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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 29 de novembre de 2012
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:00
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
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental
ALEJANDRO MARTÍN VÁZQUEZ, secretari
Excusat:
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor

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 les actes de la sessions anteriors, ja que hi ha
dues, la ordinària i la de les eleccions (dies 25 i 29 d’octubre, respectivament)
No havent-hi intervenció es procedeix a l’aprovació i signatura dels esborranys de les
actes de la sessió anterior.
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El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1085/2012,
DE DATA 14 DE NOVEMBRE, DE COMPAREIXENÇA EN EL
RECURS NÚMERO 214/2012-F INTERPOSAT PER LA MERCANTIL
UNIPARK 2000, SL
S’ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona per
comparèixer en el recurs número 214/2012-F, interposat per la mercantil UNIPARK
2000, S.L., contra:
o La desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició formulat en
data 25 d’octubre de 2011, RE 2011/7757, contra les cartes de pagament núm.
8622477-42942346, 8622477-42942345, 8622477-42942344, 862247742942343, 8622477-42942342, 8622477-42942340 i 8622477-42942341 de la
taxa per entrada de vehicles – guals, corresponents a naus de la seva propietat al
carrer Gran Bretanya números 15 , 17 , 19 , 21 , 23, 25 porta 1 i 2, de l’exercici
2011
o Les cartes de pagament núm. 8829785-004552868942, 8629765-004552889123, 8629765-004562869305, 8629765-004552868851, 8629765-004552869214,
8629765-004552868715 i 8629765-004552889087 de la taxa per entrada de
vehicles – guals corresponents a naus de la seva propietat al carrer Gran
Bretanya números 15 , 17 , 19, 21 , 23, 25 porta 1 i 2, de l’exercici 2012
o I indirectament, contra l’Ordenança fiscal núm. 23 de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
D’acord amb el que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, i considerant que és urgent comparèixer en dit recurs atès que
les Corporacions Locals tenen el deure inexcusable de defensar el seus drets mitjançant
l'exercici de les accions pertinents.
Vistos els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa en relació a la tramesa de l’expedient
administratiu a l’òrgan judicial.
Atès que la Diputació de Barcelona presta assistència jurídica en la seva modalitat de
defensa judicial a les entitats locals de la província en els procediments en els quals
aquestes entitats en siguin part, segons regula el Reglament sobre l'assistència jurídica,
tècnica i econòmica de la Diputació.
En virtut de tot això,
HE RESOLT:
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Primer.- COMPARÈIXER I OPOSAR-ME al recurs número 214/2012-F interposat per
la mercantil UNIPARK 2000, S.L. davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona.
Segon.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, còpia de
l’expedient administratiu corresponent.
Tercer.- NOTIFICAR als interessats en l’expedient administratiu que queden emplaçats
per a que puguin personar-se en el termini de nou dies com a demandats en el recurs
contenciós-administratiu.
Quart.- CONFERIR la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al
Procurador/a dels Tribunals per a Barcelona, al senyor Antonio Maria Anzizu Furest i
per a Madrid, al senyor Argimiro Vázquez Guillen.
Cinquè.- SOL·LICITAR, de conformitat amb el que disposa el Reglament sobre
l'assistència jurídica, tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, l'assistència
jurídica consistent en la defensa judicial en l'esmentat recurs i DESIGNAR com a
Lletrat/da el que nomeni la Diputació de Barcelona.
Sisè.- DONAR compte a la Junta de Govern Local i al Ple de la Corporació, del present
decret per al seu coneixement i, si s’escau, ratificació.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: ens perquè ens expliqui el tema aquest dels pàrquings
d’aquesta empresa, perquè ha denunciat. Que ens doni una explicació de perquè
aquesta empresa ha posat aquesta demanda. Sí, fer-li una pregunta, a què es degut a
que tenim la policia municipal aquí, vestits de paisà?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: pel que fa a la primera li contestaré. Pel que fa a la
segona no és el punt de l’ordre del dia. Si vol, després a preguntes ens ho fa. Són
ciutadans, i poden estar-hi i si estan queixosos amb algo també es poden manifestar, o
sigui, no hi ha cap mena de problema. Sr. Badia, a mi no em molesten ni molt menys,
al contrari. Sr. Badia, pel que fa al punt, ens han posat un contenciós perquè estan en
contra de pagar l’entrada de vehicles, res més. Tothom en el polígon l’està pagant, les
ordenances fiscals ho regulen i han posat un contenciós contra l’organisme de gestió
tributària i contra les nostres ordenances. Llavors, a partir d’aquí, l’advocat que hem
nomenat és del Cadastre, de Gestió Tributària, i per tant és el que defensarà els nostres
interessos.
El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:
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3. RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS
VIST l’escrit presentat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs el dia 16
de novembre de 2012, amb Registre d’Entrada 2012/8184, en el qual sol·licita que el Ple
de l’Ajuntament ratifiqui la modificació dels estatuts de l’esmentat Consorci atès,
segons es desprèn de l’informe jurídic del Consorci, els estatuts no han estat revisats des
de l’any 1997 i que cal incorporar aquells aspectes que havien quedat desfasats així com
les novetats legislatives.
ATÈS que les modificacions que es proposen van en el següent sentit:
-

Actualització de dades amb les successives incorporacions
Eixamplar els àmbits d’actuació
Millorar l’eficiència i detallar, en allò possible, les competències dels diferents
òrgans

ATÈS que es considera necessari que l’ajuntament ratifiqui la modificació dels estatuts
del consorci.
VIST el què disposa l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com el
ROAS i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR la modificació dels estatuts del Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs, proposada pel referit consorci, mitjançant escrit presentat el dia
16 de novembre de 2012, amb Registre d’Entrada 2012/8184.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: gràcies, he estat mirant tot l’informe i no em queda
clar si el consorci continuarà fent la seva feina de control de les aigües com fins ara, o
no. Li dic, perquè des de l’últim any cap aquí s’han acomiadat treballadors, en aquest
sentit, mentre que s’han anat incorporant estructura superior. Llavors si l’únic que ha
de fer aquest Consorci del Besós és fer informes i no sé què no sé quantos, per a això
ja tenim tots els tècnics municipals de tots els ajuntaments que tenen aquesta potestat.
Lo que feia fins ara, que era també la feina de control, cada cop és més petita. I de fet,
els ajuntaments que haurien de col·laborar en aquesta feina de control, moltes vegades
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s’ignoren els informes d’aquestes empreses contaminants. Per tant, jo li demano que
traslladi aquesta preocupació meva, si li sembla bé, de que això no només ha de ser un
òrgan d’assessoria i tal, sinó de gestió i de control i de fiscalització del medi ambient
de les empreses.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. Una pregunta, al final d’aquests
estatuts hi ha una relació de municipis que estan integrats dintre de l’actuació de
sanejament amb baixa que porta el mateix consorci. Això bàsicament consisteix en la
neteja i conservació del clavegueram. He vist que hi ha uns quants municipis de la
comarca, alguns importants, i que nosaltres no hi som. Voldria saber si no hi som
perquè no hem demanat ser-hi, perquè no ens hi volen, si no hi som per preu, per
servei, perquè l’opció que tenim és millor, això....
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Bernabé, traslladaré la seva inquietud al
Consorci. A part de fer això fa moltes altres coses en aquest aspecte, i una d’elles per
exemple és ajudar els ajuntaments amb subvencions per netejar les lleres del riu, per
abocaments que hi pugui haver que poden anar a parar al riu, aquesta és una
d’important. Però la seva la trasllado. I pel que fa al tema del manteniment de
clavegueram, l’ajuntament de les Franqueses no hi és perquè no ho ha sol·licitat. És
una cosa que estem en estudi perquè jo vull proposar-ho en el govern municipal, i és
un problema també de cost. Tota aquesta gent que està dins el manteniment de
clavegueram té una taxa que és la taxa de clavegueram, que està cobrant al ciutadà, i
aquesta taxa de clavegueram serveix per pagar això. Nosaltres no tenim la taxa de
clavegueram i en aquests moments, imposar una taxa més al ciutadà ens ho hem de
mirar molt ben mirat.
Finalitzades les intervencions, el sr. Alcalde dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF i CpF i dues abstencions dels
regidors dels grups municipals LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:
4. DECLARAR L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT I DE LES ANTIGUES
ESCOLES DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS COM A BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL)
ATÈS que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm.
1807, d’11.10.1993), regula a l’art. 17 la catalogació de béns immobles, que s'efectua
mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local.
ATÈS que en data 27 de març de 2012 el Ple de l’Ajuntament va acordar iniciar els
tràmits per a què l’edifici de l’Ajuntament i de les Antigues Escoles del terme municipal
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de les Franqueses del Vallès sigui declarat Bé Cultural d’Interès Local (en endavant,
BCIL), en base a una moció presentada pel Grup Municipal Les Franqueses Imagina.
ATÈS que la competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon
al Ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i s'ha de dur a
terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha
de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.
ATÈS que en data 15 de novembre de 2012 i RE 2012/8103 el senyor Lluís Cuspinera i
Font ha presentat informe, que inclou una valoració de la casa de la Vila i Escoles de les
Franqueses del Vallès, justificativa per a la seva inclusió com a BCIL.
VIST l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en data 20 de novembre de 2012.
TENINT EN COMPTE que l’edifici de l’Ajuntament i Antigues Escoles es troba
catalogat al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del
Vallès, on li correspon la fitxa núm. CAV-01.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme, de conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de
2 d'abril reguladora de les bases del règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com, la llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DECLARAR l’edifici de l’Ajuntament i de les Antigues Escoles del terme
municipal de les Franqueses del Vallès com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), de
conformitat amb el que estableix l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català i l’informe emès.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, i a
les altres persones que figurin com a interessats en l’expedient.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, a partir d’una moció presentada pel grup
municipal de LFI es va demanar que l’edifici de l’Ajuntament fos declarat Bé
d’Interès Cultural i Bé d’Interès Nacional. En aquests moments, des de l’àrea
d’urbanisme i a partir d’aquella moció que vàrem aprovar tots per unanimitat doncs
vàrem iniciar el procés. En aquests moments sol·licitem el tema de declaració de bé
d’interès cultural i estem estudiant amb els tècnics, amb personal extern, la possibilitat
de declarar-lo bé d’interès nacional, tot i que presenta uns inconvenients i presenta una
situació que ens diuen que potser no el declaren, però estem treballant en el tema.
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Avui el declarem com diem Bé d’interès cultural i estem tramitant la declaració de bé
d’interès nacional.
Finalitzades les intervencions, el sr. Alcalde dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze regidors
assistents, i per tant, amb el quòrum legal.
El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:

5. APROVAR LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL
D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2012
ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals
de Catalunya estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons
municipals d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació
territorial dels ens locals, esmentat; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de
bases de règim local i altres normes concordants, segons els quals els Ajuntaments
aproven el Padró i les variacions que s’hi hagin produït.
DE CONFORMITAT, així mateix, amb allò que disposa l’article 22.2. lletra q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, l’Alcalde proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència
a l’1 de gener de 2012, que dóna un resultat de 19.049 habitants (9.845 homes i 9.204
dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex al present
acord.
Segon.- REMETRE el present acord i els resums numèrics a la DELEGACIÓ
PROVINCIAL DE BARCELONA DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA i al
Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No havent-se produït cap intervenció, el sr. Alcalde dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze regidors
assistents, i per tant, amb el quòrum legal.
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El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE ELS BANCS D'ALIMENTS I
EL PROGRAMA EUROPEU D'AJUDA ALIMENTÀRIA
La persistència i profunditat de la crisi financera i econòmica que afecta a àmplies capes
de la població, juntament a una gestió política per part del Govern centrada en retallar
els drets socials ha transformat les formes de la pobresa. Per una part, s’ha incrementat
el número de persones en situació de vulnerabilitat social fins arribar tant a Catalunya
com a Espanya, segons diversos estudis. Per altra part, s’ha produït un canvi en el perfil
de qui es troba en situació de pobresa augmentant en nombre les persones que han
perdut la seva feina i ja no poden pagar les factures.
És evident que la crisi econòmica ha afectat més a les rendes més baixes i que les
polítiques de retallades de drets en sanitat, educació i política social portades a terme pel
Partit Popular estan contribuint a ampliar la desigualtat social. Davant aquesta dramàtica
situació, es fa absolutament necessari reforçar, per part de les Administracions
Públiques, l’atenció directa als ciutadans que es troben en situació de pobresa o exclusió
social.
Precisament, un dels instruments amb els que compta el Govern Central és el Pla
d’ajuda alimentària als més necessitats (PEAD), establert per la Unió Europea i
gestionat a través del Fons Espanyol de Garantia Agrícola (FEGA). Pla que tracta de
posar a disposició de les persones més necessitades, de forma gratuïta, a través dels
Bancs d’Aliments i la Creu Roja, aliments bàsics de qualitat, be utilitzant productes
d’intervenció o bé acudint a una licitació dels mateixos. En l’any 2011, els Bancs
d’Aliments repartiren gairebé 107 milions de Kilograms d’aliments, dels que el 54%
van provenir del (PEAD), aportant la resta d’empreses col·laboradores relacionades amb
l’alimentació, producció i distribució.
Recentment, la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments ha obtingut el Premi Príncep
d’Astúries de la Concòrdia 2012 per ser “exponent d’un esforç internacional solidari per
alleugerir algunes de les necessitats més urgents de la població, avui aguditzades per la
crisi econòmica”, segons va assenyalar l’acta del jurat del premi. Per això, avui més que
mai, volem reconèixer expressament la seva tasca i traslladar el nostre agraïment a tots i
totes les col·laboradores i voluntaris pel seu esforç en la lluita contra la pobresa en el
nostre país.
Però aquest extraordinari projecte de solidaritat europea pot veure’s truncat l’any 2013
com a conseqüència de pressions exercides en el si del Consell Europeu per part
d’alguns països.
Davant aquesta situació d’incertesa, nombrosos representants de la societat civil
europea, des de les autoritats locals a ONG i d’altres organismes socials, han expressat
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la seva preocupació pel futur del programa, demanant unànimement a les diferents
institucions de la Unió que trobin una solució per a garantir la seva continuïtat.
Per tot això, presentem la següent moció:
Primer.- DEFENSAR en el si del Consell Europeu i davant les institucions i organismes
comunitaris que corresponguin, el manteniment del finançament del Programa Europeu
d’Ajuda Alimentària a les persones més necessitades pel període 2014-2020.
Segon.- REFORÇAR, en el seu cas, el finançament públic destinat als Bancs d’Aliments
per mitjà dels Pressupostos Generals de l’ Estat, en el marc de polítiques de cohesió
per a la inclusió social i el recolzament als serveis socials d’integració prestats per les
administracions públiques i entitats associatives col·laboradores per a l’atenció dels
col·lectius afectats.
Tercer.- PROMOURE un acord entre l’Estat, les organitzacions socials i representants
de la indústria agroalimentària que permeti un aprofitament eficient d’aliments, com
succeeix en d’altres països, evitant la destrucció dels mateixos.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord al Govern de l’Estat, als Grups Parlamentaris del
Congrés de Diputats, a la FMC, a l’ACM, als agents socials, al Col·legi Professional
d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en Treball Social i
Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector Social així com a les
Taules Locals de Coordinació d’entitats socials per la inclusió social i de
Discapacitats.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: on posa aquí traslladar aquests acords, podria posar
al Parlament de Catalunya també, no? Perquè no està posat.
El grup municipal de PSC accepta l’esmena.
Per tant, la moció quedaria redactada de la següent manera:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE ELS BANCS D'ALIMENTS I EL
PROGRAMA EUROPEU D'AJUDA ALIMENTÀRIA
La persistència i profunditat de la crisi financera i econòmica que afecta a àmplies capes
de la població, juntament a una gestió política per part del Govern centrada en retallar
els drets socials ha transformat les formes de la pobresa. Per una part, s’ha incrementat
el número de persones en situació de vulnerabilitat social fins arribar tant a Catalunya
com a Espanya, segons diversos estudis. Per altra part, s’ha produït un canvi en el perfil
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de qui es troba en situació de pobresa augmentant en nombre les persones que han
perdut la seva feina i ja no poden pagar les factures.
És evident que la crisi econòmica ha afectat més a les rendes més baixes i que les
polítiques de retallades de drets en sanitat, educació i política social portades a terme pel
Partit Popular estan contribuint a ampliar la desigualtat social. Davant aquesta dramàtica
situació, es fa absolutament necessari reforçar, per part de les Administracions
Públiques, l’atenció directa als ciutadans que es troben en situació de pobresa o exclusió
social.
Precisament, un dels instruments amb els que compta el Govern Central és el Pla
d’ajuda alimentària als més necessitats (PEAD), establert per la Unió Europea i
gestionat a través del Fons Espanyol de Garantia Agrícola (FEGA). Pla que tracta de
posar a disposició de les persones més necessitades, de forma gratuïta, a través dels
Bancs d’Aliments i la Creu Roja, aliments bàsics de qualitat, be utilitzant productes
d’intervenció o bé acudint a una licitació dels mateixos. En l’any 2011, els Bancs
d’Aliments repartiren gairebé 107 milions de Kilograms d’aliments, dels que el 54%
van provenir del (PEAD), aportant la resta d’empreses col·laboradores relacionades amb
l’alimentació, producció i distribució.
Recentment, la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments ha obtingut el Premi Príncep
d’Astúries de la Concòrdia 2012 per ser “exponent d’un esforç internacional solidari per
alleugerir algunes de les necessitats més urgents de la població, avui aguditzades per la
crisi econòmica”, segons va assenyalar l’acta del jurat del premi. Per això, avui més que
mai, volem reconèixer expressament la seva tasca i traslladar el nostre agraïment a tots i
totes les col·laboradores i voluntaris pel seu esforç en la lluita contra la pobresa en el
nostre país.
Però aquest extraordinari projecte de solidaritat europea pot veure’s truncat l’any 2013
com a conseqüència de pressions exercides en el si del Consell Europeu per part
d’alguns països.
Davant aquesta situació d’incertesa, nombrosos representants de la societat civil
europea, des de les autoritats locals a ONG i d’altres organismes socials, han expressat
la seva preocupació pel futur del programa, demanant unànimement a les diferents
institucions de la Unió que trobin una solució per a garantir la seva continuïtat.
Per tot això, presentem la següent moció:
Primer.- DEFENSAR en el si del Consell Europeu i davant les institucions i organismes
comunitaris que corresponguin, el manteniment del finançament del Programa Europeu
d’Ajuda Alimentària a les persones més necessitades pel període 2014-2020.
Segon.- REFORÇAR, en el seu cas, el finançament públic destinat als Bancs d’Aliments
per mitjà dels Pressupostos Generals de l’ Estat, en el marc de polítiques de cohesió
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per a la inclusió social i el recolzament als serveis socials d’integració prestats per les
administracions públiques i entitats associatives col·laboradores per a l’atenció dels
col·lectius afectats.
Tercer.- PROMOURE un acord entre l’Estat, les organitzacions socials i representants
de la indústria agroalimentària que permeti un aprofitament eficient d’aliments, com
succeeix en d’altres països, evitant la destrucció dels mateixos.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord al Govern de l’Estat, als Grups Parlamentaris del
Congrés de Diputats, al Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’ACM, als agents
socials, al Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer
Sector Social així com a les Taules Locals de Coordinació d’entitats socials per la
inclusió social i de Discapacitats.
Finalitzades les intervencions, el sr. Alcalde dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze regidors
assistents, i per tant, amb el quòrum legal.
El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA LLUITA CONTRA LA
POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL A ESPANYA
L’abast i profunditat de la crisi econòmica que estem vivint exigeix noves respostes. El
risc d’exclusió social és cada dia major. L’augment de l’atur ha provocat un nombre
creixent de llars que no tenen cap tipus d’ingressos. A aquest procés, s’ha d’afegir la
consolidació de la reducció dels ajuts de protecció social, tal com la prestació per
desocupació o les rendes mínimes d’inserció.
Fins ara, totes les mesures adoptades pel Govern s’han dirigit a satisfer les necessitats
dels mercats, de les entitats financeres o de les empreses, mentre que el ciutadà ha
assistit impotent a retallades de drets i prestacions i a suportar els efectes negatius
d’aquesta crisi.
En efecte, són els serveis socials públics, els que han de garantir, per dret, el suport a les
persones que ho necessiten. I redoblar els esforços en situacions crítiques com la que
estem travessant. No obstant, en només uns mesos, el Govern ha dut a terme una
retallada brutal i indiscriminada amb greus repercussions a l’accés i la qualitat de
serveis bàsics com la sanitat, l’educació i les polítiques socials, debilitant encara més la
cohesió social del nostre país.
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Considerem que és la nostra obligació oferir solucions per evitar que la fractura social
que aquesta situació ja ha originat sigui cada dia més gran. Fins i tot la Unió Europea ha
advertit al Govern al respecte i, en el punt setè de les Recomanacions sobre el Programa
Nacional de Reformes de 2012 d’Espanya, demana que “prengui mesures específiques
per a combatre la pobresa”.
En aquest sentit, és necessari articular mesures que puguin contribuir de manera
immediata a pal·liar els efectes que la crisi econòmica té entre les persones més
desfavorides i els col·lectius que es troben en una situació de major vulnerabilitat, sobre
tot reforçant l’atenció directa a aquestes persones i potenciant els serveis als que la
ciutadania acudeix en primer lloc per a obtenir informació i atenció social i laboral.
En efecte, aquesta atenció es realitza majoritàriament a través dels serveis socials
municipals i de les organitzacions d’acció social del Tercer Sector, ja que són les més
properes a aquestes persones i a la realitat en la que viuen. Tant ajuntaments com
organitzacions han demostrat al llarg del temps la seva capacitat per arribar a qui més
ho necessita i la eficiència del seu treball. Bona prova d’això és que, en els últims
mesos, s’han incrementat visiblement la demana d’atenció d’ambdós. Per tant, en un
moment com l’actual, tant els municipis com les pròpies ONG necessiten de més
recursos que els permetin atendre aquesta situació de manera més eficient.
Igualment, per aconseguir una lluita real contra la pobresa i davant de l’increment del
nombre de beneficiaris de las rendes mínimes d’inserció garantides, és necessari el
suport pressupostari de l’Estat per què, junt amb les Comunitats Autònomes, es pugui
fer front a l’increment d’aquesta demanda sent necessari, a més, que s’afrontin i
resolguin les dificultats en la tramitació i resolució de les rendes mínimes. Aquest
sistema de protecció bàsic, per sí mateix no és suficient, però sense ell, la lluita contra la
pobresa no és real.
Per tot això, presentem la següent:
Primer.- CREAR un Fons Estatal d’Emergència per a les famílies en situació de
pobresa i exclusió social amb una dotació total per al 2013 de 1.000 milions d’euros,
que permeti:
a) Dotar als ajuntaments de nous fons tant per al finançament de les despeses
corrents que ocasioni la prestació de serveis educatius, els serveis d’atenció a
les persones amb discapacitat i en situació de dependència i els derivats de les
prestacions de serveis socials bàsics i de promoció i reinserció social, com per a
programes específics d’inclusió social, especialment augmentant la eficàcia del
suport a la infància i millorant l’ocupació dels grups vulnerables.
b) Incrementar els recursos destinats al Tercer Sector, a través d’una convocatòria
extraordinària de subvencions per a l’enfortiment de polítiques d’inclusió
social, per que financin programes d’integració laboral de les persones en risc
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d’exclusió social i programes de lluita contra la pobresa, és a dir, programes
d’inclusió activa que combinen l’activació per al treball amb una adequada
cobertura de rendes i accés a serveis de qualitat.
c) Complementar, concertant amb les Comunitats Autònomes, els recursos que
aquestes destinen a las rendes mínimes garantides, incentivant la resolució de
les dificultats en la tramitació i la resolució de dites rendes autonòmiques.
Segon.- Destinar a subvencionar activitats d’interès social, en la forma que
reglamentàriament s’estableixi, l’1 per cent de la quota íntegra de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2013 corresponent als contribuents que
manifesten expressament la seva voluntat en aquest sentit.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat, als Grups Parlamentaris del
Congres de Diputats, FMC, a l’ACM, als agents socials, al Col·legi Professional
d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en Treball Social i
Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector Social així com a les
Taules Locals de Coordinació d’entitats socials per la inclusió social i de
Discapacitats.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: afegim donar compte al Parlament de Catalunya.
Per tant, la moció quedaria redactada de la següent manera:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA LLUITA CONTRA LA
POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL A ESPANYA
L’abast i profunditat de la crisi econòmica que estem vivint exigeix noves respostes. El
risc d’exclusió social és cada dia major. L’augment de l’atur ha provocat un nombre
creixent de llars que no tenen cap tipus d’ingressos. A aquest procés, s’ha d’afegir la
consolidació de la reducció dels ajuts de protecció social, tal com la prestació per
desocupació o les rendes mínimes d’inserció.
Fins ara, totes les mesures adoptades pel Govern s’han dirigit a satisfer les necessitats
dels mercats, de les entitats financeres o de les empreses, mentre que el ciutadà ha
assistit impotent a retallades de drets i prestacions i a suportar els efectes negatius
d’aquesta crisi.
En efecte, són els serveis socials públics, els que han de garantir, per dret, el suport a les
persones que ho necessiten. I redoblar els esforços en situacions crítiques com la que
estem travessant. No obstant, en només uns mesos, el Govern ha dut a terme una
retallada brutal i indiscriminada amb greus repercussions a l’accés i la qualitat de
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serveis bàsics com la sanitat, l’educació i les polítiques socials, debilitant encara més la
cohesió social del nostre país.
Considerem que és la nostra obligació oferir solucions per evitar que la fractura social
que aquesta situació ja ha originat sigui cada dia més gran. Fins i tot la Unió Europea ha
advertit al Govern al respecte i, en el punt setè de les Recomanacions sobre el Programa
Nacional de Reformes de 2012 d’Espanya, demana que “prengui mesures específiques
per a combatre la pobresa”.
En aquest sentit, és necessari articular mesures que puguin contribuir de manera
immediata a pal·liar els efectes que la crisi econòmica té entre les persones més
desfavorides i els col·lectius que es troben en una situació de major vulnerabilitat, sobre
tot reforçant l’atenció directa a aquestes persones i potenciant els serveis als que la
ciutadania acudeix en primer lloc per a obtenir informació i atenció social i laboral.
En efecte, aquesta atenció es realitza majoritàriament a través dels serveis socials
municipals i de les organitzacions d’acció social del Tercer Sector, ja que són les més
properes a aquestes persones i a la realitat en la que viuen. Tant ajuntaments com
organitzacions han demostrat al llarg del temps la seva capacitat per arribar a qui més
ho necessita i la eficiència del seu treball. Bona prova d’això és que, en els últims
mesos, s’han incrementat visiblement la demana d’atenció d’ambdós. Per tant, en un
moment com l’actual, tant els municipis com les pròpies ONG necessiten de més
recursos que els permetin atendre aquesta situació de manera més eficient.
Igualment, per aconseguir una lluita real contra la pobresa i davant de l’increment del
nombre de beneficiaris de las rendes mínimes d’inserció garantides, és necessari el
suport pressupostari de l’Estat per què, junt amb les Comunitats Autònomes, es pugui
fer front a l’increment d’aquesta demanda sent necessari, a més, que s’afrontin i
resolguin les dificultats en la tramitació i resolució de les rendes mínimes. Aquest
sistema de protecció bàsic, per sí mateix no és suficient, però sense ell, la lluita contra la
pobresa no és real.
Per tot això, presentem la següent:
Primer.- CREAR un Fons Estatal d’Emergència per a les famílies en situació de
pobresa i exclusió social amb una dotació total per al 2013 de 1.000 milions d’euros,
que permeti:
a) Dotar als ajuntaments de nous fons tant per al finançament de les despeses
corrents que ocasioni la prestació de serveis educatius, els serveis d’atenció a
les persones amb discapacitat i en situació de dependència i els derivats de les
prestacions de serveis socials bàsics i de promoció i reinserció social, com per a
programes específics d’inclusió social, especialment augmentant la eficàcia del
suport a la infància i millorant l’ocupació dels grups vulnerables.
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b) Incrementar els recursos destinats al Tercer Sector, a través d’una convocatòria
extraordinària de subvencions per a l’enfortiment de polítiques d’inclusió
social, per que financin programes d’integració laboral de les persones en risc
d’exclusió social i programes de lluita contra la pobresa, és a dir, programes
d’inclusió activa que combinen l’activació per al treball amb una adequada
cobertura de rendes i accés a serveis de qualitat.
c) Complementar, concertant amb les Comunitats Autònomes, els recursos que
aquestes destinen a las rendes mínimes garantides, incentivant la resolució de
les dificultats en la tramitació i la resolució de dites rendes autonòmiques.
Segon.- Destinar a subvencionar activitats d’interès social, en la forma que
reglamentàriament s’estableixi, l’1 per cent de la quota íntegra de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2013 corresponent als contribuents que
manifesten expressament la seva voluntat en aquest sentit.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat, als Grups Parlamentaris del
Congres de Diputats, al Parlament de Catalunya, FMC, a l’ACM, als agents socials, al
Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector Social
així com a les Taules Locals de Coordinació d’entitats socials per la inclusió social i de
Discapacitats.
Finalitzades les intervencions, el sr. Alcalde dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze regidors
assistents, i per tant, amb el quòrum legal.
El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES
ADOPTADES EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ PÚBLICA
La disposició addicional 71a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2012, estableix la jornada general de treball del personal del Sector
Públic no podrà ser inferior a 37,5 hores de treball efectiu de promig en còmput anual.
La mateixa disposició estableix que les jornades especials hauran d’experimentar els
canvis que foren necessaris per adequar-se a la modificació general de la jornada
ordinària i que aquestes modificacions no suposaran, en cap cas cap increment
retributiu.
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A través de la negociació col·lectiva, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha establert que
la seva jornada ordinària és de 1498 hores, que es correspon a un promig de 35 hores
setmanals, sent la jornada laboral per a la majoria de persones que hi treballen.
En aquest sentit, l’apartat segon de la DA 71a estableix que totes les previsions en
matèria de jornada i horaris contingudes en els Acords, Pactes i convenis vigents
queden suspesos en allò que contradiguin a la jornada setmanal que es determina.
El RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, estableix al seu Títol I una sèrie de mesures de
reordenació i racionalització de les Administracions Públiques, entre les quals es troben:
La supressió de la paga extraordinària del mes de desembre a totes les persones
empleades al sector públic; la retallada de permisos i vacances a través de la
modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; la modificació del règim de
prestacions econòmiques en cas de baixa per malaltia comú de les persones empleades
al sector públic i la reducció de crèdits i permisos sindicals.
Atès el document elaborat per la Direcció General de Funció Pública del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques sobre els criteris per a l’aplicació del títol i del
real decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostaria i de foment de la competitivitat, en el àmbit de les comunitats autònomes
i de les entitats locals.
Atès la nota informativa relativa a l’aplicació per les entitats locals del que es recull als
articles 2 del reial decreto-llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la llei 2/2012, de pressupostos
generals de l’Estat per al present exercici que ha emés la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
en la què es comunica diverses obligacions respecte a les retribucions del personal al
servei del sector públic.
Atès l’escrit de la Defensora del Pueblo de data 15 d’octubre de 2012 adreçat al
Secretari d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, en el que recomana al govern que s’interpretin les
previsions del Reial Decret-Llei 20/2012 pel que fa a la supressió de la paga
extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012, d’acord amb la doctrina
constitucional, restringint la seva aplicació a la quantia no meritada de la mateixa
referida al moment en el que es va publicar la mesura.
Atès l’informe emès per l’Interventor General de l’Ajuntament en data 24 d’octubre de
2012 que diu que sobre l’abonament de la part meritada de les pagues extraordinàries i
davant de la manca d’un pronunciament exprés al respecte per part del Tribunal
Constitucional es considera que en virtut del títol I del Preàmbul en relació amb l’article
2 del RDL 20/2012, en relació amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
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pressupostària i sostenibilitat financera, cal procedir a la supressió de la paga en la seva
integritat.
Aquesta sèrie de mesures imposades per l’Estat, vulneren obertament l’autonomia local
consagrada a la nostra Constitució i a la Carta Europea d’Autonomia Local, en tractar-se
de mesures que difícilment tenen encaix als preceptes constitucionals invocats, d’acord
amb el dictàmen del Consell de Garanties Estatutàries emès el dia 22 d’agost de 2012.
Per això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- REBUTJAR les mesures adoptades pel Govern de l'Estat en matèria
d’ocupació pública i que afecten als treballadors i treballadores de l'administració
local.
Segon.- SEGUIR NEGOCIANT amb la representació sindical, com s'està fent fins ara,
l'aplicació de les mesures en matèria d’ocupació pública que es recullen a la Llei
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 i el RD
20/2012, de 13 de juliol, tenint en compte el compliment de la legalitat vigent, i
intentant minimitzar l'impacte sobre la conciliació de la vida laboral i personal dels
treballadors i treballadores municipals.
Tercer.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per
evitar la ingerència de l'administració de l'Estat i de l'autonòmica en la potestad
d'autoorganització de l'administració local i que s'aprofundeixi en la recerca de
fòrmules per evitar que la funció pública continuï veient-se agreujada.
Quart.- DEMANAR al Ministeri d’Hisenda que accepti la recomanació de la Defensora
del Pueblo i dicti les instruccions oportunes per tal que es pugui fer efectiu el
pagament d’aquest percentatge de la paga extra de Nadal, degudament meritada i que
és anterior a l’entrada en vigor de Decret 20/2012.
Cinquè.- DONAR COMPTE de la renúncia al cobrament de la paga extraordinària de
desembre que ens pertoca com a càrrecs electes en el mateix percentatge que tampoc
cobraran els empleats públics d’aquesta corporació, atès que formem part d’aquesta
administració com la resta de persones que es veuran afectades per la retallada
Sisè.- DONAR COMPTE de la renúncia al cobrament de la paga extraordinària de
desembre en el mateix percentatge que tampoc cobraran els empleats públics d’aquesta
corporació, presentada al Servei d’Organització i RRHH de tots els i les treballadores
municipals amb càrrecs directius i personal eventual.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: el grup municipal del PSC ha presentat aquesta
moció una mica amb la voluntat i la intenció de contrarestar el que s’anomena “Decret
Rajoy” en contra dels funcionaris i la funció pública, i des del nostre grup municipal i
des d’algun altre grup municipal portem mesos, des de que es va dictar aquest Decret
buscant fórmules alternatives amb la intenció de poder restituir alguns drets que ara
s’han vist retallats, sobretot a la funció publica. He buscat models d’altres
administracions. És un Decret i no hem pogut ... el fet d’intentar una moció per
restituir la paga de Nadal etc., ja dic que des del nostre grup municipal i algun altre
hem buscat aquestes fórmules. Com a mínim volem instar al govern que tingui en
compte el què diem a la moció i també el que va dir la Defensora del Poble, que
s’hauria de restituir aquesta part, com a mínim, i també expressem la voluntat de
negociar fins el final, i els què demanem des del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo els hi demanaria que suprimissin el punt cinquè
d’aquesta moció, dels acords que proposen. Al punt cinquè estan parlant de donar
compte de la renúncia de la paga extraordinària de Nadal (...) dels càrrecs electes en el
mateix percentatge. Jo entenc que hem de defensar que els nostres empleats cobrin el
màxim possible, per descomptat, però entenc també que aquest punt està fent
referència a nosaltres, està fent referència als polítics. Els polítics d’aquest Ajuntament
vam decidir a l’inici de la legislatura, dintre d’un pacte de govern del que jo no formo
part però que es va signar en el seu moment, que lligàvem la nostra sort a la dels
nostres funcionaris però a més a més, en un Ple, aquí, es va aprovar que es renunciava
a la paga extra la gent que la te i els que no en tenim a la part proporcional a totes les
dietes, assistències, etc., que es cobren. Aquesta renúncia nostra, que va ser dels disset,
que es va aprovar per unanimitat, va ser una renúncia, o almenys jo ho vaig entendre
així, que es feia per principis, i que es feia perquè s’havia pactat. Jo no voldria que
ningú pogués interpretar que recolzant aquesta moció s’està buscant indirectament que
els polítics cobrin també, o cobrem també, la part proporcional de la nostra dedicació.
Per això demanaria que aquest punt es retirés, perquè penso no afecta als treballadors
sinó que afecta als polítics.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: aquest és un tema que vostè ja va demanar a la
informativa de Ple. Se li va dir que això era només donar compte, i precisament el fet
que aparegui aquí és donar compte, és que es conegui, que se sàpiga el que vostè acaba
dir, que els polítics d’aquest ajuntament seguiran, des del punt de vista salarial, com
vostè ha explicat, el mateix camí que segueixen els funcionaris. Jo no veig que hi hagi
cap inconvenient aquí, aquestes interpretacions estranyes que vostè fa, aquí només diu
el que ja es va aprovar i que se’n doni compte, no hi veig aquesta intencionalitat, per
tant, jo penso que no s’ha de retirar, que s’ha de dir la realitat que succeeix aquest
Ajuntament i ja està. És afirmar el que va succeir. Com bé ha dit vostè la moció ha
estat presentada amb la intenció de retornar els drets esquinçats pel Decret Rajoy als
funcionaris. Però al final, diem que donem compte que els polítics d’aquest
Ajuntament hem fet exactament el mateix i ens hem retallat la part proporcional, però
jo voldria veure aquí quines coses hi veu vostè. És simple i exclusivament fer-ho
saber, i ja està. No sé si algun altre grup municipal hi veu algo.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: m’agradaria reforçar precisament l’opinió que fa el
regidor d’ERC. Jo penso que la població d’aquest municipi sap perfectament que es
van fer una retallada del 7 per 100, perquè s’ha esbombat per tot arreu, inclús per la
Vanguardia. Que això ha anat a un pla d’ocupació, i a més a més, sí que pot semblar
que es busqui lligar la nostra sort al personal de l’Ajuntament, si hi hagués una
possibilitat de pagar aquest 25 per 100 de la paga meritada. I pot semblar que anem
això. Per tant, perquè no hagi dubte i transparència jo retiraria aquest punt cinquè,
perquè no hagi cap dubte de que hi ha una voluntat de voler cobrar més.... per tant, si
els sembla bé, jo el recolzo.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo no sé com ho veuen els altres grups municipals.
No hi ha inconvenient, només és fer-ho saber i ja està.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres tant amb això com sense això votarem a
favor.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: no hi ha inconvenient en treure-ho, no sé si algú
més ho veu això, però jo penso que és afirmar una realitat que s’ha aprovat en aquest
Ajuntament. No hi ha més, eh?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Ribalta, vostè presenta la moció i per tant
vostè decideix.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: intentaré convènce’l fàcilment. Suposant que això
s’arribés a guanyar hi ha, si no hem entès malament i s’ha explicat repetidament, la
paga extra dels polítics ja té destí, que són els plans d’ocupació. La qual cosa fa que si
els polítics cobren aquest 25 per 100 de la seva paga extra, o cobrem o deixem de tenir
els que no cobrem, s’haurà de retallar aquest pla d’ocupació. Jo diria que és un
argument suficientment convincent com per treure aquest punt de la moció.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: només un incís. La paga extra de Nadal hi ha un
Decret que diu que s’ha suprimir. D’acord? Llavors, nosaltres, com a polítics, vam dir
que faríem el mateix que els hi passi als funcionaris. I això és així. Per tant, nosaltres,
aquesta paga ens la retallem. Ara bé, amb els funcionaris s’estan buscant fórmules que
no passen per lo que vostè diu, són fórmules de bestreta, són fórmules que res tenen a
veure amb la retallada de la paga, perquè la retallada de la paga s’ha de fer. Llavors
nosaltres estem buscant fórmules juntament amb altres ajuntaments que siguin dins de
la legalitat, per poder realitzar la paga. Ara bé, que sigui consensuada amb altres
ajuntaments. Diuen l’Ajuntament de Barcelona.... Nosaltres, si hi ha alguna escletxa
legal, nosaltres la farem. Però res te a veure amb la paga que nosaltres ens hem
retallat. Aquesta queda retallada, o sigui “no hi ha tu tia ja”. Aquí, jo no entenc això,
eh?

Ple 29/11/2012 – pàg. 20

Pren la paraula el sr. Bernabé i llegeix part de la moció: “Demanar al Ministeri
d’Hisenda que accepti la recomanació de la Defensora del Pueblo” perquè la part
meritada, que vol dir, la part que han treballat els treballadors de l’1 de juny al 14 de
juliol (el Decret surt el 15), es pagui. Estem demanant al govern que doni marxa enrere
i pagui aquest 25 per 100. Per tant, jo he dit abans
Pren la paraula el sr. Colomé i diu: els electes no tirarem enrere (....) Això qui presenta
la moció és el que ho ha de dir.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: perquè la finalitat i el 99 per 100 del temps de la
moció és dedicat als empleats públics. El què passa és que la interpretació que ha fet el
sr. Profitós jo no la veig per enlloc. Em sembla més raonable el què diu vostè, perquè
no hagi cap dubte. Però jo penso que queda clar que no diu el vostè diu que diu, sinó
que em sembla més raonable el què està dient vostè, sr. Bernabé, i no tenim cap
inconvenient perquè tota la moció està feta amb intenció de retornar els drets dels ....
bé, doncs ho traiem....
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu que, traient el punt número 5, passem a votació. Per
la qual cosa, la moció quedaria redactada de la següent manera:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES ADOPTADES
EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ PÚBLICA
La disposició addicional 71a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2012, estableix la jornada general de treball del personal del Sector
Públic no podrà ser inferior a 37,5 hores de treball efectiu de promig en còmput anual.
La mateixa disposició estableix que les jornades especials hauran d’experimentar els
canvis que foren necessaris per adequar-se a la modificació general de la jornada
ordinària i que aquestes modificacions no suposaran, en cap cas cap increment
retributiu.
A través de la negociació col·lectiva, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha establert que
la seva jornada ordinària és de 1498 hores, que es correspon a un promig de 35 hores
setmanals, sent la jornada laboral per a la majoria de persones que hi treballen.
En aquest sentit, l’apartat segon de la DA 71a estableix que totes les previsions en
matèria de jornada i horaris contingudes en els Acords, Pactes i convenis vigents
queden suspesos en allò que contradiguin a la jornada setmanal que es determina.
El RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat, estableix al seu Títol I una sèrie de mesures de
reordenació i racionalització de les Administracions Públiques, entre les quals es troben:
La supressió de la paga extraordinària del mes de desembre a totes les persones
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empleades al sector públic; la retallada de permisos i vacances a través de la
modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; la modificació del règim de
prestacions econòmiques en cas de baixa per malaltia comú de les persones empleades
al sector públic i la reducció de crèdits i permisos sindicals.
Atès el document elaborat per la Direcció General de Funció Pública del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques sobre els criteris per a l’aplicació del títol i del
real decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostaria i de foment de la competitivitat, en el àmbit de les comunitats autònomes
i de les entitats locals.
Atès la nota informativa relativa a l’aplicació per les entitats locals del que es recull als
articles 2 del reial decreto-llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la llei 2/2012, de pressupostos
generals de l’Estat per al present exercici que ha emés la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques,
en la què es comunica diverses obligacions respecte a les retribucions del personal al
servei del sector públic.
Atès l’escrit de la Defensora del Pueblo de data 15 d’octubre de 2012 adreçat al
Secretari d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, en el que recomana al govern que s’interpretin les
previsions del Reial Decret-Llei 20/2012 pel que fa a la supressió de la paga
extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012, d’acord amb la doctrina
constitucional, restringint la seva aplicació a la quantia no meritada de la mateixa
referida al moment en el que es va publicar la mesura.
Atès l’informe emès per l’Interventor General de l’Ajuntament en data 24 d’octubre de
2012 que diu que sobre l’abonament de la part meritada de les pagues extraordinàries i
davant de la manca d’un pronunciament exprés al respecte per part del Tribunal
Constitucional es considera que en virtut del títol I del Preàmbul en relació amb l’article
2 del RDL 20/2012, en relació amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal procedir a la supressió de la paga en la seva
integritat.
Aquesta sèrie de mesures imposades per l’Estat, vulneren obertament l’autonomia local
consagrada a la nostra Constitució i a la Carta Europea d’Autonomia Local, en tractar-se
de mesures que difícilment tenen encaix als preceptes constitucionals invocats, d’acord
amb el dictàmen del Consell de Garanties Estatutàries emès el dia 22 d’agost de 2012.
Per això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- REBUTJAR les mesures adoptades pel Govern de l'Estat en matèria
d’ocupació pública i que afecten als treballadors i treballadores de l'administració
local.
Segon.- SEGUIR NEGOCIANT amb la representació sindical, com s'està fent fins ara,
l'aplicació de les mesures en matèria d’ocupació pública que es recullen a la Llei
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 i el RD
20/2012, de 13 de juliol, tenint en compte el compliment de la legalitat vigent, i
intentant minimitzar l'impacte sobre la conciliació de la vida laboral i personal dels
treballadors i treballadores municipals.
Tercer.- DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per
evitar la ingerència de l'administració de l'Estat i de l'autonòmica en la potestad
d'autoorganització de l'administració local i que s'aprofundeixi en la recerca de
fòrmules per evitar que la funció pública continuï veient-se agreujada.
Quart.- DEMANAR al Ministeri d’Hisenda que accepti la recomanació de la Defensora
del Pueblo i dicti les instruccions oportunes per tal que es pugui fer efectiu el
pagament d’aquest percentatge de la paga extra de Nadal, degudament meritada i que
és anterior a l’entrada en vigor de Decret 20/2012.
Cinquè.- DONAR COMPTE de la renúncia al cobrament de la paga extraordinària de
desembre en el mateix percentatge que tampoc cobraran els empleats públics d’aquesta
corporació, presentada al Servei d’Organització i RRHH de tots els i les treballadores
municipals amb càrrecs directius i personal eventual.”
Sotmesa a votació és aprovada amb quinze vots a favor dels grups municipals de CIU,
PSC, UPLF, CpF, LFI, ERC i PxC i un vot en contra del grup municipal del PP, i per
tant, amb el quòrum legal.
El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:
9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA
PER CATALUNYA SOBRE ELS COBRAMENTS DELS REGIDORS
DE GOVERN PER CASAR A LES FRANQUESES DEL VALLÈS
En les ordenances Fiscals de 2012 els partits polítics de CiU, PSC, PP, ERC i UPLF van
proposar a aprovar una nova ordenança Fiscal per cobrar una taxa per la celebració de
casaments que es va fixar en l'import de 80 euros entre setmana i 110 euros el cap de
setmana. Des de Plataforma Per Catalunya es demanar l'anul·lació d'aquesta ordenança
donat que no s'havia cobrat mai i que generava més despeses i càrregues als nostres
ciutadans, i des del govern municipal es va justificar que era per poder assumir les
despeses de neteja i consergeria per l'ús de la sala de plens o dependències municipals.
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Donat que aquesta va ser la justificació política per fixar aquesta ordenança, que la
mateixa va ser impugnada pel jutjat de Pau ja que es va recórrer el fet que el jutge de
Pau no pot cobrar per casar ni per l'ús de les dependències del jutjat de Pau.
Donat que en cap moment s'ha aprovat pel Ple municipal que els regidors cobrin per
celebrar casaments.
Donat que en la Junta de Govern del passat dia 25 d’octubre de 2012 consta que els
regidors i l'alcalde han cobrat 56 euros per cada celebració de casament.
Donat que tots els regidors que han cobrat tenen ja dedicació exclusiva a l'ajuntament, o
bé, tenen dedicació parcial, i com a tal ja cobren mensualment per la dedicació a la
funció pública.
Aquesta formació proposa al Ple Municipal que s'aprovi:
Primer.- Que el Ple Municipal acordi que ni els regidors ni l’alcalde poden cobrar per
celebrar casaments.
Segon.- Que no havent estat acordat pel Ple Municipal que els regidors cobrin per
casar, i que, per tant, els ingressos percebuts pels regidors per aquest concepte són
indeguts, que s’aprovi que els regidors i l’alcalde retornin a la tresoreria municipal els
diners percebuts per celebrar casaments.
Tercer.- Que el present acord es publiqui al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: aquesta ordenança, l’equip de govern la van posar
l’any passat, és nova. Plataforma ja va votar en contra de que es cobrés a la gent per
casar i per utilitzar la sala i el Jutge, com també es va fer un escrit, el jutge no pot
cobrar els casaments. Si vostès volen cobrar per fer servir la sala em sembla perfecte,
que estem en contra. Però el que tenim sorpresa és que ara vostès, l’ordenança que van
aprovar era perquè necessitaven obrir, i una persona, vindre a obrir, i netejar, però és
que ara la sorpresa és que vostès estan cobrant per casar. I això no s’ha aprovat en cap
Ple, que jo sàpiga. Vostès cobren per casar, a més a més. Cada casament que vostès
fan, sigui la persona que sigui, cobra 56 euros. De totes maneres, ja li dic, vostè quan
fa dos anys deia que les persones que tenen dedicació exclusiva no poden cobrar, i ara
resulta que cobren, a part, dedicació exclusiva, dietes i a més a més, cada vegada que
casen cobren diners per tot arreu. Vull dir que facin-s’ho mirar això perquè sinó
passarà el que té que passar.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: en aquesta qüestió afirmar que el cobrar altres
supòsits o altres activitats de persones que tenen nòmina, això no és correcte. Deixarho ben clar perquè realment, si algú anul·la aquest acord o l’esmena que quedi
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constància en aquest Ple que, persones que tenen una nòmina tant si és de mitja
jornada com si és de jornada complerta, no poden cobrar per quantitats d’òrgans
col·legiats, ni per hores extres ni per altres coses, i menys a polítics. Això com a
qüestió legal. Però hi ha una qüestió que realment supera en temps difícils la legalitat,
que és la prudència o la manca d’interès. No pot ser que ja va passar en la Junta de
Portaveus que només creem òrgans per augmentar el cobrar aquestes assistències que
després no s’utilitzen o no es fan, que amb això que tinguem que senyors que tenen
dedicació exclusiva tinguin que cobrar per un casament quan realment no es té de fer.
Això ja moralment, i més en temps difícils, ja diu bastant de la legalitat, que ja queda
molt clar, que només es poden cobrar per contracte o es pot cobrar per assistència a
actes però per a les dues coses no, en aquest cas queda bastant en entredit que si
realment tenim que buscar subterfugis perquè les persones que cobren i tenen una
nòmina a l’Ajuntament, hagin de tenir altres maneres de cobrar. És que jo penso que
no és ni la forma ni el moment, però bé, és una cosa que ja denota un altra tipus de
personalitat.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo no vull fer demagògia amb aquest punt perquè
entenc que pot ser una confusió. Estic totalment d’acord amb el què acaba de dir el sr.
Torné. Queda claríssim, creiem que cobra una dedicació complerta o parcial l’únic que
pot fer és cobrar despeses de la seva gestió, quilometratge, alguna dieta alimentària,
etc. Lo que no es pot cobrar es per fer un acte. Jo crec la llei amb això és clara. Ara dit
això, jo m’agradaria que la interventora o vostè que em sembla que és el regidor
d’Hisenda, m’expliqui qui ha cobrat de l’equip de govern i com ho ha cobrat, perquè
jo fins la nova retallada del 7 per 100 aquest concepte dintre de la fulla no existia. Jo
em vaig enterar que es podia cobrar aquest dissabte que he fet un casament. Ni ho
sabia. Per tant m’agradaria que em respongués algú com s’ha pagat això i en quin
concepte, amb els càrrecs electes que tenen dedicació plena o parcial.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: primer de tot, deixar molt clar que els càrrecs
electes amb dedicació exclusiva i parcial no cobren cap indemnització per assistència a
òrgans col·legiats. Deixar-ho molt clar. Fer un casament no és un òrgan col·legiat.
Llavors, aquí hi ha la diferència. Per òrgans col·legiats, cap regidor cobra per
assistència a les juntes de govern, excepte els que no tinguin dedicació, que això, per
exemple, el Javier o vostès, els regidors de l’oposició. Per tant, quedi molt clar perquè
de vegades aquí hi ha confusions al respecte. Cap regidor amb dedicació exclusiva ni
dedicació parcial cobra ni hores extres, ni cobra per assistència indemnitzacions a
òrgans col·legiats. I això dels casaments no ho és. No ho és i no està tipificat. I a més a
més, la dedicació exclusiva d’un regidor la podríem entendre de dilluns a divendres.
De dilluns a divendres ningú casa. Quan es casa és en festiu, per tant, aquesta és la
seva lògica. Jo li dic la lògica que hi ha, llavors la pot compartir o no la pot compartir.
També li dic que a la propera Junta de Portaveus si volem estudiem-ho tot, ara bé,
traiem això o ho marquem bé que tots ho tinguem clar. Perquè hi ha aquest sentit de
cobrar aquesta dieta o aquest acte? Són casaments fora de la jornada: són dissabtes a
les dotze, dissabtes a les sis de la tarda, diumenges,.... val? Jo crec que alguna
compensació ha d’haver-hi a la gent que ho fa. Segon, hi ha gent, perquè hi ha
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l’ordenança, que paguen per utilitzar aquesta sala, i hi ha molta gent que es ve aquí a
casar perquè la sala és maca, i que no és del municipi. Molta, i cada vegada més. Per
tant, no és descabellat que la persona que oficiï el casament sent regidor cobri per ferho. No és descabellat. Ara bé, si tots decidim que no s’ha de cobrar, no cobrarà ni
l’oposició ni el govern. Ara bé, també demano una cosa: responsabilitat i que tothom
vingui a casar quan li toqui. Fer una llista que tothom vingui a casar quan li toqui. El
govern per què? Escolti’m el govern per què? Que cadascú vingui un dissabte a les 6
de la tarda, vostè senyor Badia quan li toqui vingui a casar, com a regidor. Jo només
els hi demano això. I això ho discutirem a la propera junta de portaveus. I a partir
d’aquí arribarem a un acord. Jo us he dit per què els regidors estan cobrant. I els
regidors de l’oposició també heu cobrat (...) no, vostè no, però també han cobrat (...)
no, no, hi ha gent que sí. Sr. Torné, hi ha gent que sí. Llavors, a partir d’aquí només us
puc dir això.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: primera, vostè no m’ha contestat. Li he preguntat,
aquesta ordenança s’ha aprovat per Ple, cobrar els regidors? No m’ha contestat. No.
Tregui’m vostè on es va aprovar per Ple que els regidors cobrarien 56 euros. No es va
aprovar. Vostès ho van aprovar per Decret seu o de no sé qui. Segona, escolti, ja està
bé, sr. Alcalde. Cada regidor cobra 3.000 euros, eh? més de 3.000 euros, eh? Perquè
vinguin a treballar el dissabte.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: un regidor amb dedicació parcial cobra 1.100
euros, els que no són parcials 1.800 euros. Jo els hi dic el què cobren, no facin
demagògies. Això és lo que cobren..... escolteu-me, si us plau, si us plau,.... el líquid
que li arriba a un regidor amb dedicació parcial són 1.100 euros a casa seva. La
persona que li arriba amb dedicació exclusiva són 1.800 euros líquids a casa seva. I
aquest alcalde, comptant lo de portaveu, cobra 2.700 euros. I jo els hi dic, és el que
arriba a casa meva. I no m’he d’amagar, no m’he d’amagar.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo entenc que la previsió que vostè m’ha donat
cobrant per òrgans col·legiats, etc. Ara, vostè, tots nosaltres, tenim una
representativitat institucional, i casar una persona ho fem com a representants
institucionals d’aquest ajuntament que som. Ens podríem negar, d’acord. Però vostè,
jo o qualsevol de nosaltres, quan anem a una inauguració, a un acte públic, o qualsevol
cosa, cobrem perquè cau en cap de setmana? I li recordo que hi ha moltes coses que
cau en cap de setmana i no les cobrem.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no cobra res ni l’oposició ni el govern. No cobra
res (...) li dic sr. Bernabé, a la propera junta de portaveus, aquesta tema el discutim.
Ara jo també els he dit una cosa, apel·lem a la seva institució que sou, escolti’m també
facin casaments. També facin un casament un diumenge a les 6 de la tarda, jo també
els hi demano. Jo els hi demano a tots (...) Escolti’m, ara a la propera junta de
portaveus ho farem i ho traurem per tots, és que no hi ha problema, ho traurem per
tots. Ara, que es comprometi la gent a venir a fer un casament perquè fins fa poc no
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havia ningú. A partir d’aquí, sr. Badia, que ha quedat suficientment discutit, val,
passem a votació
Pren la paraula el sr. Torné i diu: penso que estem discutint coses diferents. Una cosa
és la legalitat que no és correcte que uns senyors que tenen nòmina cobrin per òrgans
col·legiats o altres activitats que no estiguin dintre la nòmina, i després si realment
tenim de justificar que un senyor regidor amb nòmina, vingui un dissabte a la tarda,
perquè és dissabte a la tarda té de cobrar, si això és una justificació de govern, tingui
en compte que hi ha molts regidors que s’absenten del seu lloc de treball si realment
fossin funcionaris, que no ho són, són polítics, i fan activitats particulars, o se’n van a
fer campanya al mercat. Per tant, si te de treballar un dissabte o un diumenge va
inherent al seu càrrec de polític. No és un tema que realment sigui ni voluntari. I els
casaments que te de fer el govern els fa perquè així ho creu necessari, no perquè sigui
una responsabilitat que es tingui de traslladar. Per tant, ja li he dit, a l’igual que en la
junta de portaveus, no es poden posar coses per cobrar. La junta de portaveus es va
crear per tenir una assignació més, però no es va fer en tot l’any cap reunió. A partir
d’aquí, home parlem clar. Això s’ha fet per justificar que un dissabte es tenia de cobrar
però no ho poden cobrar els que tenen nòmina. I els de l’oposició quan hem fet un
casament no hem cobrat, almenys els que estem en aquest cantó, no volem cobrar
perquè si fem casaments els fem perquè volem, no perquè ens obligui ningú. I els
casaments del govern els ha de fer el govern. Nosaltres farem aquells que ens demanin
els ciutadans que volen que els casin, cap problema, però no cobrarem, ara vostès, els
que tenen nòmina, tampoc poden cobrar, que ho sàpiguen.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: breument, sr. Profitós, el secretari ens llegirà la
legalitat, val? Que amb aquest aspecte sí que es pot cobrar. Ara bé, jo li repeteixo, sr.
Torné, a la propera junta de portaveus ho debatem i veritablement si s’ha de treure es
treu per a tothom. Ja està, no fa falta més.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo només que abans que el secretari llegeixi, dir
que el grup d’Esquerra no pot votar a favor d’aquesta moció pel fet de que la presenta
Plataforma per Catalunya, tot i que la moció té contingut.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i llavors una cosa que m’he descuidat. El preu de la
dieta es va aprovar per una junta de govern i es va ratificar en una sessió plenària
juntament amb la rebaixa dels sous dels polítics. Ens ho pot dir, ja per acabar?
Pren la paraula el secretari i diu: que aquesta indemnització es va establir per acord de
Junta de Govern del dia 19 de juliol de 2012 i es va ratificar pel Ple el dia 26 de juliol
de 2012. En l’acord de la Junta de Govern, que va ser ratificat, l’assistència per a la
realització de matrimonis civils o cerimònies civils d’imposició de noms a nounats té
caràcter d’indemnització tal i com es preveu en l’apartat 4t d’aquest acord (...)
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Secretari, digui’ns si un regidor amb dedicació
exclusiva o parcial pot cobrar per aquest aspecte. I el què sigui legal res te a veure que
no ho discutim a la Junta de portaveus i arribem a un acord.
Pren la paraula el secretari i diu: llegeixo l’article 13.5 del ROF, diu: “todos los
miembros, incluidos los que desempeñan cargos en régimen de dedicación exclusiva,
tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio
del cargo, cuando sean efectivos y previa justificación documental según las normas
de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en este sentido
aprueba el Pleno corporativo”
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i els que aprovi el ple de la corporació. El ple de la
corporació va aprovar això. I per unanimitat. I res més, jo crec que queda
suficientment debatut. A la junta de portaveus ho discutim i no hi més (...) Senyor
Baida, prou.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: el 26 de juliol lo que es va firmar aquí no posa res
(...)
Sotmesa a votació és rebutjada amb cinc vots a favor dels grups municipals de CpF,
LFI i PxC, deu vots en contra dels grups municipals de CIU, PSC, UPLF, i PP i una
abstenció del grup municipal de ERC.
El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:
10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL (ROM) PER MILLORAR L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ
ALS REGIDORS
ATÈS que l’accés a la informació és un dret fonamental per desenvolupar la tasca dels
càrrecs electes.
ATÈS que el ROM d’aquest ajuntament en el seu apartat “B) INFORMACIÓ DELS
REGIDORS, Article 8.6 diu:
En qualsevol cas, l’accés a la documentació íntegra dels assumptes inclosos a
l’ordre del dia dels òrgans de qui formen part, cal que els hi sigui facilitada als
membres de l’ajuntament des del mateix moment de la convocatòria.
ATÈS que en aquests moments no es compleix aquest article i s’aplica el ROM només
de manera parcial permetent solament als regidors, accedir a la informació en horari
d’oficina.
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En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MODIFICAR el ROM d’aquest ajuntament en el seu apartat “B)
INFORMACIÓ DELS REGIDORS, article 8.8 afegint:
En el cas de la consulta de la informació es refereix a assumptes inclosos en
l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals els electes
peticionaris en són membres i aquests demanin fer les consultes fora de l’horari
d’oficina, l’ajuntament designarà un funcionari/a o treballador/a municipal fora
d’aquest horari d’oficina per facilitar l’accés en aquesta informació i/o
documentació.
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.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer dir que gràcies a la voluntat del sr. Castillo
primer i del Secretari, és cert que he pogut allargar una mica més l’horari de visites la
informació de Ple. Però vostès han d’entendre que la gent que treballem al matí no
podem venir, i llavors la única tarda que ens queda lliure és el dimarts de 4 a 6, que
són les hores d’oficina. Tenint en compte que en aquest ajuntament hi ha algun
empleat públic que cobren més que vostès, també s’ha de dir, i que haurien de tenir
una flexibilitat horària prou important com perquè nosaltres poguéssim venir dintre
d’un tram horari, no a les 10 de la nit, però dintre d’un tram per poder mirar això, el
què demanem és que això es modifiqui.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: nosaltres, tot i estar d’acord amb la proposta, no
podem votar a favor perquè això no és una moció sinó que és una proposta i per tant,
no serveix per res aprovar-la perquè s’ha de tramitar com a proposta posteriorment. Jo
només dir-ho perquè el seu format no és el correcte i hauria de posar “instar al govern
municipal a que modifiqui el ROM”.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo, en aquest aspecte, el seu cas ha estat solucionat,
però hem de buscar una solució definitiva. Ja li dic que com a govern li votarem no a
la proposta però tenim en el proper de l’ordre de la junta de portaveus la modificació
general del ROM, i aquest és un dels temes que hem de tractar i hem de mirar d’arribar
a acords.
Sotmesa a votació és rebutjada amb dos vots a favor dels grups municipals de LFI i
ERC, deu vots en contra dels grups municipals de CIU, PSC, UPLF, i PP i quatre
abstencions dels grups municipals de CpF i PxC.
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El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA
RESIDÈNCIA HABITUAL
La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i
vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers en
patir les conseqüències d’aquesta.
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik (Nacions
Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 “ A Espanya s’han
executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007, i a l’any 2011 es van produir
aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes investigacions
recents indiquen que la major part (el 70%) dels impagaments registrats a Espanya
tenen relació amb l’atur i que el 35% de les propietats executades pertanyen a
immigrants ”.
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de la crisis
en los órganos judiciales” recull que en el primer semestre de l’any 2012 s’han iniciat
més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar l’any,
amb la qual cosa, se superaran les 400.000 execucions hipotecàries des de l’esclat de la
crisi.
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un
context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma
social, que ha estat reconeguda pels diversos agents.
En aquest sentit, la Asociación Española de Banca en un comunicat públic del passat 12
de novembre reconeix l’alarma social generada pels desnonaments i exposa el
compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de paralitzar els llançaments
hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits en que concorrin circumstàncies
d’extrema necessitat.
El Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic als policies
que es neguin a participar en llançaments hipotecaris.
El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden
actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret,
emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret
contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació o d’atemptat a un
dret fonamental com és el de l’habitatge.
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L’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que “les entitats
bancàries han convertit els Tribunals en les seves oficines recaptatòries” i que “es tracta
d”una situació preocupant i molt dolorosa. Un drama social”.
El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la situació
social generada pels procediments d’execució hipotecària i ha manifestat que “estamos
viendo cosas, terribles, inhumanas...”. No obstant la resposta oferta, en un primer
moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de Bones Pràctiques, de caràcter
voluntari per les entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs.
I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures
urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del tot insuficient.
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les
preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i quants i com
es crearan; i es limita a suspendre els llançaments sobre habitatges habituals dels
col·lectius que considera especialment vulnerables durant el termini de 2 anys, segons
una sarcàstica Exposició de Motius que motiva la suspensió referint-se en els
afectats/des “con la confianza de que, a la finalización de este período, habrán superado
la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.
Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la profunditat i
complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives
excepcionals de reforma estructural per l’assoliment d’una veritable justícia social, i no
una mera suspensió dels llançaments hipotecaris al que es pot acollir a la pràctica una
petita part dels afectats/des.
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment vulnerable una
unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu càrrec amb un
únic fill/a de 4 anys d’edat.
Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden cancel·lar
els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en pagament, de forma que
puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils.
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat
reiteradament que els procediments d’execució hipotecària massius deixen a les
persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica dels drets
humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals, ratificat per l’Estat Espanyol.
L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les conclusions
presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió prejudicial sol·licitada per un
Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola sobre execucions
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hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre
clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La Directiva empara a
què l’òrgan judicial suspengui el procediment executiu fins que no s’hagi verificat el
caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita que el consumidor
perdi l’habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil reparació posterior.
Els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les ciutadanes no
poden restar indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes
legals eficaços provinents de l’Estat i de la pràctica abusiva de les entitats bancàries.
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 el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la
residència habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius veritablement
vulnerables.
Segon.- INSTAR el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins que no
es promulgui una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil, adaptada a la
Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del
sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres les mesures, la dació
en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries, la
possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de
lloguer social.
Tercer.- Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les següents
accions:
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment als Serveis
Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el
llançament de les persones demandades.
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial la suspensió de qualsevol acte de
desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual
que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules
abusives en els contractes celebrats entre consumidors.
- Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària en l’Oficina
Municipal d’Habitatge i/o Oficina d’Atenció al Consumidor.
- Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la
residència habitual de persones empadronades en aquest municipi. Aquest cessament
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d’operacions es realitzarà de forma immediata per aquells productes bancaris no
subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual.
- Ordenar la guàrdia urbana a què deixi de prestar suport a la policia judicial en el
llançament de les persones empadronades de la seva residència habitual.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya,
al President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà del partit judicial, al cap de la
policia local i als directors/es de les entitats bancàries que disposin d’oficines en aquest
terme municipal.
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bona nit a tothom. Nosaltres, des del Partit dels
Socialistes recolzarem aquesta moció però m’agradaria fer alguna petita aclaració, tot i
que hi ha algun punt, com per exemple el punt tercer, en el que feu menció sobre el
tema de sol·licitar al jutge una relació dels processos judicials. Aquí lo que hem de fer
és el següent: demanar per demanar, podríem demanar, el què passa és que des de
serveis socials creiem que aquests tràmits, primer perquè són dades confidencials,
després que possiblement no hi tindríem accés, perquè nosaltres les competències que
tenim des de serveis socials és en principi, el protocol de treball va adreçat a tasques
educatives, de prevenció. El què fem és, no només podem actuar d’urgència, hi ha
d’altres temes al voltant. Nosaltres estem per la prevenció i l’acompanyament en
situació individual de cada família i de cada persona que està a la situació de
desnonament, s’està fent tot un seguit de mecanismes que estan dins de la llei de
serveis socials, per tant pensem que sí, els processos judicials podrà ser una eina, però
que no estem segurs si es podria fer accés directe. Per una altra banda tenim el tema de
l’assessorament als afectats. Bé, com sabeu ho podem dir, els serveis socials tenim a
disposició tant un servei jurídic com l’ofidirecta i, a més a més, el Consell Comarcal
ha signat un conveni en el qual hi ha un servei d’assessorament amb al col·legi
d’advocats. I per últim, hi ha una altra cosa que és per exemple, en l’assessorament a
través de l’oficina municipal d’habitatge. Jo m’imagino que aquí feu referència a
l’oficina municipal d’habitatge del municipi (...) sí, però resulta que nosaltres no tenim
un oficina municipal, tenim un punt d’informació, que és diferent. Sí que és veritat (...)
sí, però no és l’oficina (...) us ho dic perquè dins del Pla Local d’Habitatge sí que hi ha
la proposta de la creació d’una oficina municipal, però en principi es va decidir tenir
només un punt d’informació en el qual es fa tràmit d’assessorament i d’informació,
però no més enllà. Sí que està la proposta però no està, diguem-ne, en marxa. Només
és un petit aclariment sobre aquests tres punts.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: el nostre grup, Convergència per les Franqueses,
estem completament d’acord amb aquesta proposta. No farem propaganda d’accions
que no venen al cas ni res, sinó que dir-los que ja és hora que algú es prengui en serio
aquest problema que estan patint tants i tants ciutadans i que se n’estan beneficiant els
bancs i les caixes.
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: vejam, tornem a tocar el tema perquè ja s’han
presentat varies mocions sobre aquest tema i mai s’ha reunit la comissió. Estic a favor,
però hi ha el punt número 3, que posar sol·licitar al jutge degà del partit judicial la
suspensió de qualsevol acte de desnonament. Vostè ha de treure d’aquí degà i li dic
perquè, perquè el degà no pot paralitzar tots els temes de tots els jutges. Que ho
sàpiga. I en el punt número 3 també posa: ordenar a la guàrdia urbana que deixi de
prestar suport a la policia judicial en llançament de les persones empadronades.
Escolti’m, la guàrdia urbana està per complir ordres. Vostè no pot dir a la guàrdia
urbana que no vagi. Està per complir ordres.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: evidentment aquesta proposta és la proposta que
s’han presentat en més ajuntaments de forma global. Hi ha ajuntaments que tenen
oficina municipal d’habitatge, però aquí sí que tenim una oficina d’atenció al
consumidor, i a més fins no fa massa, tenim una persona que els problemes que tenen
els consumidors podien anar a consultar-la legalment, i encara la tenim (...) I per
últim, la policia està per rebre ordres, i per això mateix li demanem a l’ajuntament que
no doni aquest tipus d’ordres, per això ja estan els mossos. Que pot crear tensió entre
la policia i la població i una tensió que no tocaria, perquè la policia té prou feina extra
com per a sobre carregar amb això. Ara, si consideren que la policia ha d’estar a tots
els desnonaments (...) Això del jutge degà, em fio de la persona que ha enviat això.
Ara, si vostè m’està dient... clar, qui li ha dit, la seva dona? Ho dic seriosament perquè
sé que la seva dona és advocada.
Introduint l’esmena proposada pel senyor Badia en relació a la petició al jutge degà, la
moció quedaria redactada de la següent manera:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA RESIDÈNCIA
HABITUAL
La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i
vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers en
patir les conseqüències d’aquesta.
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik (Nacions
Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 “ A Espanya s’han
executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007, i a l’any 2011 es van produir
aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes investigacions
recents indiquen que la major part (el 70%) dels impagaments registrats a Espanya
tenen relació amb l’atur i que el 35% de les propietats executades pertanyen a
immigrants ”.
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de la crisis
en los órganos judiciales” recull que en el primer semestre de l’any 2012 s’han iniciat
més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar l’any,
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amb la qual cosa, se superaran les 400.000 execucions hipotecàries des de l’esclat de la
crisi.
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un
context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma
social, que ha estat reconeguda pels diversos agents.
En aquest sentit, la Asociación Española de Banca en un comunicat públic del passat 12
de novembre reconeix l’alarma social generada pels desnonaments i exposa el
compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de paralitzar els llançaments
hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits en que concorrin circumstàncies
d’extrema necessitat.
El Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic als policies
que es neguin a participar en llançaments hipotecaris.
El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden
actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret,
emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret
contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació o d’atemptat a un
dret fonamental com és el de l’habitatge.
L’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que “les entitats
bancàries han convertit els Tribunals en les seves oficines recaptatòries” i que “es tracta
d”una situació preocupant i molt dolorosa. Un drama social”.
El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la situació
social generada pels procediments d’execució hipotecària i ha manifestat que “estamos
viendo cosas, terribles, inhumanas...”. No obstant la resposta oferta, en un primer
moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de Bones Pràctiques, de caràcter
voluntari per les entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs.
I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures
urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del tot insuficient.
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les
preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i quants i com
es crearan; i es limita a suspendre els llançaments sobre habitatges habituals dels
col·lectius que considera especialment vulnerables durant el termini de 2 anys, segons
una sarcàstica Exposició de Motius que motiva la suspensió referint-se en els
afectats/des “con la confianza de que, a la finalización de este período, habrán superado
la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.
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Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la profunditat i
complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives
excepcionals de reforma estructural per l’assoliment d’una veritable justícia social, i no
una mera suspensió dels llançaments hipotecaris al que es pot acollir a la pràctica una
petita part dels afectats/des.
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment vulnerable una
unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu càrrec amb un
únic fill/a de 4 anys d’edat.
Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden cancel·lar
els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en pagament, de forma que
puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils.
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat
reiteradament que els procediments d’execució hipotecària massius deixen a les
persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica dels drets
humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals, ratificat per l’Estat Espanyol.
L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les conclusions
presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió prejudicial sol·licitada per un
Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola sobre execucions
hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre
clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La Directiva empara a
què l’òrgan judicial suspengui el procediment executiu fins que no s’hagi verificat el
caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita que el consumidor
perdi l’habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil reparació posterior.
Els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les ciutadanes no
poden restar indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes
legals eficaços provinents de l’Estat i de la pràctica abusiva de les entitats bancàries.
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 el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la
residència habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius veritablement
vulnerables.
Segon.- INSTAR el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins que no
es promulgui una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil, adaptada a la
Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del
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sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres les mesures, la dació
en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les entitats bancàries, la
possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de
lloguer social.
Tercer.- Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les següents
accions:
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment als Serveis
Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el
llançament de les persones demandades.
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que transmeti als jutjats corresponents la
suspensió de qualsevol acte de desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter
abusiu d’una clàusula contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de
5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre
consumidors.
- Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària en l’Oficina
Municipal d’Habitatge i/o Oficina d’Atenció al Consumidor.
- Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la
residència habitual de persones empadronades en aquest municipi. Aquest cessament
d’operacions es realitzarà de forma immediata per aquells productes bancaris no
subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual.
- Ordenar la guàrdia urbana a què deixi de prestar suport a la policia judicial en el
llançament de les persones empadronades de la seva residència habitual.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya,
al President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà del partit judicial, al cap de la
policia local i als directors/es de les entitats bancàries que disposin d’oficines en aquest
terme municipal.”
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze regidors
assistents, i per tant, amb el quòrum legal.
El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ
ATÈS que la comissió de treball delegada pel Consell Escolar Municipal per fer una
proposta per resoldre els problemes derivats de la matriculació i els conflictes derivats
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de la concentració en determinats centres d’alumnes amb Necessitats Educatives
Especials (NEE).
ATÈS que en aquesta comissió de treball han estat representats gran part dels sectors
implicats en el sistema educatiu del municipi (polítics, tècnics de l’administració,
directors de centre, professors, Ampas etc...).
ATÈS que, al passat Consell Escolar Municipal es va presentar la proposta de la
comissió de treball i va ser aprovada per 35 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions,
establir dues zones de proximitat en la matriculació dels alumnes als CEIP de les
Franqueses.
Primària dues zones de proximitat
2 Zones: Zona Nord (Llerona, Marata, Corró d’Amunt, fins C/ Llevant de Corró
d’Avall) i Zona Sud (a partir c/ Llevant de Corró d’Avall i Bellavista)
6 Línies a la Zona Sud i 4 línies a la Zona Nord
ATÈS que, al passat Consell Escolar Municipal es va presentar la proposta de la
comissió de treball i va ser aprovada per unanimitat els següents criteris:
Mantenir secundària com a zona única
Treball per buscar excel·lència centres educatius, prioritzant el CEIP Bellavista – Joan
Camps i Giró
Ampliar criteris i places de NEE (que no vol dir augmentar ràtio per classe)
Insistir treball previ de Benestar Social, Educació i EAP en detectar NEE abans de
l’entrada a l’escola (0, 1 i 2 anys) i seguiment dels ja detectats a l’escola
Seguiment de la proposta per part de la Comissió de Garanties d’Escolarització
(famílies, Ajuntament, EAP, Direccions i Dpt Ensenyament)
Fer la màxima divulgació de la proposta entre la ciutadania
Crear una nova comissió de treball per ajudar a fer tota aquesta feina.
Aquests acords són per 4 anys i desprès cal fer valoració
ATÈS que els Serveis Territorials d’ensenyament ja han manifestat que no veuen massa
bé la creació de dues zones de proximitat.
ATÈS que fora important que el govern no es trobés sol defensant els acords presos en
el passat Consell Escolar Municipal i caldria presentar la proposta als Serveis
Territorials d’ensenyament demostrant la màxima unanimitat possible per part de tots
els sectors implicats en l’àmbit educatiu.
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- CREAR una comissió amb representació de tots els sectors implicats en el
sistema educatiu del municipi que acompanyes a l’Alcalde i/o a la Regidora
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d’ensenyament, a presentar i explicar els acords, que va prendre el Consell Escolar
Municipal, davant dels Serveis Territorials d’ensenyament del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- CREAR aquesta comissió amb l’Alcalde, la Regidora d’ensenyament, 1
representant dels grups de l’oposició, 1 tècnic/a de l’àrea d’educació, 1 representant
dels directors/es dels centres educatius, 1 representant dels mestres/as o professors/es,
1 representant de les Ampas, 1 representant dels pares/mares.
Tercer.- INSTAR al govern municipal, en cas que els Serveis Territorials
d’ensenyament no respectin els acords presos, democràticament, pel Consell Escolar
Municipal a elevar aquests acords fins al de Conseller d’ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. I demanar una reunió amb el Conseller d’ensenyament de la Generalitat
de Catalunya on tots el membres de la comissió vagin a explicar les raons per les quals
s’han pres aquests acords; que no són altres que la millora del sistema educatiu a les
Franqueses del Vallès.
Quart.- INSTAR a l’Àrea d’ensenyament de l’Ajuntament a què es posi en contacte amb
els representants de tots els sectors que formarien part de la comissió per tal que cada
sector anomeni el seu representant a la comissió.
Cinquè.- 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.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: veig que no hi és en Ferran que avui no ha pogut
venir, i és el què va participar en totes les reunions de la Comissió especial que es va
crear arran del Consell Escolar. Bé, jo estic d’acord, el meu grup està d’acord amb el
contingut d’aquesta moció i per tant, la votarem afirmativament. I només voldria fer
èmfasi en què si aquesta moció prospera, que espero que sí, que el govern es
mantingui ferm en els acords presos pel Consell Escolar, que per algo el tenim, i per
algo existeix. Ho dic perquè em consta que el departament, en el seu àmbit territorial,
no està gaire per la labor, i pot ser que posin bastants inconvenients. A les hores,
m’agradaria que tot l’Ajuntament, les persones implicades en aquest afer, es
mantinguin ja dic, ferms, com ha sigut fins ara en defensar tots aquests acords del
Consell Escolar.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: vull agrair expressament a la regidora
d’Ensenyament, la seva posada en marxa d’això, la participació, inclús jo crec que
vostè va entendre molt bé la problemàtica i el seu vot va anar en aquest sentit.
Aplaudir això perquè són mostres de participació que fa que tinguem resultats més
feliços. Dit això, és molt important que l’equip de govern abans de prendre decisions
consulti amb els òrgans. Aquest òrgan li ha donat al govern municipal un punt, no dic
amb maldat, un punt d’inflexió de per on anar i això és molt important, perquè
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l’ajuntament ha d’escoltar la ciutadania. En aquest cas ha d’escoltar a la comunitat
educativa i ha d’escoltar els pares i mares de les escoles. Qualsevol cosa que no passi
per la decisió que ha pres assembleàriament tota aquesta gent que té uns coneixements
tècnics que supera a molts dels que estem aquí, seria des del nostre punt de vista una
traïció a aquest punt, al què s’ha demanat des del consell escolar.
Pren la paraula la sra. Isidro i diu: bona nit. En primer lloc dir-vos que és un tema que
s’ha de fer des del Consell Escolar Municipal, que per això està, i que s’ha de debatre
allà totes les coses, com s’ha fet. S’ha fet un treball extraordinari amb tota la gent que
ha col·laborat de la comunitat educativa, i dintre d’aquesta comunitat educativa, totes
les propostes que es van treballar i es van portar a terme. Es va arribar a unes solucions
i a més a més, es va comentar que es continués aquesta comissió per crear-la per
continuar per tenir una educació excel·lent. I això es va dir en el Consell Escolar que el
dia 13 a les 6 de la tarda estaven tots convidats per tornar a crear aquesta comissió, si
volia ser la mateixa o si havia gent que volgués entrar aquí. Penso que en el consell
escolar ho vaig deixar bastant clar, el dia i hora d’aquesta reunió per començar també a
treballar. També vaig comentar que els acords presos en els consell escolar municipal
es portarien al departament i, per part d’aquesta govern, també recolzaven tot el què el
consell escolar municipal es porta. Per tant, penso que això és una missió o una
condició que siguin temes que es tractin en el consell escolar municipal.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: no voldria que s’interpretés que això és un òrgan
controlador de la labor de govern ni molt menys, l’únic que pretenem és que vostès
quan vagin a negociar, si és que els serveis territorials diuen que no, la persona que té
al davant sàpiga que no només és la voluntat de l’ajuntament sinó que és la voluntat
d’un ajuntament i d’un poble, que això els doni forces a vostès per poder negociar. No
volem fiscalitzar, ni volem pressionar ni volem res, l’únic que volem és recolzar la
labor de l’equip de govern.
Pren la paraula la sra. Isidro i diu: bé, però això ja s’està fent. Vull dir en cap moment
s’ha deixat de fer això. Tot el que ha sorgit en el consell escolar municipal amb
votacions per majories s’està portant al departament d’ensenyament o als serveis
territorials, i això s’està fent. No entenc això a què ve aquí, no l’arribo a entendre. És
una cosa.... jo penso que el consell escolar municipal, lo que s’ha pres allà de decisions
és lo que es porta, i el grup municipal està d’acord amb portar això i és lo que s’està
fent, i continuarem fent-ho, vull dir és que amb això, sinó que amb altres propostes
que sorgeixin es continuaran fent. Per tant, jo crec que això no pertoca aquí , jo penso
que és una decisió que en podem parlar en el consell escolar municipal, que en aquesta
comissió que es formarà el dia 13. El dia 13 a les 6 de la tarda.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: sra. Isidro, tal i com ha dit en Bernabé, jo també
penso que aquesta moció no es presenta com un acte de fiscalització de l’acció de
govern. Es presenta, penso que és perfectament compatible una cosa amb l’altra. El
consell escolar existeix, es va crear aquesta comissió com molt bé vostè ha dit, hi van
participar membres dels diferents sectors, inclosos els grups polítics de l’oposició que
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van tenir un representant, que era en Ferran Gontán. Em consta i sé que s’ha fet una
labor excel·lent i que es continua. Ara bé, crec que això, aquesta moció és simplement
un reforç de cara precisament a l’equip de govern, o sigui que ja en són prous, ja ho sé
que en són prous i vostès ja defensen i fan la seva feina, però entenem que aquesta
comissió, amb tot el què porta al darrere, és a dir, el consell escolar, els representants
de pares, les AMPES, el sector pedagògic de les escoles, etc., doncs també el tenen al
darrera recolzant aquestes decisions. I només està fet amb l’única intenció de que
vostès tinguin aquest document, aquest recolzament perquè ens consta que serveis
territorials no li agrada les decisions preses pel consell escolar. És només per això,
però en cap moment pensi que és una qüestió de fiscalització de la seva actuació. Tot
el contrari.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, per finalitzar, com a govern municipal, sr.
Bernabé, nosaltres vam votar unànimement que sigui una zona única. Li explico. Ara
bé, hi ha la regidora de Cultura i Educació que va estar treballant molt temps en una
comissió i aquesta comissió va arribar a un acord, i en aquesta comissió la regidora hi
estava dins, per tant ella es va veure en l’obligació, perquè ho va estar treballant, de
votar-hi a favor. Això, nosaltres ho hem entès. Una cosa és com a govern i una altra
cosa és la regidora a dintre d’aquella comissió que en va formar part i va treballar (...)
espera, que no he acabat, senyor Bernabé. Nosaltres defensarem a mort el mandat del
consell escolar, tot i que no hi creiem, però és el què ha decidit el consell escolar
municipal què és els qui entenen. Ja ho defensarem. En aquesta moció votarem que no,
però li votarem que no pel següent motiu, perquè el dia 13 hi ha el consell escolar
convocat i que sigui aquest òrgan el què ho aprovi. Res més que això.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per sis vots a favor dels grups municipals
de CpF, LFI, ERC i PxC, i deu vots en contra dels grups municipals de CIU, PSC, PP i
UPLF.
Es presenta dos precs de CpF i una moció d’urgència de ERC
El secretari dona lectura a la moció d’urgència presentada pel grup municipal de ERC
“Moció que, amb caràcter d’urgència, presenta el Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per revocar la
denegació de participació a la Fira d’Entitats d’aquest desembre a l’Assemblea Nacional
Catalana, inscrita al Registre d’Entitats d’Interès Municipal, i autoritzar la seva
presència a la carpa habilitada a l’efecte.
Atès:
Que el proper mes de desembre, el nostre municipi acollirà una nova edició de la Fira de
Nadal, amb representació tant de parades d’artesans i revenedors, com d’espais per a
què les entitats s’obrin a tota la ciutadania dins de la carpa que cada any des de
l’Ajuntament s’habilita a tal efecte.
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Que l’edició d’enguany de la Fira tindrà lloc abans de la celebració del proper Ple
d’aquest Ajuntament.
Que per aquesta edició, tal i com ja va fer l’any passat, l’entitat Assemblea Nacional
Catalana (en endavant ANC) ha sol·licitat en temps i forma la seva participació a l’espai
reservat a les entitats dins de la carpa de la Fira.
Que l’any 2011 l’Ajuntament va denegar-li la participació per raons formals, en base a
la no constància de la inscripció de l’ANC dins del cens municipal d’entitats.
Que l’ANC consta des de fa mesos, en concret des del passat dia 16 de gener, inscrita al
Registre d’Entitats d’Interès Municipal, ja que l’entitat va presentar amb prestesa i
diligència la documentació necessària al nostre Ajuntament.
Que el passat dia 20 d’aquest mes de novembre, l’ANC va rebre resposta a la seva
petició de participar a la Fira d’enguany, en què se li nega l’espai per fer-ho en base a
que: “tradicionalment, (...) sempre ha estat adreçada a entitats de caire cultural, esportiu,
agrícola, recreatiu, de joves, de gent gran i veïnals.”, “es considera convenient continuar
mantenint els criteris de participació de les entitats”; “l’activitat de l’ANC no pot ser
encabida en cap de les activitats que s’han detallat (..)”
Que als estatuts de l’ANC es pot llegir a l’apartat on s’expressa la seva finalitat (article
2): “Aglutinar persones que treballen (...) des de tota mena de grups, entitats,
moviments (...); “Facilitar, potenciar i acollir tota classe d’iniciatives democràtiques
(...)”; “l’organització de conferències, actes divulgatius i de dinamització social (...)”;
“l’ANC es mantindrà totalment independent de qualsevol partit polític”; “l’ANC no té
ànim de lucre”.
Que l’activitat de l’ANC no difereix de les que porten a terme moltes de les altres
entitats del municipi presents a la Fira. En concret, i en aquest any2012, l’entitat que ens
ocupa ha portat a terme diverses conferències i xerrades a tots els pobles del municipi
(activitats que sens dubte han contribuït a un enriquiment cultural dels nostres veïns);
una caminada per diversos municipis de la comarca que va sortir de la Plaça de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i en la que el nostre Consistori, en la persona
de l’Il·lustríssim Senyor Alcalde, va participar oficialment adherint-se a la mateixa ( de
la qual als efectes que ens ocupen, cal valorar també la seva vessant esportiva,
recreativa i de manteniment de la salut); afegirem encara que l’entitat adreça les seves
activitats a totes les franges d’edat possibilitant un espai de trobada i de diàleg entre els
joves i la gent gran.
Que, tot i que els arguments anteriors permeten encabir l’entitat a més d’un dels grups
definits per l’Ajuntament a la seva resposta negativa, la negativa inicial de l’Ajuntament
a permetre la participació de l’ANC a la Fira d’entitats es basa també en el costum, en el
manteniment d’un criteri no escrit i utilitzat de fa anys. En aquest sentit cal fer constar
que un criteri amb ànim d’exclusió mai pot basar-se en el costum. Al nostre ordenament
jurídic, des del llibre del Consolat del Mar fins a la més recent de les compilacions del
Dret Civil català, el costum no és part de l’ordenament jurídic. És només una de les
fonts de la legislació, aplicable només a manca d’altres i mai en perjudici de drets
reconeguts.
Que la presentació d’un recurs de reposició no hagués garantit la resolució del mateix
abans de la celebració de la Fira d’entitats d’aquest desembre.
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Que “Errar és humà, perdonar és diví, i rectificar és de savis”, com ja va escriure al
segle XVIII el poeta anglès Alexander Pope.
Que no és missió d’aquest consistori atansar-se a la divinitat, però si cercar la saviesa a
les seves decisions envers els nostres veïns i administrats.
És per això que el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
proposa i demana al Ple:
Primer.- Instar al govern municipal:
Que accepti la participació de l’entitat ANC a la Fira d’Entitats que tindrà lloc el proper
mes de desembre i, si s’escau, a les properes edicions, per tractar-se d’una entitats
degudament inscrita al Registre d’Entitats d’Interès Municipal del nostre Ajuntament,
per tractar-se d’una entitat amb una activitat centrada no només a alguns dels nostres
pobles com és el cas de moltes de les associacions presents sinó a tot el municipi, per
tractar-se d’una entitat que actua (com s’ha demostrat anteriorment i entre d’altres) dins
de l’àmbit cultural i de relació entre la gent gran i el jovent, per haver basat aquest
Ajuntament la denegació inicial en criteris de costum no aplicables dins del nostre
ordenament quan (com és el cas) porten a la vulneració de drets o a l’exclusió de
persones o entitats, per ser (com també s’ha demostrat) més fàcil incloure a l’entitat
peticionària dins d’algun dels grups a que fa referència l’escrit de denegació que deixarla fora i, finalment, per no deixar l’Ajuntament palès al seu escrit el criteri d’exclusió en
no argumentar el perquè de la no pertinença de l’entitat peticionària a cap dels grups
d’entitats ben rebudes a la Fira d’Entitats que organitza un Ajuntament que a tots ens
representa.
Segon.- Que es comuniqui aquesta decisió a l’Assemblea Nacional Catalana.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: voldria defensar en primer lloc la urgència
d’aquesta moció. La urgència ve motivada pel fet de que hi ha una entitat del
municipi, la ANC, que l’Assemblea Nacional Catalana que va sol·licitar en temps i
forma la participació dins de la Fira d’Entitats. Va sol·licitar-ho, de fet, ja l’any passat.
L’any passat se li va denegar perquè no constava inscrita en el registre d’entitats. Des
del 16 de gener consta inscrita en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament tal i com se li
va demanar i el dia 20 de novembre,després d’una primera confirmació verbal
favorable, l’Assemblea Nacional Catalana va rebre una comunicació escrita on se li
denegava la participació. La urgència està en què en el proper Ple la Fira de Nadal ja
haurà passat, per la qual cosa pensem que és important debatre-ho ara, i la urgència
està també en què si aquesta entitat s’acull a fer ús d’un recurs de reposició no tindria
garantida en absolut la resolució del mateix abans de la celebració de la Fira d’Entitats
per la que falten poques setmanes. Aquest és el motiu de la urgència. El fons és....
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SOTMESA a votació la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat dels grups
municipals.
A continuació, el sr. Alcalde dona la paraula per entrar en el debat sobre el fons de la
moció.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el fons és que ens trobem amb una entitat del
municipi, amb una entitat que participa activament com d’altres, amb una entitat que en
els darrers mesos ha organitzat xerrades i ha organitzat conferències, en tots els pobles
del municipi; amb una entitat en la què s’exclou inicialment de la fira suposo que, sense
mesurar-ne totes les conseqüències, dient-li que no forma part dels grups que
tradicionalment han entrat dins de la fira. Això és un criteri excloent, és un criteri que
pensem que no s’ha d’aplicar. És un criteri que en aquestes alçades no ha pres mal
ningú, la fira encara no s’ha fet, som a temps d’admetre a qualsevol entitat i el què
volem amb això és evitar aquesta discriminació. Voldria fer constar aquí que no estic
actuant, tot i que la moció la presenta ERC, no és un tema de partit. És un tema de
poble. Estic fent de portantveu del què des d’aquesta entitat se m’ha demanat, com ho
hauria fet si alguna altra entitat m’ho hagués demanat i, com suposo que bastants dels
regidors d’aquest ajuntament haguessin fet en el cas de que aquesta entitat s’hagués
adreçat amb ells. Llavors, jo ho voldria entrar en el debat per veure si realment els
motius pels què se li ha denegat la participació són motius raonats i rumiats, o estem
tots d’acord de que no hauria d’haver cap problema perquè una entitat del municipi
participés juntament amb totes les altres entitats del municipi dins la carpa de la nostra
fira.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres estem completament d’acord en què aquesta
entitat hi pugui ser. El que no entenem és que qualsevol partit polític pugui disposar
d’espais, fires, mercats, i que l’Assemblea Nacional Catalana no hi pugui ser. No ho
entenem això i esperem que es recondueixi aquesta qüestió i que se solucioni i que
aquest any hi puguin ser-hi.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer dir que ens hagués agradat que s’hagués
pogut presentar conjuntament per donar-li un reforç extra, però bueno, m’hagués
agradat, hi ha telèfons. Dit això, defensarem efectivament que l’Assemblea Nacional
Catalana estigui dintre, però ja no per un concepte de que si és una qüestió política o no.
És un concepte de que la ciutadania te una mala concepció dels polítics. Si nosaltres a
sobre fem que a qui pugui tenir un debat polític, ideològic, i tal, l’apartem com un
apestat, és que ens estem atacant a nosaltres mateixos directament. Si ara ens bé Unió de
Pagesos o ASAJA la deixarem fora perquè són sindicats? Perquè no tenen una activitat
comercial pròpia o perquè no tenen una labor de difusió que no sigui pròpiament la de la
seva àmbit d’aplicació? Jo crec que no, perquè estem fent també una labor dintre
d’aquest poble. Llavors, ¿per què tot lo que pugui fer olor a política millor deixar-ho a
part per no contaminar a la resta d’entitats? Punt número u. El punt número dos és que
jo demanaria que a més es demanés un reglament sobre funcionament d’entitats perquè
és que ara mateix, hi ha entitats que poden anar a parar a Cultura, un altre a Esports fins
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ara, ara comencem a tenir dos que van a participació perquè no saben on fotre-les, i clar
a lo millor estaria bé que l’Ajuntament tingués una forma de reglamentar quines entitats
poden participar i quines entitats no poden participar en segons quins events, però que
ho deixi clar. Evidentment, això és per anar precisament al Síndic de Greuges i queixarse de que s’està fent una discriminació amb aquest sentit, i s’hauria de valorar si val la
pena anar-hi, si és que al final és que no. Dos, hi ha estand d’Ajuntament? Perquè si hi
ha estand de l’ajuntament ens representa a tots els regidors d’aquest ajuntament. I
curiosament, això per a vostès no és fer política. Propagar la política que està fent
l’ajuntament en el seu poble per a vostès no és fer política. Perquè llavors també
hauríem de treure l’estand d’ajuntament, i si no, deixar participar en part proporcional a
les forces que representen a aquest ajuntament. Per tant, jo m’ho faria mirar aquesta
manera de barrejar això no val de “no és que són festes de Nadal, deixem els pobres
ciutadans que ja ens suporten tot l’any i que disfrutin”. Això no és un argument. Ni
s’aguanta. O dignifiquem la política o pleguem tots i ens anem a fer de pagès.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: pel què em consta i hem tingut debat intern amb
diferents sensibilitats, hi ha dues entitats de participació política, per dir-ho d’alguna
manera, de debat polític, que se’ls ha denegat, que és a l’Assemblea Nacional Catalana,
amb la qual té totes les meves simpaties, i Les Franqueses Imagina. Són les dues entitats
que se’ls hi ha negat en aquest aspecte. Nosaltres creiem que és una fira d’entitats i no
volíem polititzar aquesta fira d’entitats, no ho volem fer-ho, ja hi ha altres espais per
poder-ho fer. De totes maneres, aquest debat el que sí us puc dir és que, com a Alcalde
tornaré a emplaçar l’equip de govern a tornar a mantenir aquest debat intern en aquest
aspecte. No es pot dir res més que això.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo el que demanaria és que es concretessin quins són
els motius de l’exclusió, perquè penso que és força acreditable que l’ANC es podria
englobar tranquilament dins de les entitats que treballen per la cultura. Fer una xerrada,
fer una conferència contribueix sense cap dubte a incrementar la cultura dels nostres
veïns. Per altra banda, si aquí es tracta de fer esport, l’Assemblea va organitzar una
caminada entre diferents pobles de la comarca, que va sortir de les Franqueses, que va
ser beneïda per aquest ajuntament que va prendre part de la sortida. Llavors, jo el que
demanaria bàsicament seria per què se l’exclou, si és una entitat que pot treballar en tots
els àmbits dels quals s’està parlant ara aquí. Llavors a veure si se l’exclou perquè no ens
agrada el nom, doncs digui’ns-ho, o si se l’exclou perquè ens fa por, doncs digui’ns-ho
també, però és que els criteris realment no existeixen, i per altra banda tampoc hi ha,
que jo sàpiga, un reglament escrit on es digui quines entitats poden o no poden
participar. Fins ara jo entenc que han participat totes les entitats que ho han demanat i
que són del muncipi.
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: buenas noches, bàsicamente el debate entre el
equipo de gobierno fue un poco abrir el espacio de la Fira de Nadal a entidades con
cierto cariz político. Podría venir la Fundación para Anàlisis y Estudios Sociales y
también le diríamos que no. No es una cuestión de que es una inclinación u otra
inclinacion. No queremos entrar en que se convierta la Fira de Nadal en una campaña,
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porque este año ya no hay más eleccions por delante, pero a lo mejor dentro de dos años
coincide que al cabo de 4 semanas hay unas elecciones y se va a convertir la Fira de
Nadal, que es un espacio que yo creo que es para la ciudadanía que disfrute de las
entidades deportivas, sociales, culturales de una serie de espacios, y no queremos, o
hemos pensado que no debía politizarse. De todas formas, como ha dicho el alcalde
Colomé, en la próxima junta de gobierno podemos volver a debatir y si se cree que
puede ser conveniente, estaría bien poner un tipo de normativa para que no nos
encontremos en estas situaciones de que a una entidad se le dice que sí, y en el último
momento se le dice que no. Eso está claro que puede traer una problemàtica interna.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: el que sí que us vull dir que arrel d’aquesta
problemàtica ens hem de plantejar tenir una normativa en dos aspectes: les entitats de
debat polític, que en el fons cada un te una tendència. El que deia el Javier de les FAES,
també és veritat. I hem de fer un reglament aquí, i la segona hem de fer un reglament de
partits polítics. El reglament de partits polítics significa que l’Ajuntament no ha de
costejar certs actes que fan els partits polítics, sinó que els partits polítics se’ls han de
costejar ells mateixos. És a dir, per exemple, en el tema de deixar les sales. D’acord, cap
mena de problema, però a més a més tenir que venir la brigada a posar cadires, a posar
taules, i a posar una tarima, això és el que no pot ser. Cada partit polític ja té la seva
assignació, encara que sigui poca, i això ens hem de posar a fer-ho ja. A secretaria, arrel
d’aquest cas té aquestes directrius. Llavors no hi busqueu més del què hi ha.
Senzillament hi ha dues entitats amb component polític, de debat polític, que s’ha cregut
en junta de govern que a la fira d’entitats no hi havien de ser perquè ha de ser una fira
d’entitats cultural, agrícola, ramadera, etc. Deixeu-nos també que ho tornem a sospesar.
Ara bé, jo també penso que si arribem a un acord el seu espai l’ha de tenir però no dins
la Fira d’Entitats.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: tres coses. La primera, si la fundació aquesta de nom
FAES fos una entitat arrelada a les Franqueses, fos una entitat amb gent que participés a
les Franqueses, i fos una entitat que en el seu dia s’hagués presentat, s’hagués inscrit,
etc., jo diria que el sol surt per a tothom, amb la qual cosa el meu vot seria exactament
el mateix, jo estaria demanant que aquesta entitat pogués participar. En segon lloc,
agrair a l’equip de govern la que suposa que serà la seva abstenció, en aquesta votació,
perquè fins que no tinguin clar el què debatran, suposo que lo lògic és que s’abstinguin
de pronunciar-se sobre el tema. Per altra banda, comentar que tant el que ha dit el sr.
Bernabé abans sobre la necessitat del reglament, com el què ha comentat vostè sobre la
poca conveniència de que l’ajuntament estigui sufragant actes de partits polítics de
forma directa o indirecta, escolti’m, totalment d’acord amb tots dos, però diria que ni
una cosa ni l’altra és el tema que ens ocupa aquí. El tema què ens ocupa aquí és valorar
si és lícit, és just, és correcte que es decideixi de forma arbitrària que una associació
arrelada al municipi que té gent de tots els pobles del municipi, que té gent de diferents
edats, que treballa en diferents àmbits, que ha participat quan se li ha demanat per part
d’aquest propi ajuntament, amb reunions, amb assemblees, etc., es vegi exclosa d’això.
Aquesta associació no demanarà el vot per a ningú, ni ara ni mai. Aquesta associació té
dintre dels seus estatuts que és una entitat sense ànim de lucre, i té dins dels seus
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estatuts que no ... no voldria equivocar-me i voldria dir-ho exactament ... té dins els seus
estatuts: facilitar, potenciar i acollir tota classe de grups, entitats i moviments, acollir i
facilitar i potenciar tota classe d’iniciatives democràtiques, organització de
conferències, actes divulgatius, actes de dinamització socials.... l’ANC es mantindrà
totalment independent de qualsevol partit polític. Llavors perdoni, quan estan parlant
vostès d’associacions vinculades a partits polítics aquesta no n’és cap. Hi ha moltes
associacions, a veure aquí les associacions de veïns que hi són present, treballen per
unir, per defensar els interessos de la gent que estan dins de cada associació. En aquí,
aquesta entitat treballa per defensar els interessos de la gent de tot el municipi. Llavors
jo no veig motiu per excloure’l, repeteixo, i en qualsevol trobaria que lo lògic fora que
si l’equip de govern està obert a plantejar-se si no tenen clar que sí, no votin que sí; si
no tenen clar que no, no votin que no. Abstinguin-se.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: tres coses ràpides. Com ja ha dit el sr. Profitós,
l’Assemblea Nacional de Catalunya té una base popular que intenta expandir les seves
idees a través d’assemblees territorials, i la seva cosina germana, per dir-ho així, és
l’Associació de Municipis per a la Independència, a la que vostè representa
comarcalment, i aquesta és la part política d’aquest assumpte que està completament
separat de l’Assemblea Nacional de Catalunya. Punt número 2, si no hi ha un reglament,
excloure perquè a vostès li sembla que no han d’estar aquestes entitats, quan aquestes
entitats estan registres en el registre de la Generalitat com a entitats cíviques i han entrat
a l’ajuntament, és un fet discriminatori, i digne d’anar al síndic de greuges.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Bernabé, jo li demanaria que ara mateix, pel cas
que ens ocupa, parli en singular.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: d’acord, gràcies. I per últim i torno a dir, si vostès
són coherents amb que no ha d’haver representació política, l’estand de l’ajuntament
sobra, completament, perquè hi ha una representació de les accions polítiques que
s’estan fent en aquest ajuntament, i a més a més sense presència de l’oposició. Només
de la tasca de l’equip de govern, que sembla que és l’únic que es fa en aquest
ajuntament.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels
grups municipals CpF, LFI, ERC i PxC, i deu en contra dels grups municipals CiU,
PSC-PM, PP i UPLF.

13. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
El sr. Francesc Torné, en representació del grup municipal CpF fa arribar al secretari
dos precs escrits.
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El sr. Alcalde indica al secretari que doni lectura al prec formulat pel grup municipal
CpF.
Prec sobre la resolució de l’Oficina Antifrau de Catalunya que presenta el grup
municipal Convergència per les Franqueses sobre
Atès que l’oficina Antifrau de Catalunya ha enviat a l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès, resolució sobre els contractes analitzats amb el senyor Jaume Ferriol,
d’assessorament de l’àrea de la Pagesia i dels contractes de serveis per fer projecta
tècnic d’una nau de la zona dels militars a l’empresa TRF Arquitectes, empresa
inexistent i que va cobrar el mateix Jaume Ferriol.
Atès que l’Oficina Antifrau de Catalunya ha demanat a l’ajuntament de les Franqueses
del Vallès, la rectificació dels acords irregulars comesos amb el senyor Jaume Ferriol, i
la assumpció de les irregularitats comeses en la presa d’acords no correctes en la seva
tramitació.
Ates que l’ajuntament de les Franqueses del Vallès no ha portat a terme cap
regularització del que ha demanat l’Oficina Antifrau de Catalunya en els expedients del
senyor Jaume Ferriol.
Els sotasignats proposen al ple l’adopció dels següents;
ACORDS:
Primer.- Instar al Govern Municipal que informin al Ple d’aquesta corporació sobre la
resolució de l’Oficina Antifrau de Catalunya, sobre els contractes irregulars amb el
senyor Jaume Ferriol, i les actuacions a realitzar.
Segon.- Instar al Govern Municipal que restitueixi la legalitat en els acords que
l’Oficina Antifrau de Catalunya ha resolt com a il·legals amb el senyor Jaume Ferriol.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: en virtut de l’informe que ha fet el secretari, i a pesar
de que no hi ha hagut decret denegatori perquè les mocions presentades anessin a Ple,
com altres vegades, hem presentat aquest prec, convertint la moció que havíem
presentat bàsicament per donar compliment a l’informe que se’ns ha fet a Secretaria i
demanar que el govern municipal informi sobre l’expedient i, a més, comuniqui a
l’Oficina Antifrau la resolució del mateix.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: l’Oficina Antifrau, en data 9 de desembre de 2010
(...) Un prec (...) jo crec que no s’ha de votar (...)
Pren la paraula el sr. Torné i diu: seria bo que l’informe del Secretari que te sobre la
taula que diu que es passa com a prec, es faci complir.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: hem de contestar, no?
Pren la paraula el sr. Torné i diu: m’agradaria que com que no s’ha tractat en el seu
moment, ho tinc de presentar-ho reforçant la meva acció, que si l’informe que diu que hi
ha sobre la taula es te de tractar com a prec, si es tracta com a prec o no.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si? Jo contesto, si voleu, sigui prec o sigui pregunta,
perquè un prec és dir “escolta’m, doneu resposta” i jo li puc donar avui, li puc donar
demà, li puc donar un altre dia, val?
Pren la paraula el sr. Torné i diu: (...) prec presentada per escrit te debat i no te votació.
Jo ho dic perquè això és el què diu, no és cap pregunta. Te debat i no te votació. Vostès
(...) de tots els membres dels grups polítics, igual.
Pren la paraula el sr. Colomé i diu: jo si voleu li contesto. Senyor Ribalta, si vol
intervenir. L’Oficina Antifrau, en data 9/12/2010 emet un informe raonat arrel d’unes
certes denúncies del grup municipal CiU del sr. Francesc Torné, pel tema del sr.
Joaquim Ferriol Tarafa. L’alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses contesta amb data
11 de febrer de 2011 en aquest fet i d’altres, però jo li diré almenys en aquest fet, que
emet informe del Secretari que aquesta contractació està dins de la legalitat, i a més a
més fa una denúncia expressa i demana al jutge que investigui en el sr. Francesc Torné
per una presumpta comissió d’un delicte de malversació de fons públic per cobrament
de diverses dietes respecte de despeses realitzades fora de la jornada laboral, i per
assumptes estrictament personals, i també fa una denúncia en el mateix escrit per
l’adquisició fraudulenta d’un apartament ja tan dit i anomenat. I això passa a l’Oficina
Antifrau. L’Oficina Antifrau, en aquest aspecte, d’altres coses ens segueix demanant
informació, però d’aquest no hem tingut cap mena de resposta més. Llavors, nosaltres el
què farem és trucar a l’Oficina Antifrau si aquest cas segueix viu o no segueix viu. No
podem fer una altra cosa.
A continuació dona la paraula al secretari perquè doni lectura al segon prec.
Prec sobre la instal·lació fotovoltaica de la plaça de l’Espolsada que presenta el
grup municipal Convergència per les Franqueses
Atès que fa mes de dos anys que es va construir una instal·lació de plaques
fotovoltaiques en la plaça de l’Espolsada amb la subvenció del govern central per
energies fotovoltaiques i amb la voluntat de generar recursos per les arques municipals.
Ates que una inversió publica com aquesta te una finalitat de generar recursos en la
venda de energia generada per la instal·lació de plaques fotovoltaiques que te un cost
superior a 300.000 €, i subvencionada per el govern central per aquesta finalitat.
Atès que l’esmentada instal·lació d’energia fotovoltaica te problemes per a la connexió
a la xarxa d’energia elèctrica i per tant per poder entrar en funcionament les esmentades
instal·lacions solars.
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Els sotasignats proposen al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar al Govern Municipal que informi sobre l’estat del funcionament de la
instal·lació de les plaques fotovoltaica de la plaça de l’Espolsada, i la connexió a la
xarxa elèctrica per la venda d’energia generada.
Segon.- Instar al Govern Municipal a que informi sobre perquè no es van muntar
totes les plaques fotovoltaiques que contenia el projecte tècnic, i que algunes ofertes
van incloure amb el mateix preu, i per tant generem menys energia de la prevista.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: fins ara, públicament, no s’ha informat mai a la
ciutadania ni als grups polítics del funcionament d’aquesta instal·lació, sabem que ha
estat més de dos anys sense connectar a la xarxa i és bo que el govern expliqui en quin
estat està, si realment ho ha estat. Sembla ser que fa poc, aquest any, s’ha connectat i
per tant, en quin nivell de funcionament està, bàsicament què recapta i com funciona. I
després també explicar el contingut de les pliques del per què moltes de les plaques
són fosques per no veure que falten plaques fotovoltaiques i que havien ofertes dintre
de les pliques que contenien posar-les totes i no es van posar.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: jo contestaré al tema de l’entrada en funcionament
de les plaques, d’aquesta instal·lació. Es va entrar en funcionament el 19 de maig de
2011 i, mes a mes, Estabanell Energia ens passa les lectures, l’estimació des del
moment en què es va posar en funcionament fins ara hi ha una estimació d’import
sense IVA d’aproximadament 13.000 euros, que mensualment l’ajuntament fa aquesta
factura. En el tema de pliques i demés, bé, el govern que hi havia en el seu moment li
podrà informar al respecte.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo no recordo això que diu el sr. Torné, em sembla
que eren de menor rendiment o alguna tecnologia.... no sé, però això és una decisió
tècnica i és públic, i està a la seva disposició a l’àrea de secretaria perquè ho pugui
consultar perquè és un concurs públic. Jo crec que era una qüestió de rendiment o de
tecnologia, però va ser un dictamen 100 per 100 tècnic.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: més que una pregunta, és un prec que volem fer el
nostre grup i va adreçat al govern. És que el govern estudiï una solució en els passos
de vianants que hi ha a la rotonda de cal Mònic, amb la Ronda Nord, on moltes
vegades queden vianants, sobretot gent gran, atrapats entre mig dels dos carrils, sense
poder acabar de travessar. És un tema doncs que per seguretat dels veïns i dels
vianants creiem doncs que s’hauria d’estudiar alguna solució perquè no passi això i
agilitzi més el trànsit i no faci les cues que estan fent segons quines hores.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Rosàs, prenem nota. Sabem que aquest és un
problema que existeix i mirarem de buscar-li solució.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

