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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 31 de gener 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.- APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2011
3.- RATIFICAR EL NOMENAMENT DE VOCAL DEL CONSELL DEL POBLE
DE CORRÓ D’AMUNT
4.- RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 26
D’ABRIL DE 2012, EN QUÈ S’APROVA EL III PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT
ENTRE DONES I HOMES A LES FRANQUESES DEL VALLÈS 2012-2015
5.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLLS I
VIBRACIONS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
6.- SOL·LICITAR 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)
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI
SOBRE L’ESTAT DE LES FINANCES DE LA CORPORACIÓ
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE
SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)
PER INCLOURE LES INTERVENCIONS DEL PÚBLIC A L’ACTA DEL PLE
10.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 25 de gener de 2013
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde
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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 31 de gener de 2013
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:50 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4a tinenta d’Alcalde
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental
DIEGO CASTILLO GIMÉNEZ, secretari accidental

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El senyor PRESIDENT, obra la sessió, i pregunta als senyors regidors si desitgen
realitzar alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió anterior.
Intervé els senyor Profitós i diu: tres coses, a la pàgina sis, en el segon paràgraf, quarta
línea, hi ha un moment en el què en lloc “d’idees” que és el que posa en l’acta la
paraula era “cireres”. Pàgina cinquanta-quatre, en el darrer paràgraf, cinquena línia
diu: “que acostuma a presidir” i el que vaig dir és: “el que acostuma a precedir a”. I
finalment a la pàgina cinquanta-cinc, a sota de tot on surten el resultats de la votació hi
ha un partit que apareix dues vegades, en els vots a favor i en les excepcions, realment
en els vots a favor els darrers del partits que surten aquí.
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No havent-hi més intervencions es procedeix a l’aprovació i signatura del l’esborrany
de l’acta de la sessió anterior.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
2. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL
PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2011
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament municipal, corresponents a l’exercici de 2011, comprensius de totes les
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats per la Intervenció i s’han
sotmès a dictamen de la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de
quinze dies i vuit més mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província,
sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació.
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal
d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd,
S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a
l’exercici de 2011.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: Bona tarda, bé el nostre vot per coherència serà
negatiu, ja que en el seu moment vam votar en contra dels pressupostos perquè
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finalment hem pogut comprovar que aquest no eren res més que un fidel reflexa dels
comptes del 2011. Veiem perquè hem revistat els comptes, que no hi ha hagut cap
mesura o poques mesures de contenció. Veiem que es segueix havent-hi una pila de
factures de diversos inspectors, despeses de representació, que segurament es podien
evitar, i francament, torno a dir i torno a insistir com ja he fet en altres ocasions. Em
sembla greu la insensibilitat d’aquest govern amb aquestes qüestions de no posar
mesures en aquest tipus de despeses en uns moments tant crítics, quan estem passant
per una crisis bestial, i quan hi ha tanta gent que ho està passant malament. Aquí
sembla com he dit en altres ocasions també la crisis no existeix a l’Ajuntament de les
Franqueses tot i que alguna retallada s’ha fet, però en coses que potser no tenen massa
sentit, per tant torno a repetir el nostre vot serà negatiu.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: seguint la línea de la Núria, nosaltres tampoc
podem votar a favor, però afegiré més. No podem votar a favor a més a més perquè el
model que seguim en aquest ajuntament per nosaltres és erroni. No pot ser que anem a
caixa única, que els patronats siguin caixa única de l’ajuntament, que les empreses
públiques estiguin totes ficades al mateix sac, que no hi hagi control individual de
cadascuna, i evidentment tal com funciona Entorn Verd és impossible aprovar aquests
comptes.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’esquerra també serà negatiu,
fonamentalment perquè dintre d’aquests comptes hi tenim inclosa la societat anònima,
hi tenim inclosa Entorn Verd. Ja en el seu moment des de dins del govern vam
manifestar que no estaven en absolut d’acord amb la manera que s’estava tractant les
partides comptables de Entorn Verd, començant doncs per les quotes del sector N que
es van limitar a passar-les de curt a llarg, quan sabien que aquest termini està anul·lat.
Jo voldria aprofitar per demanar si en el torn d’intervenció de l’equip de govern ens
poden fer algun comentari de si ha arribat l’informe d’auditoria d’Entorn Verd
corresponent a l’últim exercici, que quan es va fer aquest tancament no s’havia rebut
encara.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: li votaré en contra però per varis motius. Primera, per
l’empresa Entorn Verd que, a dia d’avui encara estem esperant que vostès ens informi
com està l’empresa. Els números d’Entorn Verd no estan clars, ja li vaig dir en el seu
moment. I després quedo aturat perquè vostè fa uns anys estava a l’oposició i vostè
criticava que el senyor alcalde tenia visa i resulta que veig que vostè també té visa. I li
pregunto si hi ha algú més de l’equip de govern que tingui visa, perquè veient les vises
del 2011 en despeses d’assessors s’ha multiplicat comparat amb anys enrere. I després
vostè té un promig de visa al mes de 300 € en dinars, autopistes i a part el telèfon.
Quedo esparverat quan vostè abans criticava per les despeses de la targeta visa, ara
vostè té la visa, vostè gasta més de 300 € al mes amb aquesta targeta, en sopars, i a
més a més em dono compte que alguns sopars d’aquest cau en dissabtes i diumenges,
m’agradaria que em donés una explicació.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: primer de tot li recordo que jo sóc alcalde des del
mes de juny, juny, per tant la meitat de l’exercici no sóc jo alcalde. I també li puc
assegurar que no he passat cap, cap, sopar ni en dissabte ni en diumenge a no ser que
sigui una cosa que vingui un director general, o un dinar és evident i més en tot el
“follon” precedent que ha pogut haver-hi, aquí sí que em miro molt en aquest aspecte.
Jo li puc dir també a nivell de visa que és el més demagògic que pot sortir que la
despesa relativa a anys anteriors s’ha retallat un 35% - 40% i que la partida
pressupostària de dietes i de desplaçaments ja també li puc assegurar que aquest
alcalde que sóc jo no he passat ni un quilòmetre, i mira que em faig, ni un quilòmetre
dels meus desplaçaments. És evident que dietes per dinar, algunes sí. I això li dic
obertament perquè és pot fer una demagògia molt fàcil. Ah!, i una altra cosa, no faig
altra cosa que no sigui un menú, a no ser que vingui un director general o un conseller
que després aquí ens hi hem de mirar una mica més, res més que això, que això li puc
assegurar. I això ho veurà en els comptes del 2012. Llavors pel que fa als comptes,
entenc el seu vot. Vises només en tinc jo, en aquests moments de visa només hi ha la
meva cap més, no se si el senyor Profitós se’n va fer alguna però....., només en tinc jo i
una visa a l’ajuntament es necessita també us ho dic, perquè hi han peatges, hi han
coses que es paguen amb la visa. I a part és que hi ha una partida pressupòstaria per
això sr. Badia, hi és, 2500 € de dietes i mil i pico de desplaçament, hi són. Miro de ferne un bon ús, això li puc assegurar. El números, és que són clars, és clar, 2011 i els
explico perquè els hi sapigueu, el resultat de romanent de tresoreria és: menys
6.104.000 € o sigui no hi ha més, més transparent no es pot ser, el resultat negatiu és
de sis milions d’euros negatius per tant poques “virgueries” es pot fer, no? I explico
com ho hem pogut eixugar. També us he de dir que durant l’any 2012 la gestió
econòmica de l’ajuntament jo crec que ha estat excel·lent, i al 2012 podrem presentar
uns números absolutament diferents a aquests amb un romanent de tresoreria
important. I després sr. Claveria podrà veure vostè com ha canviat una mica les
dinàmiques i les coses, a nivell d’estalvi, i ho veurà i li demostraré amb números, i ara
aquí té raó no li puc demostrar, devent sis milions d’euros no li puc demostrar. Això
s’ha de demostrar una vegada entrat i una vegada has pogut gestionar almenys un
pressuposts. Sis milions d’euros. Llavors d’aquets sis milions d’euros els hem pogut
eixugar. Com?, vam tenir la sort que el mes de gener va haver-hi el decret Rajoy i el
decret Rajoy d’aquests sis milions d’euros en vam poder eixugar 5.798.000 € a través
d’un préstec que nosaltres hem hagut de fer un pla d’ajust i que hem de pagar durant
deu anys. I aquest préstec d’aquest 6.100.000 € hem pogut eixugar 5.798.000 €. Hi ha
hagut un dèficit de 345.000 € que hem hagut de, en els pressupostos del 2013,
calcular-los en superàvit. O sigui aquests 345.000 € que el decret Rajoy no ha pogut
assumir, nosaltres en el pressupostos del 2013 els hem hagut de calcular que els
ingressos siguin 345.000 € superior a la despesa. Si estem ajustant el cinturó. Per tant i
m’emprenya, m’emprenya, sr. Badia, la demagògia aquesta barata m’emprenya una
miqueta, li dic en serio, li dic seriosament. I aquest són els números no hi ha més. En
dietes i desplaçaments tinc els números d’anys anteriors i es gastaven set i vuit mil
euros i ara en aquest moments els comptes del 2011 em sembla que estan a tres mil
cinc-cents o quatre mil i el del 2012 estarà a tres mil.
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El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció més.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: Vostè diu que això és mentida. El que jo he dit diu
que jo li estic dient mentida, que m’ho estic inventant.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el que jo li dic de la meva part, és el que hi ha.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: Aquesta documentació li vaig demanar a la sra.
Interventora, i la sra. Interventora em va donar aquesta documentació. Miri vostè les
targetes visa i tot el funcionament d’aquestes, mes per mes, mira si vaig tenir temps de
mirar-m’ho i no en dic cap de mentida, no hi dic, si vol li faig un resum, perquè vostè
a més a més no donen ni còpia, i el vaig donar còpia, vaig tenir que venir aquí per
mirar-m’ho i d’assessor vostè no m’ha dit res, li dic més del doble, des de que vostè
està al govern, en general, ja li dic jo, més del doble en assessors. Vostè no em digui
que no ha fet dinars perquè vostè té la documentació aquí que jo la vaig veure full per
full del banc, i és el que posa. I si vol li diré més un restaurant un dissabte a la nit, Els
Monchos de Barcelona. Home, escolti’m no digui mentides. Miri la senyora
interventora té tota la documentació. No pot fer còpia, si vol li dic mes per mes,
perquè jo el vaig apuntar.
(...)
Pren la paraula la sr. Claveria i diu: sr. Colomé jo ja entenc que es pot fer molta
demagògia amb el tema econòmic, amb les vises, amb totes aquestes coses se’n pot fer
molta, però vostè també fa molta de demagògia contestant coses que no se li han
demanat. Vostè parla de com s’ha eixugat el dèficit aquest que hi havia, el decret
Rajoy, que només ha quedat aquesta quantitat de tres-cents i escaig d’euros que s’ha
hagut de plantejar com a superàvit de cara a l’exercici següent, etc. Però el que se li
està dient i se li ha dit també des d’un altre grup és que s’està mantenint el mateix
patró de funcionament que en situacions anteriors, i això és el que critiquem i això és
el que estem dient que no pot ser, perquè s’hauria de... Una cosa és intentar controlar
una despesa que ja existeix per inèrcia i una altra cosa és marcar prioritats, i en aquests
moments jo no crec que sigui una prioritat tenir assessors a dojo, que ens consten un
ull de la cara, per exemple. Miri en l’exercici aquest hi ha molts assessors, ja ho
veurem encara no s’ha acabat l’any, estem parlant de la liquidació i no estem parlant
d’una altra cosa, per tant jo li pregaria que ens contestés el que li demanem.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: dues coses. La primera el fet que el 2011 es
tanqués amb un romanent negatiu no crec que sigui una cosa de la qual s’hagin de
demanar disculpes, per dir-ho d’alguna manera, com m’ha semblat una mica que feia i
justificar-ho i tal, crec que això és fruit només d’una gestió correcta, de comptabilitzar
correctament coses que en molts, durant exercicis anteriors ningú havia posat tal com
s’havia d’haver posat en els seu moment i que aquest resultat la única cosa que va fer
va ser posar blanc sobre negre quina era la situació real dels números de l’ajuntament.
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La segona cosa, penso que la major parts de les intervencions prèvies han fet
referència a Entorn Verd i a la seva resposta no ens ha parlat d’Entorn Verd.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: Jo sumant-me una mica a el que s’està demanant,
primer una explicació sobre Entorn Verd, però a més a més diria dos coses més. La
primera que diria és que dir que s’ha eixugat un deute de sis milions d’euros és no ser
massa rigorós. No s’ha eixugat, s’ha recapitalitzat a deu anys vista. Això també s’ha
d’explicar perquè als últims anys pagarem entre un 8% ,9% ó 10% del pressupost en
tornar aquest deute i l’haurà de fer el futur equip de govern. Hem vist molts exemples
a casa nostra, germans, companyia que no anava bé el negoci recapitalitzen la hipoteca
de la vivenda, pugem i les quotes després, qui és fa càrrec? qui es fa càrrec? perquè jo
ara viure tres anys de “puta mare”, però qui vingui darrera haurà d’assumir aquest
deute que en el moment no ha fet. No sé fins a quin punt això és bo o pot ser dolent
perquè ens relaxem, com que jo no he de donar una resposta immediata a aquest
problema qui vingui darrera que s’ho mengi. Dos, la visa, és tan senzill com no tenirne. Vostè diu: “és que una visa és necessària”. Qualsevol treballador de l’ajuntament li
diria el mateix. Per què he d’avançar jo els meus calés per anar a un jornada de
formació? per què? Vostè, perquè avança aquest calés? Ja li pagarà tresoreria quan
presenti vostè el tiquet. És tant senzill com no tenir visa, que vostè tingui les mateixes
normes que tenen els treballadors d’aquesta casa i s’acaba aquest conflicte, jo confio
en que vostè està fent un bon ús de la visa, però s’acabaria molt ràpid, és tan senzill
com dir, escolta jo avanço com fan tots els treballadors d’aquesta casa. Els calés quan
toquen i presento tiquet com tothom, no passa res.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar el tema d’Entorn Verd. Entorn Verd
en aquest moments ha tingut la devolució de l’IVA d’un milió dos-cents mil euros.
Entorn Verd tindrà la devolució, hem demanat la devolució de vuit-cents mil euros ara
de l’exercici del 2012 i Entron Verd en aquest moments, tirant endavant el sector N
com ja ho estem fent i podent girar també quotes del sector N i del sector P, estarà en
una situació normal i corrent com hauria d’estar. De totes maneres properament
convocarem Consell d’Administració d’Entorn Verd per discutir un mica, per
explicar-vos tot això, i discutir una mica el futur també d’Entorn Verd.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, set vots en contra dels regidors dels grups
municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:
3. RATIFICAR EL NOMENAMENT DE VOCAL DEL CONSELL DEL
POBLE DE CORRÓ D'AMUNT
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de novembre de 1995, va aprovar,
entre d'altres, els Estatuts que han de regir els Consells del Poble de les Franqueses del
Vallès.
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ATÈS que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de 19 de setembre de 1996, va acordar,
entre d'altres, la constitució del Consell del Poble de Corró d'Amunt.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 7 de juliol de 2011, va designar als
regidors/es que han de formar part del Consell del Poble de Corró d’Amunt en l’actual
mandat corporatiu.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 d’octubre de 2011, va acordar, entre
d’altres:
“Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Corró
d’Amunt, en qualitat de vocals i en representació de les entitats i dels veïns del nucli de
Corró d’Amunt, les següents persones:
Sra. Conxita Soldevila Bartolí, en representació del Grup Teatre Boina
Sr. Josep Maria Ramírez Ruiz, en representació del Club Ciclista de Corró d’Amunt
Sr. Rafael Moyano Collado, en representació del Club de Futbol
Sr. Josep Mauri Pey, en representació del Club de Petanca de Corró d’Amunt
Sra. Maria Àngels Pou Aguàs, en representació de l’Associació de Veïns de Sant
Mamet
Sr. Josep Cardús Grau, en representació de la Parròquia de Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Sr. Manuel Forns Emilio, en representació dels veïns de Corró d’Amunt”
VIST l’escrit RE núm. 2013/680 de data 22 de gener, presentat pel President del Consell
del Poble de Corró d’Amunt, en què comunica la designació de la senyora M. Lourdes
Diaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva Corró d’Amunt, en substitució
del senyor Rafael Moyano Collado.
DE CONFORMITAT amb allò que disposa l’article segon lletra e) dels Estatuts dels
Consells del Poble, l’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR el nomenament de la senyora M. Lourdes Diaz Guirado, com a
vocal del Consell del Poble de Corró d'Amunt, en representació de la Unió Esportiva
Corró d’Amunt.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la senyora M. Lourdes Diaz Guirado, a la Unió
Esportiva Corró d’Amunt i al President del Consell del Poble de Corró d’Amunt.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

4. RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE
DATA 26 D'ABRIL DE 2012, EN QUÈ S'APROVA EL III PLA
MUNICIPAL D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES A LES
FRANQUESES DEL VALLÈS 2012-2015
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 26 d’abril de
2012, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local del 21 de febrer de 2008 va
acordar, entre d’altres APROVAR el II Pla municipal d’igualtat d’oportunitats
per a dones i homes a les Franqueses del Vallès 2008-2011.
TENINT EN COMPTE que el 31 de desembre del 20011 va finalitzar la vigència
del II Pla municipal per a la igualtat entre dones i homes a les Franqueses 200820011.
ATÈS que la Comissió d’elaboració i revisió del Pla Municipal d’oportunitats per
a dones i homes s’ha reunit amb data 19 de març de 2012 i s’han realitzat els
canvis necessaris durant aquest període per tal de validar i actualitzar el Pla
municipal per a la igualtat entre dones i homes a Les Franqueses del Vallès.
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Polítiques Socials, Sanitat i Gent Gran.
AQUESTA regidoria de Polítiques Socials proposa a la Junta de Govern Local,
de conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcalde núm. 606/2011, de 29 de
juny, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR l’aprovació del III Pla Municipal d’igualtat entre dones i
homes a Les Franqueses del Vallès 20012-2015.
Segon.- PROPOSAR la ratificació dels anteriors acords al Ple de l’Ajuntament en
la propera sessió que hagi de realitzar, per ser l’òrgan competent per a la seva
aprovació.”
DE CONFORMITAT amb l’apartat segon de l’esmentat acord de la Junta de Govern
Local transcrit anteriorment i atès, efectivament, que la competència per a adoptar-lo
correspon al Ple de la Corporació, l’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents
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ACORDS:
Primer.- RATIFICAR íntegrament els acords de la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament, adoptats en la sessió del dia 26 d’abril de 2012 i transcrits anteriorment,
en què s’aprova el III Pla Municipal d’igualtat entre dones i homes a les Franqueses
del Vallès 2012-2015.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’àrea de Polítiques Socials.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sr. Claveria i diu: nosaltres ja hi estem d’acord com no podria ser
d’una altra manera, però si que li volia demanar com és que es porta ara a ratificar
aquest acord de la Junta de Govern quan és un acord que es va prendre al mes d’abril, és
que jo li pregaria que quan es facin coses d’aquestes doncs es portin quan toca, no al cap
d’un any casi bé d’haver-se aprovat o d’haver-se acordat a la Junta de Govern. O és que
ve donat única i exclusivament perquè si no es passa pel Ple no es cobra alguna
subvenció? Només volia saber això perquè és clar m’ha sobtat i dic doncs vaja quina
poca credibilitat no, que un Pla d’igualtat d’homes i dones amb les que s’estan omplint
la boca durant anys i anys i anys i que es tractin d’aquesta manera. No ho acabo
d’entendre però de totes maneres hi estem d’acord. “Nunca es tarde” que diuen.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bàsicament la que ha fet la sra. Núria Claveria,
tenim davant un Pla d’Igualtat que curiosament vam estar mirant un mica i no posa
èmfasi per exemple en el funcionament de les AMPAS, com un element també de la
societat per tenir aquesta paritat i llavors és clar una mica venint com vinc jo d’un altre
ajuntament, que sé que ara és necessari que o tens un pla d’igualtat o no hi ha certa
subvencions queda una mica lleig, sí, sí, perquè a La Garriga ho van tenir que aprovar
una mica corrents també fa sis mesos, ja li dic.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bona nit, tant a la Núria com a el Bernabé hi ha una
justificació de procediment administratiu que és què, primerament hi ha hagut molts
canvis tant del secretari com tot el que és les persones que havien de alguna manera
agafar el pla i consensuar-lo per poder portar-lo al Ple. De totes maneres, prenc nota del
tema de les AMPAS, em sembla què és un bona aportació per part del senyor Bernabè.
Dir-vos que aquest pla està aprovat per junta, com sabeu, que des de llavors de la data
que s’ha aprovat des de Junta s’ha posat en marxa com sempre ha estat des de que els
plans han anat succeint-se cada vegada que s’ha de fer nous plans. No ha estat parat fins
que s’hagi ratificat avui o amb la intenció de ratificar-ho. Senzillament que ha estat un
procés administratiu, no és ni la deixadesa de deixa-ho de banda, ni no estar pendent
d’això. Simplement ha estat uns successos de problemes interns que ha arribat fins ara,
però no és per res més.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

5. APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL
SOROLLS I VIBRACIONS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

DE

ATÈS que el soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana
doncs incideix en la qualitat de vida de les persones a l’hora que pot provocar efectes
nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials.
ATÈS que el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així es va
reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides
sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l'any 1972.
ATÈS que, en l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll
ambiental, ha obligat a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels
estats membres.
ATÈS que els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els
poders públics de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s'inclou la protecció
davant la contaminació acústica. Així, a escala estatal s'han promulgat la Llei 37/2003,
de 17 de novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la
desplega pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret
1367/2007, de 19 d'octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius
de qualitat i emissions acústiques.
ATÈS que, a Catalunya, els articles 27 i 46 de l'Estatut d'Autonomia estableixen el dret
de totes les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les
polítiques ambientals deis poders públics s'han de dirigir, entre d'altres finalitats, a la
reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l'adopció de les
corresponents polítiques públiques.
ATÈS que en aquest marc s'insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es
fixen els criteris per a l'elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009,
de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i
se n'adapten els annexos.
ATÈS que, pel que fa a l'Administració local, l'article 84 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als articles
25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del regim local i 66 del Text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
ATÈS que amb la present ordenança es concreten els instruments jurídics, i també
tècnics, necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels
ciutadans i les ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de
vida, en un procés d'una creixent conscienciació ambiental.
VIST l’informe del cap de l’Àrea d’Obres i Serveis.
VIST l’informe de la Secretaria d’aquesta corporació.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la que s’estableix que el Ple té les
atribucions d’aprovació del Reglament Orgànic i les ordenances.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2033,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de
Catalunya.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 63 i següents del Reglament
d’Obres i Serveis, Decret 179/1995, de 13 de juny, en el que s’estableix quin és el
procediment per a la seva aprovació.
AQUESTA Àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions que
s’adjunta com a annex al present acord.
Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un
anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 30 dies, per a la
formulació de reclamacions i al·legacions.
Tercer.- L’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció
d’acord exprés si un cop transcorregut el termini de 30 dies més amunt esmentat, no
s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, l’Ordenança entrarà en
vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades.
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El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: m’agradaria que m’expliqués aquesta ordenança
nova que treuen i ja hi havia una, si s’anul·la l’altra o aquesta és a més a més o a veure
què passa.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: com bé posa en aquesta ordenança queda derogada
totes les disposicions municipals d’igual o d’inferior rang que suposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta ordenança. En particular els articles
98 i els annexos 1,2 de l’ordenança de convivència i ciutadana rural. Si que qualsevol
llei que quedi per sota d’aquesta ordenança queda derogat, ja ho posa dins de
l’ordenança.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a l’ordenança se’ns diu que les persones que
tindran capacitat o autoritat per fer-ho seran aquestes medicions o aquestes actuacions
seran el propis tècnics de l’àrea, la policia local i persones que puguin venir d’un altre
ens que siguin cossos funcionariats, ets. Suposo que això no tindrà dos lectures, una la
punitiva espero que no vagui per aquí que no vagi precisament a sancionar doncs
terrasses, etc, etc,etc. I la segona que aquest com està passant amb la publicitat del
butlletí no s’acabi externalitzant a una empresa que gestioni tots aquest temes, jo li
demano.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: no, no, a veure això no quedarà exterioritzat, a
veure el tema del soroll, els límits quan estan fora d’aquesta ordenances són els tècnics
i en segons en quines ocasions fins i tot l’alcalde en temes puntuals va dient, un decret
podrà dir quan, quin és el límit.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

6. SOL·LICITAR 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)
VIST l’escrit RE núm. 2013/494, de data 17 de gener, presentat per la secretària
accidental del Consell de la Pagesia, en què tramet l’acord adoptat pel Consell de la
Pagesia, en sessió de 15 de gener de 2013, que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA SOL·LICITANT AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DESAFECCIÓ DELS TERRENYS DEL
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MUNICIPI, AFECTATS PEL TRAÇAT DEL L’AUTOVIA ORBITAL (QUART
CINTURÓ)
ATÈS que el Consell de la Pagesia en sessió extraordinària celebrada el 21 de setembre
de 2010 acordà, entre altres, REBUTJAR la declaració d’interès general de
l’AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA i la concepció global del traçat.
ATÈS que el Consell de la Pagesia en sessió extraordinària celebrada el 5 de juny de
2012 va acordar adherir-se a l’esmentat acord del Ple de l’Ajuntament de 31 de maig de
2012, va acordar, entre d’altres SOL·LICITAR al Ministerio de Medio Ambiente que
declari la caducitat de l’expedient ambiental del EI4_B_16 Cierre de la autovia orbital
referent a l’estudi informatiu del segon tram entre Terrassa i la Roca del Vallès.
TENINT EN COMPTE que la distribució dels assentaments sobre el territori de les
Franqueses del Vallès ha mantingut una bona part del terme municipal en unes
condicions d’ús agrícola i ramader, cosa que permet una bona connectivitat entre els
espais naturals de la plana vallesana alhora que també ha aconseguit mantenir la
potencia de l’activitat agrícola, ramadera i forestal de la plana del Vallès gràcies al seu
nuclis de Llerona, Corró d’Amunt i Marata.
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. La titularitat estatal de la via, així com la seva traça, el seu disseny i el seu
dimensionament, impossibiliten la millora de la xarxa secundària de carreteres i la seva
relació amb la xarxa bàsica existent.
VIST que les traces de les futures infraestructures parteixen la unitat del sòl no
urbanitzable. 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.
ATÈS que la fragmentació que comporta el fet de col·locar totes les noves traces de les
infraestructures sobre el sòl agrícola que habitualment comporta una posterior
urbanització impedeix la inversió en tots els àmbits del sector primari del nostre
municipi i impedint la viabilitat tècnica i econòmica de les explotacions i en
desincentiva el relleu generacional.
TENINT EN COMPTE que el manteniment de l’afectació del 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.
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TENINT EN COMPTE la segmentació i la fragmentació que provocarà als espais
situats als voltants del riu Congost que formen part de la Xarxa Natura 2000 , les zones
ZEPA, zones d’especial protecció d’aus, i les zones LIC, llocs d’importància
comunitària.
Per l’exposat, el Consell de la Pagesia proposa l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR al MINISTERIO DE FOMENTO i a la GENERALITAT DE
CATALUNYA la desafecció dels terrenys del municipi, afectats pel traçat del
l’AUTOVIA ORBITAL (QUART CINTURÓ), atès que:
-

La situació actual 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.

-

La pèrdua futura de viabilitat tècnica i econòmica de les explotacions afectades
directament pel traçat i també de totes aquelles que indirectament s’hi troben
lligades a través de plans de dejeccions ramaderes, zones de pasturatge, proveïment
de farratges, etc.

-

La pèrdua futura quantitativa i qualitativa de sòl agrari i forestal en un municipi
que per la seva localització dins l’àrea metropolitana permet ser punt de referència
per a la creació i impulsió de mercats de productes de proximitat o km 0, activitats
de lleure i agroturisme dins el context de sostenibilitat.

-

El perjudici directa al conreu de productes d’alt valor reconegut com la mongeta
del ganxet amb Denominació d’Origen Protegit (DOP).

-

Suposa la desintegració del territori front el risc d’urbanització i de fragmentació
de zones reconegudes d’alt valor ecològic (xarxa Natura 2000, zones ZEPA i zones
LIC ) i del propi municipi en dues zones diferenciades: al sud de Corró d’Avall i
Llerona i al nord Corró d’Amunt i Marata.

Segon.- TRASLLADAR els presents acords a l’alcalde de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, i sol·licitar que siguin elevats al Ple de la Corporació per a la
seva aprovació”.
TENINT EN COMPTE el que disposa l’apartat segon de l’esmentat acord, l’alcalde
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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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).
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al Ministerio de Fomento, a la Generalitat de
Catalunya, al Consell de la Pagesia i a l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: Bé, dir-li que estem totalment d’acord i alegrant-nos
de que no s’hagi passat com una moció si no que hi hagi un compromís ferm de
modificar el Pla General per treure aquesta reserva que tants anys fa que hi estem
lluitant que tant molesta i tant perjudicial és per a la nostra pagesia i pel nostre
municipi.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: Primer el que ens hem de felicitat tots, primer ens
em de posar casi una medalla, ja que no les posen des de fora, tenim una victòria
guanyada, hem aconseguit que per desídia del Ministerio de Fomento i el de Medio
Ambiente, l’expedient d’impacte ambiental hagi caducat. Això també rau arrel de la
feina que ha fet la Campanya Contra el Quart Cinturó, a la qual hi som tots, aquest
ajuntament també i per tant tota la població de Les Franqueses. Em permetreu
estendre’m una mica. Cal recordar, jo per mi fer mencionar una persona que havia
estat regidora d’aquest ajuntament que ha fet molt, el Pep Martínez que sense ell no
haguéssim aconseguit això i sobre tot el Toni Altalló que és el portantveus contra la
campanya contra el quart cinturó que ha fet feina de mosca “collonera” i hem
aconseguit aquesta victòria. Dit això, evidentment votarem a favor. No queda un altre
que posant-se, malgrat que haguéssim agraït que aquesta proposta l’hagués presentat
tot el Ple, no vingués de Govern. I a més a més el que ens ha sobtat i no entenem
massa és la presa, la pressa per córrer, per portar aquesta moció a Ple, quan des de la
companya s’ha demanat que mirem a veure de fer les coses bé. Que el procediment
que engegarem ara pot ser que d’aquí dos mesos l’hem de tirar enrere i fer-ne un altre.
Ens hem passat vint anys fent cas el que deia la campanya perquè i ha gent que hi
treballa, que ha aconseguit que avui s’ha demostrat que tenim, que s’estan fent les
coses bé. No entenem massa perquè aquest Govern ha decidit tirar pel dret en solitari
quan fins i tot durant aquest vints anys de lluita hem anat del bracet de la campanya.
Per tant ara ens saps greu que aquest govern hagi decidit tirar pel dret i anar sol en una
aventura que no saben com sortirà, que igual de aquí un temps em de reconduir.
Malgrat això li votarem a favor perquè el que pot passar, tot el que pot arribar a passar
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és que hagin de corregir, esperem que només sigui això que no ens imposin una altra
traça per voler treure aquesta.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí de fet aquest és un punt, vostè diu que presenta
l’equip de govern consensuat a la Junta de Portaveus, en el qual s’hi han afegit coses i
prèviament treballat des del Consell de la Pagesia en el que em sembla que vostè hi va
assistir. En l’acord del Consell de la Pagesia preveu la seva presentació a un Ple i a la
Junta de Portantveus celebrada la setmana passada, doncs vem debatre profundament
aquest tema, vem acordar afegir alguns matisos, un del quals és que des de l’àrea
d’urbanisme promourem una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana,
precisament per modificar aquest pla per treure aquesta reserva que es va venir
imposada des de la Generalitat de Catalunya. També això quedarà pendent, la
modificació que faci aquest ajuntament, que espero poder-la tenir enllestida de cara al
proper Ple, quedarà pendent de ratificació, d’aprovació definitiva per part de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona que o a qui se li demanarà que també modifiqui
el Pla Director de Carreteres de Catalunya que és qui la llei de rang superior al nostre
Pla General que preveu aquesta reserva. És a dir, nosaltres des de el municipi podem
eliminar aquesta reserva, però la Generalitat també ha de fer la seva feina en quant a la
modificació del Pla Director de Carreteres perquè és de rang superior i ens condiciona
en aquest sentit. Per tant tampoc crec que sigui una qüestió d’anar massa ràpid o
d’anar massa lent, és va acordar al Consell de la Pagesia i no crec que això perjudiqui
en res el procés de treure aquesta afectació.
Pren la paraula la sr. Pruna i diu: bé, bona nit i primer de tot, jo crec que ens hem
d’alegrar tots de que caduqués l’expedient. Però hi ha una altra cosa que crec que és
sumament important, que és la desafecció. Si vostè sr. Gontán que diu per què hem
tingut pressa? No, perdoni, ja com a organització agrària, el desembre nosaltres ja vam
demanar la desafecció a Madrid i vaig dir, com a Presidenta del Consell de Pagesia,
vull convocar una sessió extraordinària perquè la pagesia del nostre municipi i de
molts altres llocs, però jo parlant per a la pagesia del nostre municipi, no té una
afectació, en te dues. No en te solsament una, que en te dues. I sap vostè que quan es
troba qualsevol explotació que té aquesta afectació, vol fer una millora a la seva casa,
no la pot fer perquè està en precari. Amb la Llei de Benestar Animal te un problema, i
tots sabem que hi ha una explotació ramadera d’aquest municipi que te bons
problemes per tenir afectada la seva explotació. La veritat, ojalà haguéssim demanat ja
molt més abans, molts més anys abans que es tragués aquesta desafecció, però crec
que ara és el moment, i li diré perquè ara és el moment, que crec que és importantíssim
que la Unió Europea que ha deixat diners a la banca espanyola, el primer requeriment
que va posar, que suposo que això és una cosa que tothom, si ho va voler ens en vam
enterar, dient que els diners, a la banca, no en podia deixar amb grans inversions
doncs, fora de lloc. Però molt important, que Espanya no es gastés ni un euro més en
infraestructures innecessàries. I una d’elles jo crec que és aquesta, el Quart Cinturó.
Bé, jo penso que avui això ha de sortir endavant i agrairé moltíssim perquè hi surti
perquè aquesta desafecció és importantíssima, i quan acabem d’aquesta, en tenim una
altra, que és la del Pla Metropolità. Jo crec que hem de seguir treballant perquè
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aquestes desafeccions surtin del nostre municipi, i ojalà no es faci per aquí el Quart
Cinturó. Jo crec que tot l’Ajuntament i el municipi hem de treballar conjuntament,
Consell de Pagesia, Ajuntament, Associacions, totes les organitzacions i associacions i
plataformes, hem de treballar conjuntament perquè tinguem la terra que hem de tenir
per poder conrear, i res més que això, perquè tinguem un municipi viu, que és el què
ens interessa.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: miri no entraré a discutir els beneficis ni les pèrdues
que suposa tenir o no tenir el Quart Cinturó perquè d’això en som tots conscients i
n’hem patit vint anys i això no cap dubte. I a més tinc la sensació que pel què s’ha anat
sentint entre els companys del Ple que s’aprovarà per unanimitat i no hi haurà
discussió. Però permeti’m tres puntualitzacions. Una, el Consell de la Pagesia, en el
qual hi havia el seu representant sr. Ribalta, va acordar tàcitament que si calia esperar
un mes, o dos, s’esperaria. Va acordar tàcitament. I pel que jo sé, pel company que
tinc a la Junta de Portantveus no va ser tant clar el que es tirés endavant això, sinó va
ser una insistència del govern. Dit això, miri, si hem esperat vint anys, no venia d’un
mes portar aquesta moció, i potser haguéssim anat tots del bracet. Tots és la
Campanya, i potser tots els ajuntaments que volen la desafecció. I per tant, la força
seria molt més gran, i a més a més, igual no cometríem errors, perquè vostè ha
anomenat treure una altra reserva. L’altra reserva no existeix, la del Pla Territorial
Metropolità no existeix. No està afectat cap territori de les Franqueses pel Pla
Territorial Metropolità. Hi ha una possibilitat, que aquesta sí existeix, poc probable,
però existeix, de que traient aquesta reserva, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
coli la del Pla Territorial Metropolità. Per això li estem dient des del primer dia que no
cal córrer, que no ve d’un mes, que si hem esperat vint anys, podem esperar vint anys i
un mes. De totes maneres, no cal posar-s’hi més nerviosos. Avui s’aprovarà per
unanimitat, ens hem de felicitar i tots contents. Que el triomf s’ha fet.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres estem amb una actitud positiva i no anem a
retreure res, l’única cosa fer-li una puntualització del què ha dit. Que és la primera
vegada que es demana. No. Que era la primera vegada que es demanava la
desafectació. No. Es va passar una altra vegada i la Generalitat ens la va tirar enrere.
Vull dir ja es va fer una altra vegada, a l’època del tripartit, sí. A l’època del tripartit
vam demanar i havia el Conseller Nadal i va dir que no, que una cosa era que no es
fes, i l’altra era treure la reserva. Puntualitzar. Nosaltres, el nostre grup, sempre hem
estat en contra d’aquesta infraestructura que es passi per les Franqueses. Estem més a
favor del transport públic. Si cal, sempre hem defensat el traçat pel sud de Granollers
que és molt més curt, molt més recte i no afecta territori agrícola. Nosaltres volem
anar amb aquesta línia en positiu, i sempre ens tindran al seu costat.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo només volia afegir dos matisos o dues precisions
al respecte. Sr. Gontán, si no vaig equivocat i així va confirmar l’acta aixecada de la
sessió del Consell de la Pagesia, el què es va dir és que si allò que era un rumor que no
estava confirmat, que era la caducitat de l’expedient era real, si es confirmava això,
que ho hem pogut confirmar legalment o jurídicament que realment l’expedient del
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Quart Cinturó ha caducat, si es confirmava aquest extrem ho presentaríem al Ple, i així
ha sigut. S’ha confirmat que la caducitat era un fet jurídicament comprovable i per tant
l’equip de govern ha decidit complir amb allò que es va decidir al Consell de la
Pagesia i que crec que està recollit en acta. Un altre matís que volia fer és que és la
posició, que crec que en això coincidim tot l’equip de govern, o si més no, els dos grup
majoritaris com a mínim, crec que els altres també, que també ha fet referència el sr.
Rosàs, des del PSC evidentment no ens oposem a aquesta infraestructura, tot al
contrari, sabem que el nostre país pateix un dèficit important d’infraestructures que
són necessàries per al desenvolupament econòmic, laboral, social, etc., sí que ens
oposem al seu pas pel municipi de les Franqueses i per la zona rural que, com tots
sabem, tenim la sort de tenir en el municipi un pulmó verd que, dins de la zona
metropolitana, és l’àrea dedicada a l’agricultura més gran que tenim. És infinitament
superior a les zones protegides de Mollet, de Mataró o del Baix Llobregat, és deu
vegades superior en superfície a aquestes zones i, per tant, ens sembla un greuge molt
gran per al municipi que passi, però no ens oposem a la infraestructura. Ho dic perquè
crec que ha de quedar clar aquest matís i em sembla que defenso la postura del grup
municipal del PSC, però és la postura compartida amb CIU i els altres regidors de
l’equip de govern.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el vot d’Esquerra serà favorable a l’aprovació
d’això. En qualsevol cas sí que hi haurà diferències pel que veig, en el fons del què
plantegem els diferents grups en aquí. Suposo que tots votarem a favor de que aquest
punt s’aprovi, però voldria deixar constància que hi ha alguns grups que sí estem en
contra d’aquesta infraestructura. No es tracta de que no passi per casa nostra i per passi
per casa del veí. Hi ha diferents alternatives que eviten la construcció d’una nova via
aprofitant traçats existents, que no repetiré aquí perquè són de tots coneguts i jo diria
que en determinades ocasions en aquí ens havíem mostrat favorables al plantejament
de la Plataforma. Per altra banda, he intervingut bàsicament per això. El fet de que ho
fem ara o esperem un mes, a veure no sé si és un tema massa important, però en
qualsevol cas, el pitjor que ens pot passar és que d’aquí a un temps haguem de tornar a
modificar això en algun extrem. Ens pot passar, però si no ens passa i ho tenim tirat
endavant, feina feta.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bàsicament, sr. Ribalta, això no consta en acta. Ho
dic perquè li informen malament. Això no pot constar en acta perquè no va haver-hi
cap acta que consti això. Va ser un acord tàcit, no consta en acta. Perquè a més a més
explícitament es va demanar que no constés en acta perquè no es podia fer públic.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bé, ja ha parlat el meu company respecte al nostre
vot serà evidentment afirmatiu. Pel que a mi respecte jo també ho vaig viure molt de la
vora quan vaig estar de presidenta del Consell del Poble de Llerona i em felicito, de
veritat, de que s’hagi produït aquest fet. De que gràcies a la desídia d’aquests dos
Ministerios s’hagi “anat a tomar viento a la farola” aquest projecte. Estic molt
contenta. Però dit tot això, i agafant la intervenció del sr. Ribalta que ha comentat
abans que a la Junta de Portantveus es va acordar que es faria això, que em sembla
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molt correcte, em sembla bé, sempre trobo a faltar el mateix, i ho tenia que dir perquè
sinó em sento malament. Sempre trobo el mateix. Dona la sensació de que tot i fent a
la Junta de Portantveus està tothom d’acord amb presentar aquest tema, doncs sembla
que s’hagi aprofitat només la situació de que sigui el govern qui ho faci, i tots els altres
ja votarem a favor. El què em dol és sempre el mateix, que amb coses tant rellevants,
tant importants com aquesta, tothom tots els grups, els de la oposició, el govern,
tothom té dret a anar per la seva via, i presentar les seves qüestions o quan li sembli
més oportunes. Però amb coses tant importants i tant rellevants i que portem tants anys
reivindicant tots junts, tots junts, dol que sigui només, sempre, una part sí i una part
no. Això és l’únic que volia dir.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només per al·lusions, em sap greu que pensi això,
perquè jo precisament, fent referència a la Junta de Portantveus amb aquesta voluntat
de mostrar que es va debatre, que es va participar i aquesta voluntat amagada que veu
vostè no hi és. Jo penso que amb aquest tema tenim un acord unànime de Ple i
benvingut sigui i ho hem de celebrar així, vull dir que jo m’he estat referint a la Junta
de Portantveus precisament per donar-li èmfasi i importància al fet que tots els
regidors aquí presents, representats pels seus caps de grup, coincidim en aquest tema i
que és un fet positiu pel municipi que ens hem d’alegrar. No faig aquestes
interpretacions.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: també he dir que crec que és perfectament
compatible, amb al·lusió al què comentava en Ferran, crec que és perfectament
compatible que avui es presenti això i que en un mes, dos mesos o en tres ens afegim
tots als acords que prengui la Plataforma, perquè tots hi formem part també.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no oblidem que el pare de la criatura és el Consell
de la Pagesia, en aquest cas.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: a part d’aquestes petites discrepàncies que podrien
tenir a veure amb el punt essencial, i també a diferents sensibilitats en l’aspecte de si
és necessari el Quart Cituró o no, avui crec que ens hem de felicitar tots plegats i ens
hem de felicitar també, encara jo ho repeteixo que la Junta de Portantveus arribés amb
l’acord, i no és una proposta del govern, és una proposta de tot el consistori, no és
només del govern. I ho dic públicament. La presentem com a punt de l’ordre del dia a
aprovar, però ja que es va aprovar per Junta de Portantveus i a la Junta de Portantveus
es va fer l’esmena, és de tots. Això sí que ho vull deixar molt clar.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA
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COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA
CORPORACIÓ
ATÈS que en la sessió plenària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del passat
28 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la comissió d’estudi sobre l’estat de
les finances de la corporació, amb la voluntat d’avaluar l’estat dels comptes municipals,
proposar millores i dictaminar sobre les responsabilitats, si és el cas.
ATÈS que l’esmentada comissió d’estudi de les finances locals, aquest any només s’ha
reunit dues vegades, sense l’assistència dels tècnics municipals ni tampoc dels
responsables que han elaborat l’últim informe econòmic finances de l’Ajuntament de les
Franqueses i, per tant, no ha pogut elaborar els informes que el Ple municipal li va
encarregar.
ATÈS que és necessari que la comissió informi sobre l’estat dels comptes municipal de
l’Ajuntament, proposi possibles millores sobre la situació econòmica i informe sobre
possibles responsabilitats polítiques.
ATÈS que en el Ple ordinari del mes de setembre es va aprovar convocar la comissió
d’estudi sobre l’estat de les finances de la corporació, sense que a hores d’ara s’hagi
realitzat.
Els signants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal a marcar dia i hora per a la sessió de la comissió
informativa d’estudi sobre l’estat de les finances de la Corporació, de forma urgent,
segons l’acord del mes de setembre de 2012 del Ple de la Corporació.
Segon.- Que es convoqui als tècnics de la intervenció locals i als responsables que han
elaborat l’informe econòmic financer de l’Ajuntament, aportant els informes tècnics per
escrit perquè la comissió pugui fer el dictamen preliminar.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: aquesta moció és degut a l’acord del Ple de
l’Ajuntament per convocar la Comissió de Comptes de l’Ajuntament. Es va aprovar fa
tres mesos i encara no s’ha convocat. Reclamar en el ple d’aquest Ajuntament i sens
dubte, en el govern municipal perquè marqui dia i hora per fer la comissió, i que la
comissió que es va crear per fer una feina pugui fer la seva feina i el dictamen dels
comptes municipals.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA DECLARACIÓ
DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE
CATALUNYA
ATÈS que el passat 23 de gener de 2012 el Parlament de Catalunya va aprovar per una
majoria de 85 vots favorables la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya.
ATÈS que aquesta Declaració vol ser l’inici del procés per fer efectiu l’exercici del dret
a decidir, voluntat majoritària del poble de Catalunya expressada democràticament les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya.
ATÈS que aquesta Declaració instava a fer partícips, entre d’altres, al món local.
El Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent
MOCIÓ
Punt únic. El Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès dóna total suport i es fa
copartícip la totalitat i literalitat de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del
poble de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya que es transcriu a continuació:
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d'autogovernar-se, amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
d'oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
L'autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en
les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme
català té els seus fonaments en l'Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la
Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà
que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions
d'autogovern.
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Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i
promoure'l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d'autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un
primer pas en la recuperació de l'autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d'un Estatut
d'Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l'Assemblea de Catalunya l'any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l'exili. En la transició
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l'aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l'any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l'Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l'evolució democràtica de les
voluntats col·lectives del poble català dins de l'Estat Espanyol i crea les bases per una
involució en l'autogovern, que avui s'expressa amb total claredat en els aspectes polítics,
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l'actual
situació de bloqueig en el si de l'Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de
juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l'11 de setembre
de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d'Europa» són expressió del rebuig de la
ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament
i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions
al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat
aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
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Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera
sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D'acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l'exercici
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir
el seu futur polític col·lectiu, d'acord amb els principis següents:
•
•

•

•
•

•

•
•

•

Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica,
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
Legitimitat democràtica. El procés de l'exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressió
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a
decidir.
Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement
precís per a l'exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el
procés.
Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l'Estat espanyol, les institucions
europees i el conjunt de la comunitat internacional.
Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya
com un sol poble.
Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l'estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles
d'Europa i l'aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
Legalitat. S'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l'enfortiment
democràtic i l'exercici del dret a decidir.
Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que
representa el poble de Catalunya te un paper principal en aquest procés i per tant
s'hauran d'acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que
garanteixin aquest principi.
Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el mon local, i el màxim de forces
polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre
país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.

Ple 31/01/2013 – pàg. 25

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d'aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: la presentació de la moció no te cap altra objecte
que donar ressonància i donar suport, com suposo que faran d’altres municipis i com
ja estan fent Diputacions i altres ens, a la proposta que va aprovar en el seu dia el
Parlament de la nostra nació, i exterioritzar tant com sigui possible el suport de tota la
població en aquesta proposta.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: digui’m “tiquis-miquis”, però miri els grups que
obertament hem dit que podem estar a favor d’aquests temes, ens hagués agradat que
no l’hagués presentat en solitari, l’hagués consensuat, hagués dit “mireu, tenim això,
què podeu fer? Ens podeu donar suport?” Senzillament això, perquè crec que el tema
és prou important i prou de pes, com per no haver anat en solitari. Dit això, ja li
anuncio que els dos, malgrat el què pugui pensar, li votarem a favor.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo en aquest aspecte també li vaig demanar que la
poguéssim presentar conjunta, però no he rebut resposta, però és que és igual. Que
això no ens “empanyi” el què anirem a votar. “Empanyi”, no sé si està ben dit, que no
ens enteli el què anirem a votar. Llavors, a partir d’aquí, encara que la presenti vostè,
encara que la presenti qui sigui, nosaltres evidentment la votarem a favor, presenti qui
ho presenti, si és aquesta la moció.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: el grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya votarem en contra de la moció presentada per Esquerra Republicana, i en
part ens sap greu, sr. Profitós perquè en el nostre programa electoral recollíem aquest
dret, també el Partit Socialista Obrer Espanyol ha defensat durant temps, no sé ara,
però durant temps sí que ho ha fet, i ens sap greu que quan vostès parlen de diàleg,
parlen de cohesió social, facin el que ha fet vostè avui. Vull dir, “ho presento jo” per
tenir un protagonisme en lloc de parlar amb altres que li podrien estar-hi d’acord amb
vostè. No parlo de nosaltres, però segur que hi ha dos o tres grups municipals que ...
clar, això està molt en contradicció amb aquesta cohesió de dir, “ostres, anem tots a
una”, intentem recollir voluntats, intentem sumar. No, ho han de teledirigir i han de
condicionar un possible futur vot d’aquest dret de decidir sense respectar que, creient
en aquest dret a decidir, altres opcions o altres partits polítics o una gran part dels
ciutadans de Catalunya no tinguin el seu punt de vista. A les hores, per mi, la sensació
que em dona és que ho “faig jo”, encara que sigui un, encara que siguem menys ....
“però sota els meus postulats, i amb el meu protagonisme i la medalla me la poso jo”.
Per tant, el fet de posar per davant elements partidistes, de posar per davant medalles,
de posar per davant factors més personals que la cohesió de Catalunya, no crec que
sigui un element que ajudi a això que després que vostès parlen de diàleg i de cohesió.
Per tant, ens sap greu perquè ens hagués agradat que fos una moció amb un valor
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democràtic més elevat i que no condicionés ni teledirigís, ni ja preparés el vot dels
ciutadans de Catalunya amb una sola direcció. Quan creiem en la llibertat, quan
creiem en la democràcia, quan creiem amb el vot dels ciutadans, el que no podem fer
és fer les coses teledirigides d’aquesta manera. Penso que, fins i tot, pels seus
propòsits hagués sigut molt més útil i els hagués beneficiat més, perquè de fet, això no
fa més que demostrar un cert clientelisme, ho faig pels meus només, no ho faig per
tots, i això ens sap greu. Per tant li dic que li votarem en contra.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: cap inconvenient de que aquesta moció sigui
presentada per tot el Ple de l’Ajuntament. Cap inconvenient. Per tot el Ple, no per un
partit, ni per dos, sinó per tot el Ple. Per una altra banda, sr. Ribalta, ha començat que
votaríen que no. No he entès per què votaran que no, perquè realment immediatament
ha començat a carregar sobre el fet que aquesta moció la presentés Esquerra, en lloc de
presentar-la tots. Després d’haver dit que no se sumaria que la presentessin tots.
Escolti, presentem-la tots, els disset, cap problema. Aquí hi ha una firma, en podem
posar setze més, i tindrem unanimitat. Encantat de la vida. Per altra banda, aquesta
moció ni és partidista, ni va teledirigida. Es limita a reproduir un acord que el màxim
òrgan legislatiu de la nostra nació ha adoptat i a donar-ne la màxima repercussió
possible i el màxim suport possible, com en la mateixa declaració de sobirania diu,
tant des del món local com des d’altres àmbits. Nosaltres, ens agradi o no, som on
som, formem part del principat i a partir d’aquí em penso que no hi ha clientelisme, no
hi ha partidisme, no hi ha res. Si vol argumentar el seu vot en contra jo li agrairia que
ho fes, però argumentant el per què del vot, no la resta de consideracions.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: com deia aquell, m’agrada que em faci aquesta
pregunta. O si més no, aquesta proposta. Molt bé, vostè diu que ho firmem els disset,
em sembla fantàstic, però parlem-ne una mica abans, no? Per tant, li demanaria que la
deixés sobre la taula, com vostè ha proposat i que parlem (...) Vostè és d’aquells de
“aquí te pillo aquí te mato”, no dona opció ni al diàleg. Nosaltres tenim una proposta
pròpia, i hi ha matisos que es poden fer. La tenim i també i l’hem presentat al
Parlament, per tant agraeixo la seva voluntat de consens, i per tant, no passa res, es pot
aprovar en el proper Ple. Portem la nostra proposta, portem la seva i busquem el
consens. O potser no interessa això, que és el que jo deia en la intervenció anterior que
vostè diu que no ha entès. Jo el que estic dient, li deia que sí, que és un tema totalment
teledirigit i premeditat cap a un sentit del vot o un sentit del dret a decidir dels
catalans, i per tant, només contempla una part del sentiment dels catalans. I des
d’aquest punt de vista, està en contra els principis que defensa la pròpia moció. És el
que jo li deia, que està teledirigida cap els que pensen en un sentit del vot.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: es pot consensuar qui la presenta, no es pot
consensuar el contingut. El contingut és el que va a provar el nostre Parlament, llavors
seria una altra cosa. Però la moció aquesta és, amb punts i comes, el què el nostre
Parlament va aprovar. A partir d’aquí qualsevol altra cosa seria una moció, seria un
text diferent però no és d’això del què estem parlant. Llavors, si es volen afegir
s’afegeixen, i si no, no. Per altra banda, no hi ha res teledirigit. Aquesta moció, si
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vostè l’ha llegit, que suposo que sí, a més d’escoltar-la ara, parla del dret a decidir del
poble de Catalunya, i diu que el poble de Catalunya és subjecte de sobirania. I ho és,
llavors, a partir d’aquí no hi ha res teledirigit. No es parla de què passarà després,
només es parla d’una declaració inicial d’això.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo públicament he dit més d’un cop que no sóc
independentista, i aquest cop votaré que sí, perquè no estem votant sí a la
independència de Catalunya, sinó que estem votant a la possibilitat de consultar als
ciutadans per tenir una foto actual de cap a on vol anar aquesta ciutadania. Si
evidentment el govern espanyol no fos tant torpe, no s’alimentaria aquest
independentisme com s’està alimentant.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, sis vots en contra dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL (ROM) PER INCLOURE LES INTERVENCIONS DEL
PÚBLIC A L'ACTA DEL PLE
ATÈS que la participació ciutadana hauria de ser la base d’un sistema democràtic.
ATÈS que les intervencions que fan les persones que assisteixen com a públic al Ple
municipal ara no queden registrades enlloc.
ATÈS que incloure aquestes intervencions a l’acta municipal seria un aprofundiment de
la democràcia.
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al govern municipal a modificar el ROM i després aprovar-ho pel Ple
municipal, per poder incloure en les actes del Ple les intervencions de les persones que
assisteixen com a públic al Ple.
Segon.- DONAR trasllat d’aquesta moció a tots els ciutadans de les Franqueses
mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: aquesta moció que presentem ara, la vam intentar
presentar l’octubre de 2011, en aquell informe de secretaria ens la va tombar perquè
deia que no podíem modificar el ROM a través de plenari, quan nosaltres el què fèiem
era instar a l’equip de govern a modificar el ROM. Llegeixo íntegrament, perquè
aquesta és la postura oficial de LFI en tot moment i no ha hagut cap més. Llavors a
aquí si ha hagut gent que ha fet rumorologia és el seu problema. Ho dic per part de
vostè perquè se l’ha acusat explícitament de dir (...) d’acord, però se l’ha acusat
explícitament de dir que Les Franqueses Imagina hem sigut els que hem promogut lo
de les preguntes del públic quan, si algú repassa les actes dels Plens, veuran que
aquesta proposta surt directament de l’equip de govern. Llegiré el què vam presentar
fa quasi un any i mig: Instar al govern municipal a modificar el ROM i després
aprovar pel Ple Municipal per poder incloure en les actes de Ple les intervencions de
les persones que assisteixin com a públic, cosa que ara una persona fa una pregunta i
un regidor fa la contesta, i això no consta en lloc. Però a més a més, això que en alguns
equips municipals es pot veure com un neguit, perquè estic responent una pregunta “a
botepronto” és una garantia també pel què respon, perquè hi ha certes preguntes que a
vegades poden ser insultants. I a lo millor és bo que quedi en acta. Igual que també hi
ha certes respostes que a vegades també ens hauríem de pensar més què responem al
públic i tenir una mica més de respecte, també li dic. Per tant, jo insto a aquest equip
de govern i evidentment a l’oposició a què parlem sobre la possibilitat de que quedi
en acte lo que prové del públic i lo que se li contesta al públic.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, sr. Bernabé, això que diu vostè jo no ho he dit.
A mi em sap greu dir-li, però jo no ho he dit. I ho dic ara aquí públicament. Perquè
quedi clar també això. Jo penso que les intervencions del públic, és obvi que hi ha de
ser-hi, faltaria més que no hi fossin. Les hem de regular. Res més que això, però hi ha
de seguir sent, i tothom ha de tenir dret, per això hi ha un Ple, a venir aquí i expressar
el que cregui. És que només faltaria. En el tema del ROM, aquesta moció li votarem
que no, però això no vol dir que després no ho fem, perquè el què estem fer és
modificar el ROM. Els serveis jurídics hi estan treballant, ja els hi vam explicar a la
Junta de Portantveus que haurà una modificació del ROM, perquè aquest Reglament
Orgànic Municipal és de fer dotze o catorze anys, i l’adequarem una mica a la realitat
del moment. Jo li repeteixo, perquè m’ha trucat premsa ... No ens volem carregar, ni
molt menys, les preguntes de la gent. A més a més, són absolutament enriquidores per
conèixer problemes i per saber l’estat de la ciutat, com passejat (...) Hi ha una qüestió i
que nosaltres encara no la tenim clara, i tenim diferents sensibilitats, hi ha diferents
models. Hi ha la Garriga que, per exemple, les preguntes són per escrit i llavors, si les
tens per escrit les pots transcriure en una acta, per exemple. Hi ha Mataró que només
poden preguntar les associacions (...) No, no en tenim cap encara, no en tenim cap. Per
això, primer l’hem de discutir nosaltres, perquè jo puc tenir una idea, puc tenir una
altra, personalment puc creure que les preguntes haurien de ser per escrit agafades de
la gent i que una persona les agafés.... Però és una opinió personal. De govern, no n’hi
ha cap (...) No n’hi ha cap.
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: si al final juguem al gat i a la rata si que és bo
recordar que en una Junta de Portantveus el sr. Colomé va dir que volien fer una
modificació del ROM i que la seva idea com a govern era que les preguntes del públic
fossin per escrit, i que havien varis models, o abans del Ple, abans de fer les preguntes,
com presentar-les... però, regular les preguntes que no fossin orals, que fossin per
escrit, i això, malauradament el que no es miri les actes, es va parlar per Junta de
Portantveus i el sr. Colomé, en nom del govern, ho va demanar que tenia la idea de
modificar. Jo ho dic perquè si no volem dir la veritat, diem-la perquè quedi constància
en acta.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: repeteixo, en Junta de Portantveus vam dir que
modificaríem el ROM i van dir per quines coses s’ha de modificar? Jo vaig dir
preguntes de la gent, el tema de mocions, el tema de les urgències. L’hem d’adequar i
res més que això. Llavors, a partir d’aquí, que aquesta discussió la tindrem, no hi ha
problema, i l’aprovarem per Ple.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per set vots a favor dels regidors dels
grups municipals CpF, LFI, ERC-AM i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF.
Pren la paraula el sr. Profitós i demana que vol presentar una moció d’urgència.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: el grup de l’oposició majoritari jo també tenia una
moció a presentar d’urgència, i com aquí no hi ha ordre.
Pren la paraula el sr. Colomé i diu: doncs anem a posar ordre. Senyor Torné,
començarem per la seva.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: com la moció que hem presentat per Registre no s’ha
rebutjat ni per escrit, ni per Decret, com mana la legalitat, la presentem d’urgència
perquè es tracti d’urgència. Senyor secretari, la moció si us plau, la moció que hem
presentat i que no s’ha contestat ni per un sentit ni per un altre.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor secretari, quin procediment hem de seguir?
Això es va portar a la Junta de Portantveus, es va denegar a la Junta de Portantveus, de
totes maneres, votarem la urgència. Justifiqui la urgència sr. Torné.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: és el següent. Aquesta moció es va presentar fa uns
mesos, va estar aprovada per aquest Ple de l’Ajuntament. Els responsables, en aquest
cas, de l’escola Guerau de Liost, que és la Generalitat, no en vol saber res, no ha
contestat ni menys, i més aviat ha tirat cosses, el què realment presentem és reclamar,
com a plenari, que aquesta obra s’inclogui amb una RAM (reforma, ampliació i
millora) de les Escoles públiques i que realment es faci. I si realment es demana i
l’Ajuntament insisteix, segurament, si no és aquest exercici, l’altre, s’inclourà. És a
dir, que no és una obra d’un altre dijous.
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SOTMESA a votació la urgència de la proposta, és rebutjada per set vots a favor dels
regidors dels grups municipals CpF, LFI, ERC-AM i PxC, deu vots en contra dels
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL
REPUBLICANA DE CATALUNYA

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA

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.
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
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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.
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 fora convenient sol·licitar als serveis jurídics, econòmics i tècnics
competents d’aquest Ajuntament la elaboració i entrega 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
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.
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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.
ATÈS que fora convenient 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.
Aquest grup municipal presenta al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- OPOSAR-SE als increments de tarifes proposades per al 2013 per ATLL i
SOREA, SA.
Segon.- SOL·LICITAR a SOREA la no repercussió de manera automàtica dels
increments de les tarifes aprovades per ATLL per al 2012 i 2013 (i següents) i que
aquesta empresa assumeixi part de l’increment d’aquest cost (renunciant, per
exemple, a la repercussió dels beneficis industrials a les tarifes) o bé proposi fórmules
per alleugerir-ne l’impacte sobre els veïns i veïnes a les Franqueses o bé emprengui
ambdues mesures de manera paral·lela.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: aquesta moció fa referència a l’increment dels
preus de l’aigua, que supera un 70 per 100 en aquest any 2012, i la urgència ve
motivada per dos temes: el primer que jo no disposava de la documentació que m’ha
portat a presentar la moció el dijous passat. Aquesta documentació que jo havia
demanat a l’Ajuntament me la van entregar dimarts a la tarda,i el fet de presentar-la en
aquest Ple i no esperar al mes de febrer, és perquè hi ha un increment d’un 13 per 100
que es començarà a aplicar ja aquest any que som, a l’any 2013, que va ser notificat a
l’Ajuntament a finals del mes de desembre, que estic segur que a finals del mes de
febrer no serem a temps de fer-hi res, i que dintre de la documentació que jo vaig
demanar no se m’ha donat res que digui que l’Ajuntament ha contestat negativament
amb aquest nou increment que SOREA pretén fer-nos per aquest anys 2013, 2014 i
2015. La urgència bàsicament és aquesta, primera que no disposava de la
documentació, i segona que em sembla que és important tractar-ho aquest mes i no
esperar el mes que ve.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: l’equip de govern tenim per principi no acceptar
mocions d’urgència a no ser que sigui una urgència molt i molt justificada. És a dir,
que justifiqui el nom d’urgència. Vostè diu que la tenia dimarts. Estem en un moment
que existeix el correu electrònic, que existeix el telèfon, que existeixen moltes coses,
per tant, és molt difícil prendre decisions que comprometen el futur del municipi, així
com he dit abans “aquí te pillo, aquí te mato”. Si fa tres dies que té la informació, fa
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dos dies que té la informació, amb una voluntat constructiva no costava res dir, “ep!
Que tinc això” i nosaltres bonament, segurament, hauríem estat d’acord. Però clar,
presentar-se aquí amb papers allò que ens hem de llegir dos folis, amb consideracions,
amb no sé quants acords, analitzar les coses, debatre-les i tenir-les clares, realment
com vostè comprendrà si resolucions que volem prendre són responsables, no són
senzilles de prendre en aquest sentit, i per tant, el què li demano és això, que no
apareguem aquí caiguts del cel, amb temes que fàcilment els regidors podien tenir la
informació amb una mica més de temps i, per tant, segurament podem donar la raó i
poder defensar. Per tant, sota aquest criteri, sota aquest concepte, des de l’equip de
govern, per un principi, rebutgem aquestes urgències sobrevingudes i caigudes del cel.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: de totes maneres, una cosa és que votem no a la
urgència, una altra cosa és que demà o dilluns ens reunim tots.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo comparteixo part del que està dient el sr. Ribalta
en el sentit en què es podia haver informat una mica abans. Ara, jo crec la urgència
està justificada. El sr. Profitós ens acaba de dir que no podem esperar el mes vinent per
fer una resposta com a plenari. Jo trauria les formes de com s’ha presentat, que sí que
és cert que no és lo més consensuat ni lo més adient, etc, i aniria al fons del que ens
està demanant, que és que fem una resposta a una pujada unilateral del rebut que
l’Ajuntament ara per ara no està contestant això.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: Àngel, et demanaria que expliquessis què demana
la moció, perquè igual s’entén més la urgència.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: la moció el què demana és que ens oposem a
l’increment de tarifes que per a l’any 2013 ATLL i SOREA ens han presentat i que,
per la documentació que tinc jo, l’Ajuntament no ha dit ni que sí ni que no, s’ha limitat
a no contestar, amb la qual cosa aquí representa que per silencia administratiu les
donaran per bones. La moció demana que sol·licitem a SOREA que no ens
repercuteixi de manera automàtica tots els increments de les tarifes d’ATLL, perquè
SOREA el què està fent és limitar-se a aplicar-nos a nosaltres tot l’increment de preu,
incrementar també el seu benefici industrial sobre aquest preu, i el què demana també
la moció és que els nostres serveis jurídics i tècnics facin un informe sobre la
viabilitat, i què ens representaria recuperar la concessió del servei que actualment té
SOREA, i que posteriorment es creï un comissió per estudiar aquests resultats.
Aquests dos punts jo els admetria que no són urgents. Els altres dos sí que són urgents,
el què passa és que trobo una mica bèstia haver de presentar dues mocions pel mateix
tema. En qualsevol cas, per què diria que és urgent? Jo diria que és urgent perquè el
primer intent que van fer ATLL i SOREA d’incrementar-nos el preu de l’aigua en un
70 per 100 el passat mes d’agost, va ser resposta en el seu dia per aquest Ajuntament,
es van presentar unes al·legacions. Aquestes al·legacions no les van acceptar ni
SOREA ni ATLL, però sí que les va acceptar la Comissió de Preus, amb la qual cosa
ens van donar la raó i això quedava aturat, però posteriorment, quan ATLL i SOREA
van tornar a demanar una altra vegada el mateix increment aquest Ajuntament, a
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l’hivern, no va contestar, no va fer cap informe i ens hem trobat que per silenci
administratiu la Comissió de Preus ens ha encolomat aquest increment. Llavors, la
veritat, em fa molt por que ens torni a passar exactament igual el mateix per les
pujades de l’any 2013.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: doni’m un motiu de votar l’urgència, un, és que a
lo millor ho creurem.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: que jo sàpiga l’equip de govern no ha presentat cap
al·legació ni ha fet cap informe ni positiu ni negatiu contra la pujada de preus de 2013.
Si la seva intenció és que ens apliquin aquesta pujada, ja ho han fet bé, ens l’aplicaran
directament. Si la seva intenció és que no apliquin aquesta pujada als nostres veïns,
escolti, parlem-ne avui, no parlem el mes de febrer que farà dos mesos que s’ha
presentat això.
SOTMESA a votació la urgència de la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.
Pren la paraula el sr. Profitós diu: abans de votar la moció voldria defensar-la. Això que
tinc a la mà és la documentació referent als increments d’aigua que ens apliquen ATLL
i SOREA ha hagut en aquest Ajuntament d’entrades, sortides i correus durant aquest
any 2012. El què tenen vostès en els ATESOS és un breu resum d’aquesta
documentació. Llavors fent una mica de cronologia, aquest mateix Ple el mes de
setembre de l’any passat va aprovar de denegar la sol·licitud de revisió de les tarifes que
incloïa l’oposició a l’increment del 70 per 100 aprovada per ATLL i la denegació de les
tarifes que ens proposava SOREA. Aquest acord que va prendre el ple el mes de
setembre, el que feia era reforçar les al·legacions que en el mes d’agost, en aquest cas jo
com a alcalde accidental, vam presentar davant l’ATLL, SOREA i la Comissió de
Preus. En el mes de setembre l’ATLL ens va dir que no acceptava les al·legacions.
SOREA es va apuntar al carro d’ATLL, però la Comissió de Preus de Catalunya, el 30
de novembre, ens va dir que denegava la proposta d’increment de tarifes que SOREA
havia fet. És un document que té registre d’entrada de l’11/12/2012. Què va passar entre
mig? El què va passar és que un cop nosaltres havíem guanyat, perquè és que vam
guanyar, vull dir, la Comissió de Preus ens va donar la raó i no va admetre la pujada de
preus que pretenia fer-nos ATLL i SOREA. Vam guanyar una petita batalla. Ells van
tornar a presentar exactament el mateix, qui hagués en aquest moment amb
responsabilitat de l’Ajuntament de fer això es va limitar a no contestar, i la següent carta
que rebem de la Comissió de Preus diu que així com abans ens donaven la raó perquè
havíem fet un informe negatiu, en aquest cas donaven que pel fet que l’Ajuntament no
hagués fet cap informe, entenien que acceptaven tàcitament aquesta pujada de preus.
L’increment salvatge del 70 per 100, tot i els “paripés” que nosaltres hem fet com a
poble, afegint-nos a les declaracions del Consell Comarcal, votant propostes aquí, si
després no es fa la feina, aquest el tenim encolomat. Què passa? Passa que el 9 de
novembre ATLL ens comunica no tenint-ne prou amb el que ja ens han encolomat pel
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2012, a partir de l’1 de gener de 2013 hi ha un altre increment del 13’48 per 100 que
s’aplicarà progressivament en tres anys. A data d’avui, i a mi no em consta, i vaig
demanar tota la documentació, que per part de ningú d’aquest ajuntament s’hagi fet un
informe negatiu per oposar-se amb això. Què és el què em temo? Em temo que una altra
vegada per silenci els nostres veïns tornaran a tenir un increment de preus a sobre del ja
bestial que estem patint ara. Més coses a dir en aquest sentit. ATLL està en procés de
privatització que està en controvèrsia en els jutjats, que ha estat aturat, i aquest
increment plantejat pel 2013 respon només a unes suposades necessitats i uns suposats
desajustos que en cap moment se’ns ha justificat. Què demanem? Demanem que els
nostres serveis tècnics i jurídics ens facin un informe sobre si realment aquest marc
econòmic existeix, si aquesta justificació que ens donen ells existeix o no, perquè la
Comissió de Preus recordo que d’acord amb l’informe que nosaltres, corrents i de
pressa vam fer el mes d’agost ens va donar la raó, voldria que aquests tècnics nostres
miressin si són legals aquests marges que estan aplicant aquí SOREA. Voldria també
que es miressin quin és l’efecte que els diferents allargaments i les pròrrogues que se li
han donat a SOREA han tingut sobre aquesta concessió. Això són els mínims, els
tècnics que mirin tot el què puguin. Realment si el que SOREA esperava cobrar quan es
va signar aquest primer conveni té alguna veure amb el què estan cobrant ara, tenint en
compte l’increment de població que ha tingut les Franqueses en aquesta colla d’anys.
Per altra banda, el què he dit abans, oposar-nos a aquest increment del 2013 i qui havia
de fer la feina en el seu moment, que la faci ara corrents i de pressa, però que la faci.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: si no he entès malament, la seva justificació de la
urgència que ha provocat que realment li acceptem aquesta urgència per mi, els punts
claus són el 3 i el 4. Per tant, aquests sí que considerem justificada la urgència que vostè
ha expressat en aquest Ple. Jo penso que l’1 i el 2 requereixen un debat més profund,
que potser hi estarem d’acord perquè jo no sé el seu grup i altres grups, però de fet, la
petició aquesta als serveis jurídics de l’Ajuntament d’oposar-se, com a mínim el PSC la
va presentar a iniciativa pròpia en aquest Ple i per tant ara ens sabia greu que aquest
acord els serveis jurídics no l’haguéssin portat a terme i, per tant, li agraeixo la seva
aportació i també en nom dels ciutadans, perquè realment la preocupació per aquest
tema de l’aigua l’hem expressat i algú en el mecanisme de l’Ajuntament ha fallat i, per
tant, penso que és important que ens haguem adonat i per tant, jo li demanaria que els
punts núm. 3 i 4 siguin els què s’aprovin avui i que l’1 i el 2 obrim un debat una mica
més assossegat pel proper Ple, per exemple.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: com a esmena del text, jo demano que tots els punts
anteriors passin a la part expositiva, i a la part dispositiva només passin 2, el 3 i el 4,
perquè és l’únic que és un acord dispositiu, la resta s’entén que és de procediment i que
jo demano que s’aprovi com a acord el 3 i el 4, i l’altra quedi com a part expositiva.
Bàsicament perquè és el moll de l’ós, que és oposar-se a l’increment de les tarifes i
sol·licitar a SOREA que compleixi, perquè tot l’altre és part de com s’arriba aquí. Jo
crec que la moció ha de fer aquest canvi que és deixar-ho tot a la part expositiva menys
el 3 i el 4, que serà l’acord.
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Pren la paraula el sr. Gontán i diu: permetem, però jo discrepo, amb tot el què saps jo
discrepo, perquè sol·licitar als serveis jurídics que realitzin un informe i un estudi sobre
la viabilitat de recuperar el servei em sembla que és un acord.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: subscric les paraules del senyor Torné.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: jo no dic pas que se suprimeixi
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: no, no, t’he entès, que passem a la part expositiva i
no a la dispositiva, això està clar.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: per mi són dos conceptes diferents. Deixi’m que li
expliqui. Un tècnic ens faci un estudi i que ens doni la opinió, i que ens doni no sé quin
treball, això pot fer-ho igual però des d’un altre terme. Això no és un acord de Ple. Això
és una redacció jurídicament més forta, més valenta, perquè si vol diré el què posa, que
realment no la llegeixo perquè jo crec que totes les redaccions són molt felices però
aquesta, a nivell d’acord de moció no ho és perquè aquí diu tot un segui de coses que sí
pot ser com a motiu de com arribar aquí, igual com els ATESOS, però que realment és
un motiu de procediment, d’acord? Jo no li dic de suprimir-ho. Ara, el que en facin un
estudi, el què em donin la opinió d’un tècnic, el què facin un paper, etc., això per
arribar, l’important a l’acord, lo que realment jo crec que es te de pronunciar el Ple és
aquest. És la meva opinió i per això la proposo i el Ple decidirà. Oposar-se als
increments de les tarifes per al 2013 d’ATLL i SOREA i “sol·licitar a SOREA la no
repercussió de manera automàtica dels increments”, això és lo més important, la resta és
com arribar-hi. Com arribar a aquí és el què han de fer els tècnics.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: jo no sé què dirà (...) és un tecnicisme. Si el què
proposa la moció ho accepta a mi ja m’està bé, però jo discrepo. El què sí li agrairia
senyor Ribalta és respecte perquè quan li aguantem a vostè explicar tres vegades el
mateix i no dir res, ens aguantem, i no riem. Li demano respecte per quan algú té una
opinió diferent a la seva.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: dit això, podem fer la moció amb els punts 3 i 4
només?
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: aquí del què es tracta és de que la inoperància de
l’Ajuntament no la paguin els ciutadans. A partir d’aquí (...)
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: una qüestió també, escolta’m. No és així tampoc,
perquè al final qui fixarà els preus, vulguem no vulguem, qui serà, senyor Profitós? No
serem nosaltres encara que ens oposem.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si nosaltres ens haguéssim oposat... o sigui, nosaltres
ens vam oposar el mes d’agost i vam tenir un dictamen favorable, un informe favorable
a nosaltres, no a aquestes grans companyies, de la Comissió de Preus, i dintre d’aquests
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documents hi són, i suposo que si vostès no s’ho han mirat fins ara, demà s’ho faran
portar i ho tindran. Per inoperància, la segona vegada que ens ho van presentar, no vam
fer cap informe, no van fer cap informe i a partir d’aquí la inexistència d’aquest informe
va fer que la pujada de l’any 2012 ja la tenim. Aquesta ja la tenim. Jo penso que els
punts 1 i 2, és el què penso jo, són importants perquè en el fons d’això hi ha la
possibilitat de recuperar, per part de l’ajuntament, aquesta concessió, i la possibilitat
d’asseure’s, de fer números amb SOREA com han fet altres ajuntaments d’aquesta
comarca, i mirar per on ens estan aixecant la camisa. Si vostès em diuen: “si presentem
els punts 3 i 4 t’ho votarem a favor, això sortirà aprovat per unanimitat, etc.. i el punt 1 i
2 treu-lo de la moció però l’Ajuntament es posarà a treballar amb això....”
Pren la paraula el sr. Colomé i diu: perdó: li asseguro!!!
Continua el sr. Profitós dient: llavors a partir d’aquí cap problema, a pesar del que
s’hagi dit insistentment des de l’equip de govern, aquí no hi ha cap intenció de penjar-se
medalles, aquí hi ha la intenció de que les coses funcionin i de que els veïns de les
franqueses surtin el menys perjudicats possible de la situació actual. A partir d’aquí, el
què els puc dir és que si d’aquí tres setmanes em consta que no s’ha fet absolutament res
sobre aquest tema per part del govern, doncs vostès tindran una moció que no serà
d’urgència, sinó que serà ordinària demanant el què estem demanant en el punt 1 i 2.
(...) Si vostès no volen acordar els punts 1 i 2, si ho volen posar com un ATÈS que seria
convenient sol·licitar etc.., a l’Ajuntament, de forma que a la part dispositiva hi quedin
els punts 3 i 4.
Pren la paraula el sr. Colomé i diu: li demano una altra cosa. La urgència ens oposarnos, aquesta és la urgència? Lo altre li demano que en 15 dies no es pot fer. Tinguem
una mica més de temps, eh? Rescatar una concessió o fer un informe... Els acords és
punt 3 i punt 4 passen 1 i 2, i li demano treure els 15 dies, bueno, no és un acord, hi
treballarem...
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el que jo acabo de dir és que d’aquí a tres setmanes
que és quan haurà la prèvia del proper Ple, hi hagi algú que estigui treballant amb això.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: vostè està parlant del mes de juliol i agost. Vostès,
l’equip de govern, vostè hi era també, no sé si ho recorda, però vostès van fer una
pujada d’aigua tremenda, i això va ser el mes de gener i febrer. Aquest regidor ja ho va
dir. I li dic més, l’àrea de serveis, els tècnics municipals, es van reunir per arreglar
aquest tema i van arribar a un acord, i hi ha informes d’aquest tema. Si, sí. I ara li puc
dir si va ser desembre o gener. Vostè està parlant ara del juliol perquè puja un tant per
cent, però ja van fer vostès una pujada enorme d’aigua. I sabien que venia això, perquè
se sabia. I hi ha informe de tècnics, miri-ho.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: hi ha 3 increments. Aquest del què em parla vostè,
que no és una pujada tremenda, que va ser-hi realment a començaments (...) no, bastant
no va ser, ara li parlaria jo d’un u i pico per 100, uns 80 cèntims aproximadament, que
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estaven justificats. El que no estava justificat de cap manera i que nosaltres ens vam
oposar, bueno sí, estava justificat per la voluntat del govern de la Generalitat en aquell
moment de treure’s de sobre ATLL i de fer que aquesta empresa fos positiva. És aquest
increment del 70 per 100. I aquest ja ens ha caigut. I el què pensem que tampoc està
justificat de cap manera és el què ens està caient a sobre del 13 per 100 pel proper any
2013. Contra aquest últim és contra el que a mi em sembla que podem fer alguna cosa.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només un petit suggeriment, sr. Profitós. Ja que vostè
porta les propostes del Parlament al Ple, també com a partit d’Esquerra Republicana
aquesta la podria portar al Parlament amb el seu grup municipal i que Esquerra defensés
això allà i fes que la Generalitat no ens apugés l’aigua. Ho dic perquè de vinguda està
bé, però el de tornada també estaria bé que el Parlament es manifestés al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: durant l’agost d’aquest any els ajuntaments on
Esquerra tenia un pes específic van ser els únics que van reaccionar a temps, i dintre de
termini a la proposta que va fer ATLL a meitat de l’estiu.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i un va ser les Franqueses.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: últimament, suposo que arran de la crisi, ens trobem
que a les Franqueses ens estan, com en altres indrets, envaint amb adhesius a totes les
portes, bústies, timbres, canonades, serveis que ofereixen, i això ho demanaríem perquè
ja es va demanar en el seu dia al Ple i es va prendre un acord, que es faci complir, que
s’empaitin aquestes empreses, que hi ha els telèfons a qualsevol portal. Aquestes de
color, n’hi ha de blaves, de blanques, n’hi ha de tots colors, i hi ha 7 i 8 una a sobre de
l’altra que ells mateixos es tapen, que si us plau, que mantinguem una mica net el
municipi.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: les plaques solars que hi ha a la plaça de l’Espolsada,
en la pèrgola famosa, estan connectades? Quin rendiment donen? Econòmic estic
parlant, ja no parlo elèctric. Hi són totes les que estaven previstes en el projecte? En
diferents mocions que s’aproven, sobretot si són les nostres, demanem que les mocions
s’informin en els mitjans de comunicació municipals. Això no està succeint
reiterativament. Demanaríem que es corregís i que els acords de Ple es complissin. Un
prec en nom de tots els grups de l’oposició que jo represento a la comissió de treball que
sortir del Consell Escolar Municipal. Vist que el què ens diu en el Ple per part de la
regidora d’Educació i Ensenyament no es compleix, li faig un prec a vostè, senyor
Alcalde, en nom dels quatre grups de l’oposició. Si us plau, porti l’acord que va prendre
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el Consell Escolar Municipal de la zonificació, que va prendre per àmplia majoria, i que
només va votar en contra el govern, porti’l si us plau fins el conseller, perquè creiem
que és la única sortida viable a la situació escolar a les Franqueses. I li demanem que ho
faci amb urgència perquè l’inici de la matriculació és molt proper.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: un altre prec, agrairia que en les actes dels Plens
estiguessin l’ordre del dia perquè sinó és un “cacau” anar a consultar actes. Per tant, és
tan senzill com penjar això al principi. Tant nosaltres com el públic podrà anar
directament al punt que vol i tots ens facilitem la vida. Dos, aquí vam aprovar a partir
d’una moció que va recolzar tot el Ple, que si havien desnonaments amb entitats
bancàries amb les que treballés es replantejaria tot el tema a partir de poder treure calés
d’aquestes entitats. Amb la què estem treballant prioritàriament és amb el BBVA. Jo li
dic perquè estiguem al tanto de les possibles actuacions que facin de desnonaments
abans de que les executi, dir-li jo en acord de ple que si va per aquest camí ens
replantejarem molt treure aquests calés. Li demano explícitament que enviï aquesta
carta i que ens faci còpia si és possible. Publicitat en el Butlletí, dues persones de Corró
d’Avall, que tenen botiga ja m’han dit que ha passat un comercial, en nom de
l’Ajuntament, dient que el butlletí municipal portarà propaganda tal i com es va
anunciar aquí, que es demana 100 euros per espai, no em va saber dir quin espai
tampoc. Quan vam preguntar qui feia aquesta recaptació tampoc ho sabia explicar. Quan
vam preguntar quina s’emportava la part comercial i quina part s’emportava
l’Ajuntament tampoc ho va saber explicar l’home. El que sí que em va saber explicar
molt bé, és que primer començarien per Corró d’Avall perquè si s’omplia aquí, no calia
anar a Bellavista, com si allò fos una cosa apestada que està allà adalt, i el glamur està
aquí, al centre. Què és el què hem d’explotar el centre comercial marca Corró d’Avall.
Això sí que va quedar claríssim quan li van explicar. Li dic si us plau que expliqui qui
és el comercial, quines són les condicions i, sobretot agafi aquest senyor i li faci una
bona tirada d’orelles perquè les Franqueses som tots. Li vaig dir a vostè, fa uns plens,
que havia una concessió que es presentava com a treballadora municipal. Una concessió
que es presenta com a treballadora municipal. Si vol li dic en femení. D’acord? Li vaig
dir, això no és massa legal. He fet la consulta. Aquesta treballadora té un lloc estable
físic en aquest ajuntament, té un correu d’ajuntament de les Franqueses, té una extensió
pròpia, i es presenta com a tècnica d’aquest ajuntament. Això és un lloc de treball
encobert i es pot anar a denunciar demà mateix. Jo li aviso. No dic el nom, però vostè ja
sap a qui m’estic referint. Per tant, li demano que aquesta persona faci totes les
rectificacions perquè és un servei extern a l’Ajuntament, no és un treballador. Qualsevol
persona d’aquest municipi pot anar i denunciar que és un treball encobert externalitzat.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: un prec per a la senyora regidora d’obres i serveis.
El mes passat, quan estàvem parlant del conveni sobre el transport vaig demanar si es
podia justificar per què la concessionària cobrava 16.000 euros més del que estava
establert, en base a una suposa excel·lència en la qualitat del servei. No he rebut
informació, li prego si em dir si aquesta informació l’hem demanat i no ens l’han
donada, si encara no l’hem demanat i estem apunt de fer-ho, una mica quina és la
situació d’això, si és que realment com a mi els inquieta saber que els puguin justificar
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aquest increment de 16.000 euros l’any en el servei de la concessió, que no els paguem
tots nosaltres, a repartir entre tots els pobles, però vaja, em penso que és interessant. Un
prec pel senyor Colomé: també en el Ple del mes passat i ara tiro una mica per elevació,
vam dir que la pancarta que tenim en el què diem que en el municipi de les Franqueses
s’oposa al Quart Cinturó, oposició per la qual tots ens hem congratulat mútuament i ens
hem felicitat i hem dit que érem fantàstics fa una estona, tornaria a estar penjada. Jo sé
que no és una pancarta “fashion” etc., però a veure, el què vam dir va ser que la
tindríem a l’Ajuntament. Li prego que respecti això i que la tinguem penjada d’una
vegada. Un últim prec pel senyor Ribalta: en el passat Ple, i de forma tangencial, quan
estàvem parlant del procés de participació del Falgar, va sortir el tema del finançament
de les obres per acabar el sector. Vostè va dir un parell de vegades que per acabar aquest
sector s’hauríen de girar quotes de com a mínim 3 o 4 milions d’euros als propietaris,
que no era el moment de fer-ho. Vostè també va dir que ens miréssim les coses i va
parlar de desconeixement per part d’alguns dels regidors de l’oposició. Escolti’m, jo he
intentat fer els deures, he intentat adquirir aquest coneixement que vostè em demanava,
però cap de les dades que jo he trobat no donen validesa al què vostè va afirmar
repetidament. Llavors li prego en la seva condició de regidor d’urbanisme i en la seva
condició d’ex-alcalde, que m’indiqui d’on surten aquestes previsions, i si serveix
d’alguna cosa, jo li facilitaré els números que jo he trobat perquè me’ls esmeni. Miri, el
balanç d’Entorn Verd que vostè coneix com a expresident del consell de la societat,
apareix una partida, dins dels deutes de la societat, de 3.680.965,96 euros, que està sota
el concepte “acomptes als propietaris del Sector”. Això vol dir que l’empresa Entorn
Verd ho deu als propietaris. Vol dir que, en el seu dia, es va recaptar una quantitat per
fer aquestes obres i que es va gastar una part, i que la part que no s’ha gastat són aquests
3.680.965 euros i que si en el moment en què es va quedar aturat aquest sector no
s’haguessin “despistat” aquests diners en d’altres coses, aquests diners s’haguessin
pogut tornar als propietaris. Llavors jo no sé si el seu departament ha quantificat ja les
despeses d’acabament del sector d’acord amb el condicionant i sobretot d’acord amb la
manera d’executar les obres (...) que va sortir d’aquest procés participatiu, però la
veritat, a mi em sorprendria molt que aquest diferencial que tenen els propietaris a favor
seu fos inferior al cost de l’acabament de les obres de la manera absolutament austera
que està plantejat. Llavors li prego que m’expliqui això.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: pregunta per a la senyora Vanessa de Serveis, sobre el
conveni que ha parlat el sr. Profitós, que vostès van votar a favor. He averiguat que hi
ha una pujada del 30 per 100 de l’autobús. Vull que m’ho confirmi. Senyor Randos, ja
és la tercera vegada que li torno a fer la mateixa pregunta. Vostè recorda que el mes
passat li vaig dir que es van detenir dues persones pel tema que havien arrancat
pancartes, vostè em va dir que em diria algo, que em trucarien, ja han passat tres mesos,
ningú m’ha dit res, no sé res. Li prego que faci saber, perquè sinó he de posar una
denúncia, com vostè sap, o és que les persones detingudes que arrencaven pancartes
eren del Partit Socialista? I no m’ho va dir? És que ja són tres mesos. Pregunta per la
senyora Rosa Pruna: li vaig fer una pregunta fa dos mesos, com està la tanca del camí
públic de Can Morera, que està tancada i és públic, com vostè sap? Continua la tanca,
no poden passar els ciutadans de Llerona i les Franqueses, i segons tinc entès, li han fet
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una entrada de firmes. Si això ho fes un ciutadà em sembla que ja estaria arrancada i ja
portem més de tres mesos. I aquesta pregunta va dirigida al sr. Randos, però com que no
fa cas va per vostè senyor Colomé (...) És més seria del que sembla. M’imagino que
aquests fets vostè ja els sabrà. Jutjats de guàrdia de Granollers. Fets ocorreguts el 15 de
gener, una còpia no gaire bé, li dic els fets. “A la una de la noche iba con un amigo con
unos palés que habían abandonados al lado del río para llevarlos al huerto que estamos
montando. Llega la policía local y me preguntan qué estoy haciendo. Y le digo que
estaba llevando los palés al huerto. Una vez que me paren me hacen tirar al suelo con
las manos atadas, me ponen las esposas y una vez que me levantan, el policía de detrás
me sujeta y el otro me pega rodillazos en las costillas y en un puño en el estómago”...
Després li treuen les manilles i se’n van i li diuen “Todo encima y me dejan tirado y me
dicen amenazando que ya sabes lo que hay”. Tinc informe de l’Hospital general que
aquest senyor presenta l’endemà a les 12:51 “acude policontusiones el día de ayer.
Tratamiento médico. Refiere que fue detenido y esposado ayer además que recibió
golpes a nivel de tórax y que le pusieron las esposas muy apretadas. Se queja de dolor a
nivel de ambas muñecas y además en hemitórax izquierdo”. Al cap de dos dies torna a
anar a l’hospital, tinc l’altre informe “paciente que consulta con vómitos amb fils de
sang”. La meva pregunta, senyor Colomé, ha obert vostè un expedient sobre aquest
tema? Perquè m’imagino que vostè ja sabrà de què va. Li demano que obri o esbrini
aquestes conseqüències perquè són molt greus pel municipi i informi a aquests regidors.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: el tema del sr. Rosàs que comentava dels adhesius i
demés, comentar-li que nosaltres, des d’Obres i Serveis, totes aquelles empreses que
van enganxant aquest tipus d’adhesiu que nosaltres controlem quines són, hem requerit
que si us plau els treguin, sinó sota sanció que així ho regula l’ordenança. Nosaltres,
quan veiem quina és l’empresa sempre els hi notifiquem. Prenc nota i continuarem. El
tema del sr. Ferran Gontán de les plaques, comentar-li que suposo que no va estar vostè
en el Ple en el qual es va debatre, Convergència per les Franqueses va entrar una moció
demanant (...) pot passar per l’àrea i li donarem tota la informació que tenim. Les
plaques estan engegades. Li puc donar la data exacte. Els consums que els tenim
quantificats i demés (...)
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si us plau. Això ja es va contestar i jo crec que la
resposta va ser, les plaques hi són totes però algunes de falses. I que hi ha la meitat de
les plaques funcionant, però amb el doble de potència de les que posava el plec. I
aquesta és la resposta que crec que es va donar.
Torna a prendre la paraula la sra. Garcia i diu: tema del sr. Profitós. Li demano
disculpes perquè evidentment no li vam respondre. El tema de l’increment en el conveni
del transport, sí que és cert que es va quantificar un import que després quan es va
tancar l’any va pujar, i això, aquesta pujada que hem tingut que pagar de més, ha sigut
per la disminució dels passatgers. Van preveure que haurien ix (x) passatgers, més o
menys com l’any anterior, i malauradament el tema del transport ha anat baixant,
excepte aquí a les Franqueses, que hem pujat i ens ha tocat pagar entre els ajuntaments
que signem aquest conveni, més del què teníem previst. El tema del senyor Badia. Vostè
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em diu que s’incrementa un 30 per 100. No ha especificat el què. Ja sé per on van els
“tiros”. S’incrementa un 45 per 100 els passatgers del nostre autobús, però jo crec que el
què vostè diu és l’increment, suposo, pel que he llegit a la premsa, vostè no ho ha dit, és
una tarifa d’una targeta social, és això el què vostè em pregunta? (...) El què es puja?
Les tarifes? De què? De les Franqueses? De la targeta social? (...). La targeta social per
a jubilats sí que és cert de l’any passat a aquest hi ha un augment. Aquest augment ho
marca l’ATM. I li explico el per què. Abans, els passatgers de les Franqueses tenien una
targeta que només la podien fer servir en el nostre autobús i pagaven el cost d’aquesta
targeta, que era més econòmica. Ara, els passatgers i veïns de les Franqueses compren
una targeta que poden fer-la servir per al nostre autobús, i per al de Granollers, quan
només es valida un viatge. Abans tenien que clicar amb un viatge amb la targeta de
jubilats a les Franqueses i si aquest passatger volia anar a Granollers, a Can Bassa, a
Canovelles, havia d’agafar l’altra targeta i clicar i li comptaven un altre viatge. Ara,
només amb una targeta i amb una sola validació pot anar els passatgers de les
Franqueses, a Canovelles, a la Roca, a Granollers, i si ho fan en un límit d’una hora i
quart, només cliclaran un viatge, pagaran un viatge.
Pren la paraula la senyora Pruna i diu: sr. Badia, és veritat vostè em va fer aquesta
pregunta, nosaltres des d’agricultura, li vam obrir un expedient perquè reiteradament
això ha sortit al Consell del Poble, ha sortit aquí, se li va obrir un expedient. Aquest
senyor ha entrat també per registre, hem rebut també per registre les signatures de la
gent de Llerona i no sé si tothom és de Llerona, de gent que ha dit que volen que s’obri
aquesta porta, però també el propietari ens ha fet arribar, que ara nosaltres hem de
contestar realment si tot això que ell ens diu és així de cert, perquè les coses les hem de
fer correctament. Ell diu, en el segon punt del què ens entra, que el camí és privat inscrit
en el Registre de la Propietat com a dret de pas de servitud exclusiu de les dues finques
veïnes, és a dir, de les dues cases que hi ha. Jo li dic una cosa, aquest tema segurament
el sr. Esteve Ribalta també li voldrà contestar, nosaltres el què volem fer realment és
contrastar lo que ell ens diu, perquè aquest pontet vostè ja sap que hi ha moltes versions,
que hi ha que diuen que és de l’Ajuntament, altres que tothom sap que hi havia un pas
més avall per travessar al Falgar que era la via del tren, però era un perill molt greu i
que doncs la gent ha passat pel pontet aquest. Ara el què hem d’esbrinar realment si és
propietat privada. Però ja també li asseguro una cosa, que quan s’arregli el Falgar, la
gent del poble de Llerona, la gent de dalt del carrer que vulgui baixar al Falgar tindrà
segurament el camí que té que tenir per baixar caminant al Falgar. I això jo li dic aquí
com a regidora perquè me’n procuraré com a persona del poble i lleronina que tingui
realment, si havia el camí, el camí hi ha de ser, ara bé, hem d’anar també a la legalitat.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: però com a tot ciutadà, m’imagino que abans de posar
la porta hauria d’haver fet una entrada en aquest ajuntament.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Badia, ja ha preguntat (...) senyor Badia, li
estan contestant.
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Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: primer respondre el senyor Profitós, dues parts de la
seva pregunta. La primera quan jo feia referència al desconeixement em referia,
sobretot, dels processos participatius, perquè vostè parlava com si els que fossin els
únics. Jo li vaig dir que no, que n’havien hagut anteriorment amb totes les entitats. Quan
parlem dels números, jo li agrairia que es refereixi a les quotes parlant als regidors que,
hi ha uns quants, que van aprovar aquestes quotes, i que van aprovar el projecte, que hi
ha uns quants fins aquí. Que són anteriors a l’any 2008 que nosaltres vam entrar al
govern i que van gastar diners en el teatre auditori de les quotes que havien cobrat
d’allà, i van pagar això. Per tant aquesta pregunta és més adequada pels que van
gestionar aquests diners i van començar amb el compte de la lletera, pagant coses que
encara no havien cobrat. Pel que fa referència al sr. Badia, des de l’àrea de Pagesia han
demanat a l’àrea d’Urbanisme que clarifiquin si el camí al qual vostè fa referència és
públic o és d’ús privatiu. S’ha buscat tota la documentació, que la tinc aquí i li puc
ensenyar, que històricament aquest camí està dins de la finca pròpia de Can Morera i
que hi pertany des de temps memorials, fins el punt que quan RENFE va expropiar per
fer la via, el pont es va construir per accedir a la finca, i l’únic dubte que tenim des de
l’àrea d’urbanisme és si el pont és de la finca o no ho és. Perquè RENFE no reconeix la
seva propietat i els propietaris tampoc. S’han consultat expedients, com molt bé diu la
sra. Pruna el pas del Falgar històric, és molt més avall, en el pas a nivell que hi havia
més avall al final del carrer Àngel Guimerà o Catalunya, no recordo, i per allà no hi ha
documentat cap pas, de fet hi ha tanques que tenen més de 100 anys que impedeixen el
pas. Sí que hi ha una franja de reserva paral·lel a la via, que coincideix amb la pròpia del
baixador que RENFE fa arreu, però pel que fa referència a la finca pròpiament dita, no
hi ha cap constància escrit que allà hi hagi cap pas públic i no s’ha trobat. Si algun
ciutadà és capaç d’al·legar això i demostrar-ho, perquè com molt bé ha dit la sra. Pruna,
aquesta setmana han entrat dues entrades en sentit contrari, en l’entrada que feia
referència dels veïns de Llerona, i l’entrada de l’actual propietari de Can Morera, que
diu exactament això, que el Codi Civil permet tancar una finca, com hi ha hagut
sentències en aquest municipi. Que a més a més, el Pla General també ho permet si està
a 30 metres de construccions i això també es compleix, per tant hi ha elements
arquitectònics a menys d’aquesta distància, i això que li dic, i també atén al tema de la
protecció perquè és un element arquitectònic protegit pel nostre Pla de protecció
arquitectònica, i han hagut denúncies de continuat vandalisme. Això és el què justifica
el propietari de Can Morera. Per tant, en aquests moments l’àrea de Pagesia ha
d’analitzar els pros i contres, però sí que reclamaria que si algú és capaç de mostrar en
algun moment ha sigut un camí públic, que ho pugui demostrar.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no sr. Torné, em sap greu (...) és una qüestió d’ordre,
i l’ordre l’hem fet així, vostès poden fer les preguntes que vulguin; després del Ple vostè
agafa i parla amb ell. Sr. Torné (...) li he dit que no. No és un tema d’ordre, estem
contestant les preguntes que han fet (...) Sr. Torné, li he dit, no toca (...) no, jo ja li he
dit, després té mitjans, pot presentar instàncies, pot fer el què cregui, ara estem
contestant les preguntes que vostès han fet, si us plau. Si us plau, sr. Randos.
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Pren la paraula el sr. Randos i diu: sr. Badia, em sap molt de greu que em digui que no li
faig cas, amb el què l’aprecio jo. El què passa és que de vegades no li agraden les
contestacions jo. Lo dels nois de les pancartes ja li vaig dir que vam considerar que no
era cap delicte, que era una simple gamberrada, i no el vam detiner. No li puc dir el
noms dels nois quan no es van detenir. Creu-me, no hi ha cap màfia i crec que no hi ha
cap partit que volgués treure les seves pancartes.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: tinc tot el dret com a regidor de saber els noms, i li he
demanat un informe i vostè no em fa cas
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Badia, l’estan contestant, faci vostè altres mitjans,
escolti’m (...) si us plau (...) una cosa és que vostè la resposta no li agrada, però li estant
contestant, llavors, a partir d’aquí, jo li demano que respecti el que està dient el regidor.
Té altres mitjans vostè, igual que el sr. Torné en aquest cas, tots els mitjans al seu abast
per poder. Ara és preguntes i respostes i no hi ha debat aquí.
Pren la paraula el sr. Randos i diu: em sap molt greu perquè diu que no li fem cas. Jo
d’aquest tema d’aquest noi em vaig enterar ahir per la premsa, perquè em va trucar. Em
sap molt greu pel noi, de veritat, s’està investigant aquest tema internament. Jo l’únic
que li puc dir a la família és que ho denunciï i que la justícia digui el que tingui que dir.
Des de la policia s’està investigant. La minuta policial diu el contrari i jo invito al pare a
que després del Ple li ensenyi lo que diu la minuta policial, i cregui’m, sense proves, jo
no puc expedientar a un policia si un policia m’està dient una altra cosa. Que ho porti a
la justícia i que ho decideixi un jutge, senyor Badia. Funcionen així les coses, per bé o
per desgràcia, funcionen d’aquesta manera. (...) Em sap molt greu que diguis que no
fem cas l’equip de govern perquè això ens arriba ahir, i perquè (...)
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Badia, li demano un respecte, sr. Badia (...)
Pren la paraula el sr. Randos i diu: no tingui cap dubte senyor Badia que si es demostra
que un policia ha fet aquestes coses tindrà un expedient o alguna cosa més.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: algun regidor més? Jo amb els precs que m’heu fet,
en prenc nota. Amb el tema de les mocions que s’informi als mitjans de premsa, a la
nota de premsa hauria de ser-hi, jo crec que hi és. El tema del Consell Escolar,
properament i molt breument es convocarà un Consell Escolar Municipal. Amb el tema
de les actes de Ple de posar les ordres del dia el posarem. Amb el tema dels
desnonaments del BBVA, malauradament no tenim diners, hi tenim deutes amb el
BBVA, importants. Tenim deutes importants perquè és el que té els préstecs de
l’Ajuntament. Amb el tema de la publicitat en el butlletí tenim tres-quatre al mes. Si
veritablement ha dit això, jo ara parlaré amb gerència, que és qui li ha fet el contracte
per anar a buscar la publicitat, que se n’emporta un percentatge això no pot ser. Les
Franqueses és les Franqueses (....) no ho sé, no ho gestionat, ho parlaré amb el Joaquim
Bach, amb el gerent. Pel que fa a la concessió de la treballadora en prenc nota. Que no
és treballadora, és un contracte de serveis de gestió de premsa i d’alguna manera s’ha
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d’identificar, ja buscarem un nom que sigui diferent, que no sigui tècnica de premsa de
l’Ajuntament, sinó servei de premsa de l’Ajuntament, no ho sé, algun nom que sigui
més correcte amb aquest aspecte. Pel que fa als fets ocorreguts el 15 de gener, jo he
demanat que s’investigui internament. He demanat les minutes policials. Evidentment
això està al jutjat i el jutjat decidirà el què hi ha. Si veritablement la nostra policia és la
que te culpa, el pesa de la sanció caurà sobre l’agent que ho va fer, i si no ho té, doncs
no ho té. Jo llegeixo breument perquè veieu de vegades lo difícil que són les coses, el
què diu la minuta policial. Diré breument perquè vegi la diferència que hi ha, i no estic
prenent part per ningú, Déu me’n guardi en aquest aspecte, perquè quan hi ha una
denúncia judicial, és el jutjat el què ha d’actuar. Jo no diré ni noms ni res, ni crec que
hem de dir-ho, ni pares, ni res, perquè no s’ha de dir, a no ser que ells vulguin dir-ho,
però aquí jo tinc que guardar el tema de la protecció de dades fins l’últim extrem.
Només llegeixo breument el que hi ha: Realitzant tasques de seguretat ciutadana per la
zona de Corró d’Avall, a l’alçada del carrer ...... s’observen dues persones amb
vestimenta fosca i passamuntanyes carregant a l’esquena dos palets de fusta. Que les
dues persones en qüestió, a l’observar la presència del vehicle policial llencen els palets
i prenen la fugida pels carrers adjacents i llavors un policia va cap amunt i l’altre va cap
a un altre. Ja l’inici ja és diferent. Per tant, com que a mi això em sobrepassa una
miqueta, que sigui el jutjat el què decideixi en aquest aspecte. Jo a la policia me l’hauria
de creure, per tant, com crec que hi ha una denúncia judicial segons em dieu, que el
jutjat decideixi i el jutge decideixi i, veritablement si els nostres policies han tingut
culpa, l’Ajuntament actuarà contra ells i no ho dubteu en aquest aspecte. I no us puc dir
més en aquest tema.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: (...) el sr Alcalde no li contesta i el sr regidor
d’urbanisme contesta coses que no li han preguntat.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: res, ara, té molts mitjans perquè li contesti.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

