que fos molt
complicat ser dins del mateix.
Per ser inclòs dins del llindar d’exclusió, cal que el deutor d’un crèdit o préstec garantit
amb hipoteca sobre el seu habitatge habitual, compleixi les següents circumstàncies:
- Que cap dels membres de la família rebi rendes derivades de l’activitat laboral o
d’activitats econòmiques.
- Que la quota hipotecària resulti superior al 60% dels ingressos nets que percebi
el conjunt de la família.
- Que cap membre de la família tingui qualsevol altre bé o dret patrimonial
suficient amb el que fer front al deute.
- Que es tracti d’un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que recaigui sobre
l’únic habitatge en propietat del deutor i concedit per l’adquisició del mateix.
- Que es tracti d’un crèdit o préstec que no tingui d’altres garanties, reals o
personals.
- En el cas de que hi hagi codeutors que no formin part de la família, aquests no
hauran de tenir ni rendes laborals, ni que la quota hipotecària resulti superior al
60% dels seus ingressos nets i que no tingui qualsevol altre bé amb el que fer
front al deute.
La dificultat de complir amb els cinc requisits que estableix el Reial-Decret Llei, ja va
ser denunciada, durant el tràmit de convalidació del Reial Decret-Llei, per tots els grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a excepció del que sosté el Govern de l’Estat.
Aquesta legislació s’ha demostrat a la pràctica diària com a clarament insuficient.
Vista la situació, diferents ajuntaments de Catalunya, impossibilitats per culpa de la llei
estatal de cobrar la plusvàlua als bancs, han decidit deixar de cobrar-la als desnonats
mentre no es pugui obligar als bancs a pagar-la.
A més, en la majoria d’aquests casos, les liquidacions de l’impost seran objecte
d’impagament, acumulació de sancions i de demores, i acabaran molt probablement
rebent la qualificació final d’insolvència. A banda del perjudici ocasionat als ciutadans a
qui es liquida l’impost, aquest fet origina la consignació d’ingressos que no es cobraran
i es generen despeses de gestió respecte de deutes que esdevindran incobrables.
Entenem que hauria de ser voluntat del nostre Ajuntament intentar buscar una solució
per a tots aquells ciutadans que es veuen en una situació de desnonament.
Per tots els motius exposats, es proposa al Ple l’aprovació dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR l’aprovació, per part de la persona u òrgan amb atribucions per ferho al nostre Ajuntament, de la suspensió cautelar de les liquidacions de les plusvàlues
als afectats per processos de desnonament d’habitatges de primera residència i també,
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de les liquidacions d’exercicis anteriors pel mateix origen que encara no s’hagin fet
efectives, i liquidar aquests impostos a les entitats o persones que accedeixen a la
propietat dels habitatges si més endavant la legislació vigent ho permet.
Segon.- SOL·LICITAR al govern de l’Estat que la llei que haurà d’elaborar al respecte
modifiqui els supòsits per ser considerat dins del llindar d’exclusió, i aconseguir així
que les entitats o persones que accedeixen a la propietat de l’habitatge esdevinguin en
tots els casos subjectes passius a l’hora de pagar la plusvàlua.
Tercer.- FER ARRIBAR aquest acord al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de
Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya. Donar a conèixer aquest acord
als veïns i veïnes dels pobles de les Franqueses del Vallès, per la seva publicació a la
pàgina web de l’Ajuntament i al butlletí municipal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA
ALS REGIDORS I REGIDORES
ATÈS que es va acordar en Junta de Portaveus que als regidors i les regidores de
l’oposició es faria justificació del que perceben casa mes en concepte de les assistències
a òrgans col·legiats, de la mateixa manera que es fa la justificació econòmica als
regidors i regidores del govern municipal, que tenen mitja jornada o jornada completa,
els quals reben full detallat i justificat mensualment.
ATÈS que les diferents lleis d’aplicació municipal, que defineixen el tracte que han de
tenir els diferents regidors i regidores de la corporació, contemplen que tenen els
mateixos drets i deures i, per tant, no poden tenir diferent tracte, com és el cas, que els
membres del govern, que tenen una justificació econòmica de les seves remuneracions
que no tenen els de l’oposició.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal a donar el mateix tracte als regidors i les
regidores de l’oposició en la justificació econòmica que reben mensualment per
assistència a òrgans col·legiats, de la mateixa manera que ho estan rebent els del
govern municipal.
Segon.- TRASLLADAR aquest acord a l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i
Participació, per al seu compliment.
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El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte
Pren la paraula el sr. Torné i diu: aquesta proposta ja l’he presentat dues vegades fa un
any, s’ha acceptat en junta de portaveus però no s’ha portat a terme, no sé el motiu.
Per això, ja al final, vist que no funciona, ho porta en el ple de la Corporació,
bàsicament perquè una cosa tan senzilla com l’ingrés de les assistències als plens i a
les comissions se’ns faci amb un full de liquidació igual com es fan als regidors que
tenen nòmina. No per res, per saber que ens ingressen, perquè moltes vegades se’ns
ingressa dos i tres, i tres o quatres amb retard i no sabem exactament de què es tracta,
ni en quines quantitats són. Per tant, demanem que se’ns liquidi igual amb un full per
saber justificadament lo que se’ns ingressa, perquè no ho sabem i se’ns fa molt difícil
de mantenir o de fer un seguiment.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si al respecte, hi ha un correu de la tècnica de
recursos humans i que li fa a vostè senyor Torné, dient que efectivament té raó en
aquest aspecte. Que ella va estar de baixa tres mesos, que no va transmetre les ordres
bé i a partir d’aquí li hem donat directrius que ho faci tal i com vostè sol·licita perquè
creiem que així ha de ser, i per tant votarem a favor de la moció i espero que no torni a
passar.
Pren la paraula el sr. Torné i diu:jo no l’he volgut comentar el correu de la tècnica,
perquè em penso que això és lo de menys, que em doni la justificació de que se m’ha
oblidat perquè per una substitució de baixa. A veure, quan passa això vol dir que en
una empresa no hi ha l’organització deguda perquè això funcioni. El què realment es
deixi de fer una feina que és ordinària, perquè si realment la justificació dels altres
regidors s’hagués deixat de fer, segurament s’hagués resolt. És tant fàcil que pel
mateix programa informàtic que fan les altres liquidacions, facin aquestes, i és un full
que posa la justificació de lo que es paga i de lo que es reté. És només això, no hi ha
cap secret ni cap dispendi, només fer-ho, entrar en el sistema informàtic i fer-ho, però
no per a mi només, per a tots els regidors, que suposo que tots tenen el mateix
problema, suposo. Si?
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: efectivament hi havia el compromís i com li ha dit
l’alcalde, doncs la tècnica ho farà i evidentment li votarem a favor. L’únic dubte que
ens queda com és que estant tant raonat i sent un argument tant convincent com diu
vostè, quan vostè va governar durant tretze anys no ho va fer mai amb els regidors de
l’oposició. És l’únic dubte que ens queda.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: sí, perquè mai ningú ho va demanar.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
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16. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: és una pregunta que s’havia fet des del públic però la
fem el grup municipal perquè quedi constància en acta, ja que les preguntes que fa el
públic no hi consten. És referit a la calefacció de Can Font, a veure si la regidora
d’obres i serveis ens pot dir quan estarà solucionat aquest tema. Sabem que han fet
gestions, que han fet coses, però els matins diu que encara fa fred a Can Font. No es
qüestió de deixar passar el temps, de que vindrà el bon temps i ja no farà falta, sinó
que amb aquests dies de fred rigorós creiem que hauria d’estar solucionat el tema
aquest.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: el ple passat vaig preguntar com havia anat el tema
de publicitat del butlletí. Vostè va dir que parlaria amb el gerent i aclariria el tema.
M’agradaria saber si ha parlat amb el gerent, si ha aclarit el tema, si ens pot donar una
explicació. Com s’ha fet, quin marge te l’empresa comercial, està en acta. Si vol li
busco, però vostè diu que preguntarà al gerent i aclarirà el tema. Apuntis-ho. És el
segon any que vaig entrar com a president del consell de poble que es fa la
contractació de la festa de Corró d’Amunt i jo m’entero pràcticament l’últim. L’any
passat ho sabia tothom dintre de la interna menys “el menda”. I aquest any han tingut
la deferència de dir-m’ho una mica abans, però ja amb les opcions triades. Si la opció
b, que és havaneres hi ha deu grups, vostès han tret un, i aquí no hi ha res a dir. Clar
perquè el contracte l’han firmat amb el mateix empresari que van signar l’any passat.
O sigui, jo no sé si és que no hi ha més opcions, però bé (...) Escolti, aquí quan un
president de consell de poble anterior a mi, va comparar números, aquesta mateixa
empresa va baixar números l’any següent, perquè ningú havia comprat números.
Ningú va fer auditoria d’aquests gastos. Per tant li demano, que com a mínim, se
m’informi de tot això perquè si no al final diré, montis vostè la festa major i deixi’m
en pau i no em faci perdre més temps amb aquests temes, perquè no és competència de
consell de poble muntar la festa. D’acord? I per últim, han anunciat, a més
públicament, que la tarifa de bodes la treuen. Jo ja li vaig dir a la junta de portaveus i li
vaig dir, si vostès pensen que tenen raó mantinguin-ho, jurídicament, però ara no faci
ara la trec, ara no, perquè estem començant a jugar a un joc molt perillós. L’oposició,
començant pel sr. Badia en el seu moment i nosaltres en junta de portaveus i aquí
mateix li vam dir que no estàvem d’acord amb aquesta tarifa, no estàvem d’acord amb
la tarifa que s’ha posat a la gent d’aquest poble per casar-se. I vostès van decidir que
no teníem raó, i esperen que un col·lectiu o un grup polític vagi a Antifrau per retirarla (...)Encara que només sigui notícia, si entrem en dinàmica en què vostès només es
mouran amb amenaces de denúncies, clar, això és un terreny molt perillós, podem
acabar com fa tres anys (....) Però escolti senyor alcalde, l’únic que li estic dient és la
reflexió següent, si vostès quan des d’aquí se’ls avisa de certs temes fan “oidos
sordos” i l’única forma que tenen de reaccionar és anant a magistratura o anant a
antifrau i no sé què, entrem en un molt mala dinàmica, i això ho està fomentant vostè.
Quan dic vostè, dic l’equip de govern en general, però vostè és el responsable. Per
tant, escolti una mica més i quan hi ha temes dubtosos doni la raó de tant en tant,
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perquè jo la veritat, jo crec que si vostè creu plenament que té raó, defensi-ho fins el
final. Però fins el final.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: com vostè és conscient, ja li he fet arribar
informacions de que a l’estació de Corró d’Avall primer la màquina, per treure un
bitllet de 2 euros s’ha de fer servir la targeta de crèdit, perquè sinó no hi ha manera de
treure un tiquet. I a més a més per travessar les vies una persona amb mobilitat reduïda
ha d’anar a l’altra punta de l’andana, en lloc d’haver fet la passera en el mateix lloc
que la gent que no té mobilitat reduïda. Per tant, ja que va a veure a ADIF d’aquí a no
sé quants dies ha dit que hi va, aprofiti i doni el cop de puny sobre la taula, perquè sinó
ens podem trobar amb una estació de RENFE en decadència, com s’està intentar
pretendre amb tota la línia. I lo que menys voldríem és tenir un punt conflictiu en el
mig del nucli urbà. Això per una banda. Després, com està el tema de la renovació de
la concessió d’escombraries? Perquè com s’ha demostrat, les màfies de les empreses
de la gestió d’escombreries juguen el seu joc. Ara tocaria prorrogar o renovar i mal em
temo que seguirem a uns temes similars o pitjors als que tenim i tindrem el mateix
problema amb les màfies de las gestió d’escombreries perquè no s’ha fet una feina
prèvia. Com està el tema? Què en pensen fer? I aquesta és pel regidor d’urbanisme,
finalment s’han presentat al·legacions al projecte de la C-17? Quines? Si fos tan
amable de fer-nos arribar l’esborrany li agrairíem. Ah! Perdó! Em deixava la més
important. És d’una veïna del poble i ens trasllada 3 preguntes perquè les fem i constin
en acta. És per a la regidora d’Educació. Quina titulació han de tenir les mestres,
tutores de les escoles bressol? Totes les mestres i tutores de les escoles municipals
tenen aquesta titulació? Com ho controlen?
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: pregunta pel senyor Colomé, repetida en el Ple del
mes passat i penso que important des del moment en què el tema del Quart Cinturó no
està ni tancat, ni guanyat, com ha quedat demostrat pel fet que es retirés del punt de
l’ordre del dia, per quan la pancarta del Quart Cinturó un altre cop en el balcó de
l’Ajuntament? Una pregunta per a la sra. Rosa Maria Isidro en la seva condició de
presidenta del Patronat de Cultura Educació Infància i Joventut. Dues perdó. La
primera si pot informar-nos de si en els tres dies que han passat des de la darrera
reunió del Consell Escolar del dia 25 fins avui ha començat a portar a terme alguna
acció en relació als acords que es van prendre en aquest Consell Escolar de dilluns. La
segona és si tenen previst un escenari, que jo diria que és bastant possible, en el qual
es mantingui la zonificació actual a les escoles però que es distribueixin entre els
diversos centres del municipi l’alumnat amb especials necessitats d’atenció. Si és
donés aquest escenari la pregunta és si han quantificat amb alumnes, si seran 10, si
seran 15, si seran 50, i en serveis que necessitaran, entenc que mínimament haurà el
transport i les beques de menjador per a aquesta canalla. Quin és l’import que es pot
necessitar per a això? I si considera que cobrir aquestes necessitats serà prioritari? En
el cas de que consideri que és prioritari però no estigui quantificat, a veure si es pot
comprometre per dintre d’aquest mes de març que començarem, fer-nos arribar a tots
els grups uns quants números sobre aquest import, i sobre d’on es podrien estirar
aquestes partides. I l’última pel regidor d’urbanisme, voldria preguntar-li perquè el seu
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telèfon mòbil és diferent del de la majoria dels regidors? Perquè el seu telèfon,
contràriament al què passa amb la resta, no es va poder pagar amb punts Vodafone i va
costar directament a l’ajuntament? I per què aquesta despesa es va fer quan no la va
autoritzar ningú en el seu moment?
Pren la paraula el sr. Badia i diu: pregunta pel senyor Alcalde. Fa uns dies, la setmana
passada, en uns mitjans de comunicació que es va parlar d’això a la junta de portaveus,
en uns mitjans de comunicació van sortir unes fotos d’una empresa que està muntada
al polígon 10, o dues naus que estan muntades han fet no és si és zona esportiva per fer
salts, per fer no sé què, va fer unes declaracions en uns mitjans. Se li va preguntar si
algú sabia alguna cosa, i si es feia algo. Ara que tenim una empresa d’inspecció
tributària, com és que no s’han acostat? Com és que han deixat fer obres? I l’altra
pregunta, també és del sector 10. Ja que tenim una empresa d’inspecció (...) sí de
complex esportiu, que està fet i està acabat... (...) Bueno, està fet, està acabat, per què
s’ha donat permís? Per què tenim una empresa d’inspecció? Com se li deixa fer? I
després una altra, tenim una empresa d’inspecció. La mesquita del polígon 10. Li torno
a preguntar: té llicència d’activitat? I per què no hi va aquesta empresa a preguntar si
hi ha llicència.
Pren la paraula el sr. Ribalta i respon: li demano disculpes perquè hem estat tota la
setmana (...) efectivament, aquest matí hem aprovat prèvia d’urgència les al·legacions.
És un informe previ. És un traçat, no és ni un projecte definitiu ni res, del
desdoblament o tercer carril de la C-17 al pas pels municipis de l’Ametlla i
Canovelles, però com molt bé vostè em va fer notar i ja he dit que n’hem parlat tota la
setmana sí que en aquesta mena d’avantprojecte o de dibuix, sí que contemplava
algunes sortides, que és el que li vull agrair la seva aportació en aquest sentit, algunes
sortides del Quart Cinturó. Aleshores, ràpidament i sabent que el termini
d’al·legacions finalitzava avui mateix, a través dels tècnics municipals, de l’arquitecte
municipal i del secretari, vam formular una al·legació que s’ha aprovat avui per via
d’urgència en Junta. No sé si es trigarà molt en publicar el tema de la Junta, o se li pot
donar una còpia directament, si demà al matí o ara, la tenim, de com ha quedat
l’al·legació final. Del sr. Profitós li diria que quan el responsable dels telèfons mòbils
va oferir aquest que valia 5 euros, igual que els altres, no ho sé, em sembla que hi ha
algun altre cas que també. Jo li vaig demanar al sr. Alcalde i li vaig dir pago jo aquest
5 euros però que surti igual que els altres, i així és com vam quedar. No sé com veu el
tema....
Pren la paraula la sra. Garcia i respon: sr. Rosàs, tema calefacció de Can Font. Sí que
és cert que la sra. Colomé ho va preguntar aquí en un Ple, que li vaig comentar que no
tenia constància, després hi ha una entrada per registre amb unes firmes de que allà
passen fred. Els tècnics de l’ajuntament, juntament amb l’empresa que fa el
manteniment hem anat allà, hem mirat. Veuen que no és problema de les màquines.
Les màquines funcionen bé, però potser, lo que diuen és que potser aquestes màquines
que es van col·locar allà no són les idònies per la sala que és o per lo que ha d’escalfar.
De totes maneres jo he signat la resposta que en breu la sra. Colomé rebrà a casa i si té
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qualsevol problema doncs estem a l’àrea per continuar parlant, però la solució és que
les màquines funcionen, no tenen cap problema, i que potser no eren les que es tenien
que posar per a aquella sala. El tema d’escombreries, sr. Gontán, aquest mes de febrer,
com ja sap, ha vençut el contracte. L’empresa concessionària no ens ha demanat
pròrroga de moment, i ells estan obligats a demanar aquesta pròrroga, tenen l’opció,
continuen donant aquest servei, però els tècnics de l’ajuntament estan treballant per
veure quin és el millor sistema. Sabem que el que hi ha ara a les Franqueses no és el
millor sistema de recollida i hem d’estudiar quin és el millor sistema per a aquest
municipi. De moment no tenim previst ara, d’immediat, treure un concurs, perquè això
és molt de temps de feina, i l’única cosa que li puc dir és que estem treballant per
veure solucions.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: entenc amb aquesta resposta que li concediran la
pròrroga a l’empresa (...)
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: home, a veure, concedir la pròrroga. No li podem
concedir la pròrroga perquè ells no l’han demanat, però han de continuar prestant el
servei perquè això ho diu.
Pren la paraula la sra. Isidro i respon: sr. Profitós, el consell escolar va ser dilluns, a
data d’avui ja s’ha demanat reunió urgent amb el director de serveis territorials. Estem
a l’espera de que ens diguin dia i hora. Sobre les necessitats educatives especials,
aquesta ho treballa la comissió de garantia d’escolarització, per tant aquesta comissió
és la que determina quines són realment les necessitats educatives. També estem
treballant, jo no pertanyo a aquesta comissió , però sí que hi ha des de serveis socials,
des de les escoles bressol, per detectar quantes i quines són les necessitats educatives
especials que necessitem per poder-les repartir equitativament a totes les escoles. El
tema pressupostari, vull dir, primer s’han de saber quines són les necessitats per a
després pressupostar-les. També aquí entra una part de serveis socials.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: però estarem d’acord de que cobrir-les serà
prioritari. Que cobrir aquestes necessitats serà prioritari, traient els diners d’allà on
convingui.
Pren la paraula la sra. Isidro i respon: clar, sí sí,
Pren la paraula el sr. Alcalde i respon: les meves respostes. En el tema de la publicitat
no li he mirat. Ara quan acabi enviaré un correu, però la magnitud de la tragèdia de
que no li contesti això no és alta, però li miraré, recordi’m-ho també. En el tema de la
contractació de Corró d’Amunt ho he fet perquè aquestes contractacions sempre es fan
a través de Cultura, i sempre s’ha fet a través de cultura, que és qui signa, i el consell
del poble són els que amaneixen a darrera d’aquests actes, amaneixen totes les altres
activitats, val? Perdoni, si és així, en aquest aspecte perdoni. I de fet, l’any passat al
final ho vam haver de contractar molt tard perquè tampoc.... i potser he pecat ara
d’anar massa d’hora, però almenys tenir els actes centrals contractats. L’any que ve si
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vol, i ho farem, estigui al costat i ens ho mirem junts. Pel que fa al tema dels
casaments, jo també li dic, escolti’m els mitjans poden dir el que creguin oportú, jo
aquí no m’hi posaré. Antifrau a nosaltres no ens ha comunicat res. Quan ens
comuniquin, nosaltres direm la nostra. El que està clar és que jurídicament tenim un
informe del secretari que justifica aquests cobrament, tant els regidors tant dedicació
parcial com els regidors que no la tenen. És una indemnització per raó de servei i
l’informe del secretari queda justificat. Per què ho retirem? Perquè no vull merders.
No vull dos anys sentir parlar d’això, i que això no ens faci veure tot lo altre. No ho
vull. I no volem, aquest govern. I vostè sap que això serà així, i nyic, i nyic, escolta’m
fora, no val la pena, no val la pena. Com us ho diria, en política anem malament
perquè intentem anar a destrossar el contrari. No ens importa la ciutadania, no ens
importa. Anem a destrossar el contrari. Alguns, posem-ho així, alguns. I en l’escrit del
butlletí també dic certes coses, llegeix-ho, si us plau. I esquitxar merda, i empastifar i
no ser gens constructius. Llavors a partir d’aquí, a mi aquesta manera de fer política
em repugna, em repugna. Per tant, tot i que això sigui legal, tot i que jo ho cregui, tot i
que cregui que aquests casaments són casaments fets en dissabte i diumenge que el
jutjat no fa, que nosaltres com altres ajuntaments molt grans estem cobrant una taxa,
faci vostè venir un regidor el dia 30 d’agost, el diumenge a la tarda a les 6 de la tarda a
casar (...) No, no, no jo li estic dient que hi ha un informe jurídic que l’avala. Ja
l’aportarem, no hem preocupa, però no vull que una cosa com aquesta, que és tirar
merda, ens perjudiqui a tots. Perquè això ho han cobrat regidors de l’oposició i
regidors de govern (...) jo li dic que sí, jo li estic dient que això ho han cobrat regidors
de l’oposició i regidors de govern. Jo li estic dient. I també hi ha un altre regidor,
sabeu que hi ha una taxa que no ha cobrat una taxa a una parella amiga seva (...) Que
els va colar. I figuren en el parte de la policia. Figura en el parte la policia. Llavors, a
partir d’aquí, com que tota aquesta merda no la vull, escolta’m, “matado el perro,
matado la rabia”. S’ha acabat (...) S’ha acabat. El tema de la estació de Corró d’Avall,
ho mirarem. Suposo que deu haver el seu motiu que el pas de vianants de discapacitats
estigui a baix, ja ho preguntaré.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: com tu saps, tal com va anar el tema de les obres, ni
té motius ni té sentit.
Continua el sr. Alcalde i diu: jo crec que a l’estació s’ha fet una millora considerable, a
l’estació de Corró d’Avall, i quan estigui acabada. Què els aniré a demanar també? Un
pas de l’estació a les naus dels militars. Buscar una solució perquè tota aquella part
està creixent, hi ha el Centre Tècnic del Vallès que estan prop de 200 alumnes, hi ha el
CIFO, hi ha el Centre de Recursos Agraris, els hi demanarem aquest pas. Amb el tema
d’educació, (....) contesto i s’ha acabat, el sr. Badia (...) no té la paraula (....) El tema
d’educació, pel que sé hi ha dos tipus de titulacions, mestra d’educació infantil i el
grau superior en educació. Tots dos poden ser tutors. Totes dues titulacions poden ser
tutores, i aquestes són les titulacions. I una altra cosa és que després hagi gent en
pràctiques també, però sempre han d’estar al costat d’una persona titulada, sigui de
grau superior o sigui en educació infantil. I sé que hi ha unes ràtios, per un número de
nens que hagi ha d’haver almenys una professora d’educació infantil, una professora.
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Jo ja li acabaré de mirar els perfils, però quan jo estava a Granollers, almenys a les
escoles bressols municipals era la ràtio, també ho demanaré a recursos humans perquè
s’ho miri. En el tema del Quart Cinturó la pancarta ja la posarem, com la bandera
espanyol, ja la posarem. I amb el tema del (...) No és el que hem fet, és el que estem
fent, estem fent molts passos perquè el Quart cinturó no estigui aquí. No ve d’una
pancarta (...) Ho sé, ho sé, a partir d’aquí tenim un edifici excepcional, que
personalment crec que no hi ha d’haver pancartes en aquest edifici. Em podeu criticar,
val? Llavors jo us demanaria que la posem en un altre lloc, busquem el què vulgueu,
en un pont, ara (...) en un lloc que es vegi. Jo us ho demano. Ho estic incomplint, té
raó. En el tema del polígon 10, tota activitat ha de complir d’acord amb els usos
establerts en el lloc on està. Llavors aquí hi ha molta demagògia. Jo senyor Badia, al
costat de casa seva li posaré una petroquímica que dona 200 llocs de treball, i jo li
diré, escolti’m, són 200 llocs de treball,eh? És que hem de posar. Doncs no. Perquè hi
ha unes zones, i hi ha uns usos, i s’ha de complir amb aquests usos. Llavors aquesta
activitat que és molt atractiva i que jo he anat a defensar a la Comissió d’urbanisme,
que això la gent tampoc ho sap, l’he anat a defensar, s’ha d’adequar als usos. El que no
pot ser és que se’ns presenti un projecte que no s’adequa als usos esportius que allà
s’hi poden fer. No s’ha donat cap permís (...) i tant el permís d’obres com el permís
d’activitats l’ha d’aprovar la comissió d’urbanisme, i de fet aquí està em sembla que el
14 de març passa el permís per la comissió d’urbanisme. Ha de complir la legalitat.
Està en un sòl agrícola i ha de complir la legalitat. I en el tema de la mesquita del
polígon 10, no en tinc constància sr. Badia, ara bé, és també li puc dir, és una mesquita
i una situació que en altres municipis ha pogut generar molts problemes, aquí no ens
ha generat cap, cap problema, sr. Badia. El problema l’està generant vostè, però el
problema l’està generant vostè, però jo li estic dient que (...) ho desconec, si cas el
regidor d’activitats li contestarà. Jo crec que l’està tramitant. (...) Sr. Badia, jo estic
contestant, si no li agrada el que estic contestant em sap molt greu (...) Sr. Badia, si us
plau. Jo crec que he contestat totes les preguntes.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: per fer una sèrie de matisos, aquests temes que
estem comentant ara. Perquè entengui el tema, sr. Badia, del polígon 10, és un sòl
urbà, el que antigament s’anomenava rural o agrícola. És com si ara, al mig de Marata
o de Corró d’Amunt es vol posar un camp de golf, o es vol posar un camp de motos.
Evidentment que això és una cosa que l’ajuntament un permís que l’ajuntament no
donarà. No donarà mai un ús en contra del sòl on està, aleshores, qui té la potestat per
admetre això és la Comissió d’Urbanisme. I així es va informar a aquesta empresa des
del primer dia i el què no podem fer és donar un permís que no es pot fer. Em sembla
que això ho pot entendre tothom, em sembla que no se li han de donar tantes voltes.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: em sembla que vostè no ha entès la meva pregunta.
Li he preguntat a la nau industrial s’ha muntat i està tota muntada. Aquest ajuntament
s’ha preocupat de mirar si s’ha fet obres o no han fet obres? Aquesta és la pregunta.
Vostè no ha entès la pregunta. No pot donar vostè permís
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: han pintat una paret i han posat una gespa artificial
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: i més coses, sr. Ribalta.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: doncs també té vostè l’obligació de denunciar si ho
sap (.,..) molt bé.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: només una cosa, jo també li puc recordar certes
llicències d’activitat que vostè ha donat i que estan al jutjat, d’acord sr. Badia?
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: les inspeccions realitzades han vist això, que s’ha
pintat una paret, que s’ha posat una gespa artificial que els van donar del camp de
futbol de Granollers. Vostè ara, i espero que quedi constància en acta, denuncia aquí
públicament, sr. Badia, que hi ha obres i per tant demà mateix enviarem els tècnics a
veure si s’ha fet alguna cosa més de la que no es tenia permís, com vostè ha deixat clar
aquí i en tot cas aixecarem acta a partir de la seva denúncia, però ja dic, hi ha visites
realitzades on el què s’havia fet no era una obra. En quan a l’altra activitat del polígon
10, aquesta sí que es pot realitzar en un àmbit no urbà, rural o agrícola. Aquesta sí, l’ús
espiritual, o religiós o pedagògic sí que es pot fer, i ja s’està tramitant la llicència (...)
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Badia, vostè no ha deixat parlar el sr. Profitós
perquè no sé que no hi ha debat, si us plau, no parli, no parli.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per últim, i última contesta, no és del tot cert, i
m’han passat ... això de les noves tecnologies és .... no és del tot cert que Canovelles
no hagi fet la pujada. Canovelles ha fet una auditoria i ha constatat que havia uns
diners que els hi havia cobrat de més, i aquests diners han fet compensar la pujada.
Però és a compte de l’ajuntament, no és del tot el que hi ha.

Durant el torn de preguntes del públic, com a conseqüència d’una intervenció d’un
assistent del públic, i per indicacions del regidor sr. Esteve Ribalta, es transcriu la
intervenció del sr. Ribalta perquè quedi en acta.
Sr. Pujol, quan un parla en públic i diu coses ha de ser bastant conscient de quines són
les seves paraules, què és allò que diu, i si allò que diu pot incórrer, pot tenir
conseqüències penals, per exemple, li dic per dos motius. El primer és que jo no sé si
el pou és a casa seva o no és a casa seva. El que sí que sé és que vostè fa molts anys
està fent servir un hort que és de tots els veïns de les Franqueses (....) sí, però això és
un delicte urbanístic. Fins el 2015 vostè està fent un delicte urbanístic que ja ens
encarregarem de denunciar demà mateix des d’urbanisme i li demano al secretari
públicament que consti en acta que el sr. Pujol, en un conveni signat amb el sr .Torné,
te un hort al parc del Falgar, a la Verneda, (...) ara deixi’m parlar, jo l’he deixat parlar,
(...) a més a més, amb una tanca feta amb recursos del municipi, pagats. Porti la
factura demà corrents, perquè sinó encara serà suborn. Ho dic perquè, a veure, ho dic
públicament i vull que quedi clar. Aquest senyor, amb el sr. Torné, era regidor del sr.
Torné, li va signar un conveni i resulta de la Verneda van agafar un tros, un triangle,
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van fer un mur en mig d’una zona verda, que és un bé de domini públic, les zones
verdes precisament l’urbanisme el que preveu d’ús comunitari que sota cap concepte
es poden alienar, sota cap concepte, i vostè el seu hortet, l’hortet del sr. Pujol a dins
d’una zona verda. Imagineu-vos aquí davant al parc, posem una tanqueta i es posa un
hort el senyor Pujol Per tant, dono ordres des d’aquí al sr. Secretari perquè iniciï
accions amb això. El segon supòsit penal, si vostè fa declaracions públiques digui els
noms, perquè vostè diu no sé què d’una tanca, que algú va comprar, que no sé què (...)
una porta, una porta, perdó. Si vostè té la valentia d’anar de gallet i de dir aquestes
coses digui els noms, perquè amb indirectes, és una mica covard (...) No però digui
noms, de quina finca està, de qui... etc., perquè sinó està mentint enganyant i està,
sobretot, calumniant, i hi ha actes del consell del poble de Llerona en que vostè està
calumniant (...) doncs atribuint-me coses a mi que no són meves ni tenen res que
veure. Sí, sí, quan parla de la porta. Hi ha actes del Consell del Poble i hi ha testimonis
de regidors, per tant vigili amb el què diu perquè pot tenir conseqüències penals.

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

