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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 25 d'octubre de 2012 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 23:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde   
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4t tinenta d’Alcalde 
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde  
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora   
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor                   
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidora 
JOSEP RANDOS PARÉS,  regidor 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor  
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor  
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor     
 
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental  
DIEGO CASTILLO GIMÉNEZ, secretari 
 
 
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El senyor PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors/es si desitgen 
realitzar alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
No havent-hi cap intervenció es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior. 
 
El senyor PRESIDENT dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 880/2012,  DE 
DATA 1 D'OCTUBRE, EN QUÈ ES RESOL DEIXAR SENSE EFECTE 
LA DESIGNACIÓ DEL REGIDOR ÀNGEL PROFITÓS I MARTÍ CO M 
A MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I QUART TINENT  
D'ALCALDE I LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE  
L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ 

 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 607/2011, de data 29 de juny de 2011, es va 
acordar constituir la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament amb els membres 
següents:  
 

� President:  l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé i Tenas. 
 
 Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve. 
 

Sr. Esteve Ribalta i Sánchez. 
 
 Sr. Javier Álvarez Álvarez. 
 
 Sra. Vanesa García Domínguez. 
 

ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 608/2011, de data 29 de juny de 2011, es van 
nomenar els Tinents i Tinentes d’Alcalde següents:  
 

� Primera Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve  
 
� Segon Tinent d'Alcalde: Sr. Esteve Ribalta i Sánchez.  

 
� Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez. 

� Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Vanesa García Domínguez. 

 

ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 630/2011, de 7 de juliol, es va resoldre el 
següent: 
 
“Primer.-  MODIFICAR els Decrets de l’Alcalde esmentats anteriorment en el sentit 
següent:  
 

- DESIGNAR el Sr. Àngel Profitós Martí com a membre de la Junta de Govern 
Local  

- DESIGNAR el Sr. Àngel Profitós Martí com a quart Tinent d’Alcalde  
- DELEGAR la direcció política de l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i 

Participació al mateix Sr. Àngel Profitós Martí 
 
(...)” 
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ATÈS que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat la seva 
voluntat de deixar de formar part de l’equip de govern. 
 
ATÈS que interessa modificar els esmentats decrets en el sentit que el regidor sr. Àngel 
Profitós Martí deixi de ser membre de ple dret de la Junta de Govern Local, així com 
deixar d’exercir les funcions de quart Tinent d’Alcalde i de Regidor de Serveis Centrals, 
Hisenda i Participació. 
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- DEIXAR sense efecte, amb efectes de 30 de setembre de 2012, el Decret núm. 
630/2011, pel qual es resolia designar el sr. Àngel Profitós com a membre de la Junta 
de Govern Local i quart tinent d’alcalde, a l’hora que se’l delegava la direcció política 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació. 
 
Segon.- DISPOSAR que mentre no s’acordi el contrari, el sotasignat exercirà per si sol 
la direcció política de l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació. 
 
Tercer.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, de 
conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals.  
  
Quart.- NOTIFIQUI’S aquesta resolució al Sr. Profitós Martí, als membres de la Junta 
de Govern Local i als regidors/es delegats i a les àrees municipals. 
 
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri. 
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció 
al respecte. 
 
No havent-hi cap intervenció, el senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de 
l´ordre del dia: 
 

3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 881/2012,  DE 
DATA 1 D'OCTUBRE, EN QUÈ ES RESOL DEIXAR SENSE EFECTE 
LES DELEGACIONS AL REGIDOR ÀNGEL PROFITÓS I MARTÍ D E 
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'HISENDA I RECURSOS 
HUMANS, AIXÍ COM EL NOMENAMENT DEL SENYOR JOSEP 
MARIA JOVÉ I LLADÓ COM A PERSONAL EVENTUAL DE 
CONFIANÇA I ASSESSORAMENT ESPECIAL 
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ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 776/2011, de 29 d’agost, es aprovar el 
nomenament del senyor JOSEP MARIA JOVÉ LLADÓ com a personal eventual de 
confiança i assessorament especial, amb efectes des del dia 1 de setembre de  2011, i la 
corresponent dedicació i retribucions en funció de les tasques d’assessorament i 
execució de funcions de coordinador, restant adscrit a l’àrea de serveis centrals, hisenda 
i participació d’aquest Ajuntament. 
 
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 262/2012, de 19 de març de 2012, que va resoldre el 
següent: 
 

“Primer.-  DELEGAR al Sr. Àngel Profitós Martí, quart tinent d’Alcalde i regidor 
de Serveis Centrals, Hisenda i Participació, en matèria d’Hisenda, les funcions que 
s’indicaran a continuació i que formen part de les que la legislació local atribueix, 
en aquesta matèria i amb el caràcter de delegables,  a l’Alcalde:  

 
o Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, de conformitat a les 

Bases d'Execució del Pressupost. 
 

o Desenvolupar la gestió econòmica de l’ajuntament d’acord amb el pressupost 
aprovat. 

 
o Aprovar padrons fiscals i liquidar els ingressos públics de la corporació. 

 
o Organitzar els serveis de recaptació i tresoreria, sens perjudici de la facultat del 

ple per aprovar les formes de gestió d’aquests. 
 

o Aprovar les factures, certificats d’obra i documents equivalents, que 
corresponguin al desenvolupament normal de les previsions pressupostàries. 

 
o La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions 

municipals, dels pagaments a justificar, la tramitación pressupostària de 
factures, així com l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de 
despesa legalment adquirits.  

 
o Totes aquelles funcions de l’Alcalde previstes a les bases d’execució del 

pressupost que tenen expressament el caràcter de delegables o que, en el futur, 
es puguin establir amb aquest caràcter a les mateixes bases  

  
Continuaran essent atribucions de la Junta de Govern les funcions que se li 
reserven a les mateixes bases d’execució del pressupost, així com l’aprovació i 
modificació dels preus públics i la concertació d’operacions de crèdit que li van ser 
delegades per acord del ple de data 7 de juliol de 2011.  
 
Correspondrà a l’Alcalde, entre d’altres i com a competència no delegable, la 
concertació de les operacions de crèdit a que fa referència, entre d’altres 
diposicions, l’article  39.17 del ROM 
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Segon.- Els actes dictats pel regidor en exercici de les atribucions anteriorment 
assenyalades, s’entenen dictats per l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’apartat 
4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els 
mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la 
lletra b de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’apartat 1 de 
l’article 172 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de 
conformitat amb l’apartat 4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció 
donada per la Llei 4/1999. 
 
Quart. - Les funcions anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a 
favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la 
consideració i resolució de l’Alcalde, amb caràcter excepcional i mitjançant 
proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades; així 
mateix, l’Alcalde podrà en qualsevol moment procedir a la revocació de les 
competències delegades. Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la 
facultat d'avocació per si de l'òrgan delegant. 
 
Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades tindran 
el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcalde com a titular de la competència 
originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En 
conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades 
per delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.   
 
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial 
Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, un extracte la present 
resolució al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i en el butlletí informatiu 
municipal. 
 
Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i, prèvia 
acceptació per part de l’autoritat delegada, produirà efectes jurídics fins que 
l’Alcalde no la revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou Alcalde.    
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució al Sr. Profitós Martí, als membres de la Junta 
de Govern Local, a les diferents Àrees municipals i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Vuitè.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri.” 
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VIST el Decret d’Alcaldia núm. 286/2012, de 19 de març de 2012, que va resoldre el 
següent: 
 

Primer.-  DELEGAR al Sr. Àngel Profitós Martí, quart tinent d’Alcalde i regidor de 
Serveis Centrals, Hisenda i Participació, en matèria de Recursos Humans, la 
facultat de resoldre o d’adoptar decisions mitjançant actes administratius que 
afectin a tercers respecte de les funcions que s’indicaran a continuació i que formen 
part de les que la legislació local atribueix, en aquesta matèria i amb el caràcter de 
delegables,  a l’Alcalde.  

 
Així mateix, es modifica el Decret de l’Alcalde núm. 606/2011, de 29 de juny, en el 
sentit que també es deleguen al regidor Sr. Profitós, la facultat d’aprovar les bases 
per a la selecció de personal interí o personal laboral temporal així com qualsevol 
acte administratiu, de tràmit o definitiu, que fos necessari per a l’execució de les 
competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o futura  a 
l’Alcalde i pugi ser delegat a favor del regidor. 
 
D’acord amb tot això, i també de conformitat amb l’acord plenari de data 7 de 
juliol de 2011, pel qual es deleguen determinades competències del ple a la Junta de 
Govern Local, seran funcions de l’Alcalde, de la Junta de Govern Local i del 
regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Participació en la indicada matèria de 
Recursos Humans,  les següents:  
 
ALCALDE  

 
• Comandament superior de tot el personal, inclòs el de la Polica Local.  
• Separació del servei dels funcionaris. 
• Acomiadament del personal laboral. 
• Nomenar i destituir el personal eventual de confiança i d'assessorament 

especial. 
• La iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat  en matèries 

de competència de l'Alcalde en aquest àmbit.  
• Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les 

matèries de la seva competència, incloses les delegades al regidor 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

• L’aprovació de l’oferta pública d’acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovada pel Ple Municipal. 

• L’aprovació de les bases per a la selecció definitiva del personal funcionari o 
laboral 

• L’aprovació de les bases que han de regir el concurs públic per a la provisió 
dels llocs de treball, a excepció de les bases per a la provisió de llocs de treball 
mitjançant lliure designació , la competència de la qual està atribuïda legalment 
al Ple Municipal, en especial l’aprovació de llocs de treball mitjançant lliure 
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designació, dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

• La modificació de les condicions de treball del personal i en especial 
l’increment o reducció de la jornada laboral, acompanyada de l’increment o 
reducció de les retribucions corresponents. 

• La distribució de les retribucions complementàries que no siguin de caràcter fix 
i periòdic i en especial, el complement de productivitat. 

• La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d’aquest 
Ajuntament, ja siguin funcionaris o personal laboral, quan la qualificació de la 
falta sigui molt greu, així com l’acord de la imposició de les sancions 
disciplinàries corresponents, de conformitat amb la seva legislació específica. 
Queda exclosa d’aquesta delegació, la imposició de la sanció de la separació 
del servei del personal funcionari, o acomiadament del personal laboral, la 
imposició de la qual correspon a aquesta Alcaldia per ésser competència no 
delegable de conformitat amb la lletra h de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 
reguladora de bases de règim local. 

• Les resolucions sobre autoritzacions o denegacions de compatibilitat del 
personal al servei de la Corporació (segons acord del Ple de data 7 de juliol de 
2012)  

 
REGIDOR DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ:  

 
• L’organització dels serveis administratius de la Corporació, en el marc del 

Reglament òrganic. 
• L’aprovació de les bases per a la selecció de personal interí o personal laboral 

temporal. 
• Efectuar les convocatòries derivades de l'oferta pública d'ocupació, de 

conformitat amb les bases aprovades per la corporació, tant per a l'accés a la 
funció pública com per a la provisió de llocs de treball subjectes a la legislació 
laboral. 

• Efectuar les convocatòries, de conformitat amb les bases aprovades per la 
corporació, per a laprovisió de llocs de treball assignats per al seu exercici per 
funcionaris. 

• Nomenar el tribunal de selecció del personal funcionari. 
• Nomenar els funcionaris de carrera i atorgar els nomenaments del personal 

interí, de conformitat amb les propostes del tribunal qualificador o de l'òrgan de 
selecció, en virtut de les proves selectives convocades per accedir a places de la 
plantilla de funcionaris o a llocs de treball subjectes a la legislació laboral. 

• Seleccionar, mitjançant convocatòria pública, nomenar i destituir funcionaris 
interins per a llocs de treball inclosos en la plantilla de personal, amb dotació 
pressupostària suficient i amb observança de les normes reguladores de l'oferta 
pública d'ocupació. 

• Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima 
urgència. 
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• Contractar personal laboral no permanent mitjançant convocatòria pública, 
nomenar i destituir funcionaris interins per a llocs de treball inclosos en la 
plantilla de personal, amb dotació pressupostària suficient i amb observança de 
les normes reguladores de l'oferta pública d'ocupació. 

• Efectuar l'adscripció i la remoció del personal funcionari als llocs de treball 
reservats per al seu exercici per aquell personal, sempre que la provisió 
d'aquests llocs no estigui reservada a concurs, la resolució del qual correspon 
al ple de la corporació. 

• Disposar el trasllat en comissió de serveis d'un funcionari a qualsevol altre lloc 
de treball de l'entitat local. 

• Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat. 
• Efectuar l'adscripció i la remoció del personal laboral als llocs de treball 

reservats per al seu exercici per aquest personal, de conformitat amb les normes 
reguladores de les relacions laborals. 

• Efectuar l'adscripció accidental al personal funcionari de llocs de treball la 
provisió dels quals correspon efectuar mitjançant concurs que ha de resoldre el 
ple de la corporació  

• Donar possessió dels seus càrrecs als funcionaris nomenats, tant en els casos 
d'accés a la funció pública local com en els de provisió de llocs de treball, i 
atorgar els contractes del personal subjecte a la legislació laboral. 

• Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i 
laboral i la jubilació de tot el personal. 

• Aplicar el règim de llicències, permisos, jornada de treball i horaris. 
• Dictar, en cas de vaga, el decret de serveis mínims corresponent. 
• La incoació i la instrucció dels expedients expedients disciplinaris, sens 

perjudici de les funcions d’assessorament que corresponguin als serveis jurídics 
municipals   

• La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d’aquest 
Ajuntament, ja siguin funcionaris o personal laboral, quan la qualificació de la 
falta sigui greu o menys greu o lleu, així com l’acord de la imposició de les 
sancions disciplinàries corresponents, de conformitat amb la seva legislació 
específica 

• Determinar l'horari dels diferents serveis i del personal adscrit en aquests, com 
també la distribució de la jornada. 

• Autoritzar l'exercici d'un segon lloc de treball de caràcter públic al personal 
dependent de l'entitat local. 

• Atorgar les bestretes de sou a què fa referència la base 39 de les bases 
d’execució del pressupost  

• Dictaminar modificacions dels llocs de treball en qualsevol de les 
determinacions previstes en la relació de llocs de treball. 

• Assignar als llocs de treball les funcions específiques de les contingudes amb 
caràcter genèric a la relació de llocs de treball. 
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• Designar als representants de la Corporació en les diferents comissions 
previstes a lAcord sobre les condicions de treball dels funcionaris i al Conveni 
col·lectiu del personal laboral de lAjuntament . 

• Autoritzar o denegar la realització de reunions convocades pels representants 
sindicals. 

• liquidació i aprovació de la nòmina mensual 
• Diligències dembargament de salaris. 
• Signatura de convenis de col·laboració per realitzar pràcticums. 
• Qualsevol acte administratiu, de tràmit definitiu que fos necessari per a 

l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la 
legislació vigent o futura  a l’Alcalde i pugi ser delegat a favor del regidor. 

 
Segon.- Els actes dictats pel regidor en exercici de les atribucions anteriorment 
assenyalades, s’entenen dictats per l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’apartat 
4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els 
mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la 
lletra b de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’apartat 1 de 
l’article 172 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 

 
Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de 
conformitat amb l’apartat 4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció 
donada per la Llei 4/1999. 
 
Quart.- Les funcions anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a 
favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la 
consideració i resolució de l’Alcalde, amb caràcter excepcional i mitjançant 
proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades; així 
mateix, l’Alcalde podrà en qualsevol moment procedir a la revocació de les 
competències delegades. Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la 
facultat d'avocació per si de l'òrgan delegant. 
 
Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades tindran 
el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcalde com a titular de la competència 
originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En 
conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades 
per delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.   
 
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial 
Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, un extracte la present 
resolució al Butlletí Oficial de la Província  (BOP) i en el butlletí informatiu 
municipal. 
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Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i, prèvia 
acceptació per part de l’autoritat delegada, produirà efectes jurídics fins que 
l’Alcalde no la revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou Alcalde.    
 
Setè.- NOMENAR el Sr. Josep Maria Jové Lladó com a Cap de l’Àrea d’Hisenda i 
Participació, amb els drets i els deures inherents al càrrec.    
 
Vuitè.- NOTIFIQUI’S aquesta resolució al Sr. Profitós Martí, als membres de la 
Junta de Govern Local i  a les diferents àrees municipals, així com al Sr.Josep 
Maria Jové Lladó. 
 
Novè.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri.” 

 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE íntegrament, els Decrets d’Alcaldia núm. 776/2011, 
de 29 d’agost, núm. 262/2012, de 19 de març de 2012, núm. 286/2012, de 19 de març 
de 2012 i, en conseqüència, revocar els Decrets anteriorment esmentats, amb efectes 
amb data 30 de setembre de 2012. 
 
Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret 
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, un extracte la present resolució al Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona i en el butlletí informatiu municipal. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Sr. Profitós Martí, al sr. Jové Lladó, als 
membres de la Junta de Govern Local, a les diferents Àrees municipals i a l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri. 
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció 
al respecte. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC ,senyor BADIA  i diu: Vostè ha 
deixat sense efecte al senyor Josep Maria Jové, jo recordo que era cap d’àrea 
d’hisenda. Vostè em pot explicar a qui ha nombrat i amb quines condicions? 
 
El senyor ALCALDE respon: amb el mateix sou que està cobrant ara, perquè ja és 
important, ha assumit la funció de cap d’àrea el gerent de la corporació (...) sí no se 
sap el gerent de la corporació,anem malament, el senyor Joaquim Bach. 
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El senyor ALCALDE dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 912/2012,  DE 
DATA 3 D'OCTUBRE, EN QUÈ ES RESOL DESIGNAR A LA 
REGIDORA GISELA SANTOS GONÇALVES COM A MEMBRE DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 607/2011, de data 29 de juny, es va resoldre: 
 
“Primer.- CONSTITUIR la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de 
caràcter resolutori i d’assistència a l’Alcalde, la qual quedarà integrada pels membres 
següents: 
 

� President:  l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé i Tenas. 
 Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve. 

Sr. Esteve Ribalta i Sánchez. 
 Sr. Javier Álvarez Álvarez. 
 Sra. Vanesa García Domínguez. 

 
Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dijous no festius, a les 19 
hores, en les dependències d'aquest Ajuntament, amb la periodicitat que a l’empara del 
que disposa l’article 99.1 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, estableixi el Ple de la 
Corporació, prèvia convocatòria a aquest efecte realitzada per aquesta Alcaldia.” 
 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 630/2011, de data 7 de juliol, es va resoldre, 
entre d’altres, designar el senyor Àngel Profitós Martí com a membre de la Junta de 
Govern Local. 
 
TENINT EN COMPTE que per Decret de l’Alcalde núm. 880/2012, de data 1 
d’octubre, es va resoldre: 
 
“Primer.- DEIXAR sense efecte, amb efectes de 30 de setembre de 2012, el Decret núm. 
630/2011, pel qual es resolia designar el sr. Àngel Profitós com a membre de la Junta 
de Govern Local i quart tinent d’alcalde, a l’hora que se’l delegava la direcció política 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació.” 
 
ATÈS que interessa que la regidora Gisela Santos Gonçalves s’incorpori com a membre 
de ple Dret a la Junta de Govern Local. 
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
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Primer.- DESIGNAR a la regidora Gisela Santos Gonçalves com a membre de la Junta 
de Govern Local, amb efectes del dia 3 d’octubre de 2012.  
 
Segon.- MODIFICAR el Decret de l’Alcalde núm. 607/2011, de data 29 de juny, en el 
sentit que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dijous no festius, a les 12 
hores, en les dependències d'aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest Decret a tots els regidors/es afectats i a les àrees 
municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment 
del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
 
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament, en la propera 
sessió que hagi de realitzar. 
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció 
al respecte. 
 
No havent-hi cap intervenció, el senyor ALCALDE dóna pas al punt següent de 
l’ordre del dia: 
 
 

5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 913/2012,  DE 
DATA 3 D'OCTUBRE, EN QUÈ ES RESOL DESIGNAR A LA 
REGIDORA GISELA SANTOS GONÇALVES COM A QUARTA 
TINENTA D'ALCALDE 

 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 608/2011, de data 29 de juny, es va resoldre, 
entre d’altres: 
 
“Primer.- NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia 
d'avui, als Regidors/es membres de la Junta de Govern Local que a continuació es 
relacionen, el primer dels quals substituirà aquesta Alcaldia en els casos de vacant, 
absència o malaltia: 
 

� Primera Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve  
 
� Segon Tinent d'Alcalde: Sr. Esteve Ribalta i Sánchez.  

 
� Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez. 

Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Vanesa García Domínguez.” 
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ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 630/2011, de data 7 de juliol, es va resoldre, 
entre d’altres, designar el senyor Àngel Profitós Martí com a quart Tinent d’Alcalde. 
 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 767/2011, de 5 de setembre, es va resoldre, 
entre d’altres: 
 
“Primer.- MODIFICAR el Decret de l’Alcalde núm. 608/2011, de data 29 de juny, de 
nomenament dels Tinents/es d’Alcalde, en el sentit d’establir que, en endavant, el  
primer Tinent d’Alcalde d'aquest Ajuntament serà el Sr. Esteve Ribalta i Sánchez i que 
la Sra. Rosa Pruna i Esteve passarà a ser la segona Tinenta d’Alcalde.  
  
D’acord amb això, l’ordre en que actuaran els Tinents i Tinentes d’Alcalde d'aquest 
Ajuntament serà, en endavant, el següent:  
 

� Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Esteve Ribalta i Sánchez 
� Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve  
� Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez 
� Quart Tinent d’Alcalde: Sr. Àngel Profitós i Martí 
� Cinquena Tinenta d’Alcalde: Sra. Vanesa García Domínguez.” 

 
TENINT EN COMPTE que per Decret de l’Alcalde núm. 880/2012, de data 1 
d’octubre, es va resoldre: 
 
“Primer.- DEIXAR sense efecte, amb efectes de 30 de setembre de 2012, el Decret núm. 
630/2011, pel qual es resolia designar el sr. Àngel Profitós com a membre de la Junta 
de Govern Local i quart tinent d’alcalde, a l’hora que se’l delegava la direcció política 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació.” 
 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde de data 3 d’octubre de 2012 s’ha resolt, entre 
d’altres, DESIGNAR a la senyora Gisela Santos Gonçalves com a membre de la Junta 
de Govern Local, amb efectes del dia 3 d’octubre de 2012. 
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- DESIGNAR la regidora Gisela Santos Gonçalves, membre de la Junta de 
Govern Local, com a quarta Tinenta d’Alcalde. 
 
D’acord amb això, l’ordre en que actuaran els Tinents i Tinentes d’Alcalde d'aquest 
Ajuntament serà, en endavant, el següent:  
 

� Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Esteve Ribalta i Sánchez 
� Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve  
� Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez 
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� Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Gisela Santos Gonçalves 
� Cinquena Tinenta d’Alcalde: Sra. Vanesa García Domínguez. 

 
Segon.- NOTIFICAR aquest Decret als diferents Tinents i Tinentes d'Alcalde i als caps 
de les diferents àrees de l’Ajuntament.  

Tercer.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple de l'Ajuntament, en la propera 
sessió que hagi de realitzar. 
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció 
al respecte. 
 
No havent-hi cap intervenció ,el senyor ALCALDE dóna pas al punt següent de 
l’ordre del dia: 
 
 

6. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2013 

 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12  del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una 
Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat 
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació 
de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa 
al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici 
2013 i següents.  
 
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de la Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, que  
haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.  
 
Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de la Taxa per la 
prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls 
periòdics i les revisions periòdiques, que  haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.  
 
Quart.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, que  haurà de regir per a l’exercici 2013 i 
següents.  
 
Cinquè.- APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança reguladora de la Taxa per la 
utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles 
a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de 
via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena, que  haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.  
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Sisè.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2013 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  

1. Impost sobre béns immobles (IBI) 
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  (IIVTNU) 
6.   Taxa per expedició de documents administratius 
7. Taxa per la llicència d’autotaxi 
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics 

i grans transports 
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 

d’urbanisme  
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses 
11. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 

altres serveis fúnebres de caràcter local 
12. Taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals  
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 

abusivament a la via pública 
16. Taxa per a la prestació del servei de proveïment d’aigua potable  
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics 
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 

remoguda en la via pública del paviment o les voreres 
22. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 

construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 

23. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local  

24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 

25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 
26. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 

atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de 
rodatge cinematogràfic 

29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el 
control de la publicitat dinàmica 
31. Taxa per la instal·lació la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la 
instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local 
32. Preu públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària 
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Setè.- INDICAR que el text de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el 
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que 
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per 
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de 
setembre de 2012: 

1. Impost sobre béns immobles (IBI) 
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  (IIVTNU) 
5. Contribucions especials 
6. Taxa per expedició de documents administratius  
7. Taxa per la llicència d’autotaxi  
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics 

i grans transports 
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 

d’urbanisme 
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses 
11. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 

altres serveis fúnebres de caràcter local 
12. Taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals  
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 

remoguda en la via pública del paviment o les voreres 
22. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 

construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 

23. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local  

24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa  

25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 
26. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 

atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de 
rodatge cinematogràfic 

29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el 
control de la publicitat dinàmica 

31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació 
d’anuncis que ocupen el domini públic local 
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Vuitè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents: 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat 
per la Diputació de Barcelona. 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012, es farà 
pública l’adaptació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament:  

- Impost sobre béns immobles (IBI) 
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  (IIVTNU) 
- Contribucions especials 
- Taxa per expedició de documents administratius 
- Taxa per la llicència d’autotaxi 
- Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i 
grans transports 
- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme  
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses 
- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter local 
- Taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals  
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 
- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
- Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 
remoguda en la via pública del paviment o les voreres 
- Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 
- Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local  
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa  
- Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 
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- Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de 
rodatge cinematogràfic  

  -  Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació 
d’anuncis que ocupen el domini públic local 
- Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el 
control de la publicitat dinàmica 

 
Novè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció 
al respecte. 
 
Pren la paraula la regidora del grup municipal CpF, senyora NÚRIA CLAVERIA i 
diu: 
 
Bona tarda, bé jo només en aquí voldria apuntar una cosa que no entenem que és la 
poca sensibilitat que aquest consistori està mostrant últimament amb totes les 
decisions econòmiques que està prenent. A veure estan vostès dient en aquesta 
proposta que l’increment d’aquestes taxes és d’un promig del 3,9%, que 
matemàticament no ho dubto gens que sigui així , si sumem i dividim el “promig” són 
3,9, però també estaran  d’acord amb mí en que hi ha un nombre de taxes que són les 
que afecten més directament i amb més proporció a la ciutadania que no tenen aquest 
increment del 3,9 que és bastant superior. Aleshores no entenem com amb un moment 
com el que estem vivint ara, de retallades per totes bandes, de pagues extres que 
s’eliminen, de sous que es minimitzen o que es redueixen, la quantitat de persones que 
hi ha a l’atur i demés. Jo no demano ni demanem el nostre grup que es redueixin les 
taxes, no cal, però com a mínim, home, una mica de sensibilitat i deixem-les com 
estaven l’any passat;com a mínim això. El nostre vot com es pot imaginar serà negatiu. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI , senyor GONTÁN i diu: 
 
Bé les ordenances fiscals d’aquest any repeteixen els errors històrics que tenim a les 
Franqueses que venen en aquest govern i en anteriors governs però el cas de l´IBI ens 
a sembla que ja després de l’experiència de l’any passat hauríem de tenir-ho en 
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compte. L’any passat vam aplicar el criteri amb el powerpoint, que aquest any el trobo 
a faltar, del 3,9 fem la pujada de l´IPC del 3,9%. Bé, l’any passat va acabar pujant un 
14% , perquè va venir el tram de l’Estat i el va pujar fins a un 14%; doncs aquest any 
en lloc d’esperar que el tram de l’Estat torni a créixer i moderar vostès pujant 
directament l’IPC i així ens trobarem amb un altre 14% acumulat al 14% anterior, amb 
la situació en la que estem. Ja entenem que l’ajuntament d’això en viu, entre tots hem 
de pagar els serveis que tenim, però en la situació de crisis econòmica en la que estem, 
hauríen de tenir aquesta sensibilitat. D’entrada el nostre vot serà negatiu a les 
ordenances fiscals però després en el segon torn, és just, oferiré una possibilitat de 
canviar, unes possibilitats que si s’accepten possiblement canviéssim el sentit del 
nostre vot. Quan a les escombraries, és la taxa que tothom ens oblidem perquè és una 
taxa i la diferència entre impostos i taxes és que les taxes són finalistes i les taxes han 
de cobrir el valor del servei. Com anem dient reiteradament des de que sóc regidor, 
aquest servei és deficitari i aquest govern continua mantenint la “deficitat”, però és 
que a més a més, és injust tal com es cobra. I repetim allò, aquesta taxa es cobra per 
tamany d’habitatge, no per quanta gent consumeix i per tant genera residus. No 
entenem perquè això no es canvia; reiteradament ho anem dient i no es canvia. I a més 
a més si tenim en compte que des de que es va implantar el nou sistema, que l’any que 
ve s’hauria de canviar, i espero que recapacitin, i anem a un sistema més eficient que li 
retorni més diners a l’ajuntament i per tant puguem reduir el cost i per tant puguem 
reduir el dèficit, no reduir la taxa, perquè no es podrà però si reduir el dèficit que 
tenim històric; el mal sistema de recollida d’escombraries, que tot va allà mateix, que 
ens suposa multes, que ens suposa retorns, doncs vostès veuran, però s’ha de fer 
alguna cosa amb les escombraries i per tant la taxa no poden gestionar-la com l’estan 
gestionant. 
 
Pren la paraula el senyor BADIA i diu: 
 
Sobre el tema de les taxes li he donat un repàs a totes perquè vostès com cada any, vull 
dir, canvia les taxes i diu jo augmento aquí un 3,8 com ens va dir vostè a la junta i al 
final no és un 3,8. Hi ha taxes que pugen més, no un 3,8 ni un 4% i un 6% hi ha taxes. 
Jo me les he mirades, vostè diu no un 3,8. A part, l’IPC vostè no sé d’on el treu perquè 
si vostè s’ha mirat l’IPC d’aquest any, no sé d’on es treu el 3,8%. Si vostè es mira 
l’IPC des de gener fins a setembre, escolti’m el gener un 0,90 negatiu, febrer un 0,10, 
març 0,60, un 1,40, maig 0,10, juny negatiu un 0, juliol negatiu un 0,agost un 0,60, 
setembre 1%; i vostè agafa i vinga un 3,9% apuja vostè. Després tenim el 
teleassistència que és una taxa, que és molt important, domiciliària, que és de la 
senyora GISELA i resulta que vostès aquí eliminen, abans hi havia la taxa i hi havia 
“A-B-C” i vostès l’eliminen. L´A es pagava 20€, el B 10€ , el C 8€ i després també es 
cobrava cada mes 3,81, 1,91 i 1,52 , vostès ho apugen, eliminen les tres taxes aquestes 
i en posen una de 19,29 sencera, ho eliminen ja automàticament, que no sé si vostè 
sabia perquè, servien aquestes tres taxes, que eren especials per cada persona de 
teleassistència, vostè les elimina o la posen a 19 i els altres el C que cobraven 8 i el B, 
que cobraven 10, els deixen vostès penjats. Després també si vostè s’hi ha fixat amb la 
zona esportiva d’esports s’han afegit una pila de taxes enormes i augmentades una 
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mica, vull que se les mirin perquè les té vostè detallades, després hi ha una taxa que és 
de l’ordenança del butlletí que varem aprovar vostè, jo no l’he vist aquesta taxa i es va 
dir que els partits polítics no podien fer propaganda amb aquest butlletí i que es 
cobraria unes quantitats. No està a la taxa i després hi ha una taxa de terrasses de bars 
que vull que m’aclareixi a veure com l’han deixat al final perquè la van canviant cada 
dia. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor PROFITÓS i diu: 
 
Bona nit, en primer lloc i encara que no em toqui potser a mi contestar al senyor 
regidor Badia, l’increment del 3,9 és perquè no està calculat de gener a setembre sinó 
de setembre de l’any passat a setembre d’aquest any. No se si és una pràctica correcta 
o no però a veure l’explicació del perquè dóna un 3,9, senyor Badia, és aquesta. 
Afegir-me al que ha comentat el regidor senyor Gontán de l’IBI. Aquí a ERC ens a 
sembla que no toca pujar l’IBI. En l’IBI l’any passat ens varem trobar que després de 
l’increment que es va aprovar aquí va venir l’increment fixat per l’Estat Central en la 
qual cosa realment els nostres veïns, nosaltres patirem un increment d’IBI que serà 
proper al 14,5%. Aquí informalment jo n’he parlat d’aquest tema amb membres del 
govern i em diuen: “no, ja està, no vindrà cap més increment de l’Estat”. Com sempre 
el temps donarà i traurà raons però a mi em sembla, que sí, que vindrà un altre 
increment de l’Estat i jo els hi demanaria si us plau que l´IBI, la partida de l´IBI, 
quedés com a mínim congelada en aquestes ordenances. Una altra cosa que voldria 
demanar: en  l’apartat dels casaments, tornem a parlar dels casaments a les estances 
municipals. L’any passat varem haver de fer, jo no trobo personalment que això 
estigui malament, però l’any passat varem haver de fer una esmena excloent d’aquí el 
Jutjat de Pau; crec que seria més correcte, i això és un tema que no és polític, sinó 
purament funcional excloure’l directament. Per una altra banda a l’ordenança on 
parlem de la plusvàlua, a l’article 3.3, hi afegim un tema perquè no es cobri la 
plusvàlua en els venedors, en el cas en que aquesta venda és fruit d’una dació amb una 
entitat finançera i en aquest cas és l’entitat finançera qui ha de fer-se càrrec d´això. 
Escolti’m, ho trobo perfecte. Jo els hi demanaria que no féssim el què està escrit en 
aquí, que és limitar-ho als supòsits del decret 6/2012 de 9 de març perquè aquest 
decret és absolutament restrictiu. Aquest decret a la pràctica, el que vol dir, és que en 
un municipi com les Franqueses només quedarien exempts de pagar-nos la plusvàlua 
les persones que, a més a més de perdre el seu habitatge estan en una situació 
d’ingressos absolutament desesperada sense pràcticament cap ingrés, que en el seu dia 
el pis que van comprar els hi va costar menys de 120.000 euros, si no recordo 
malament; és un supòsit que realment es dóna en molt pocs casos. Jo els hi demanaria 
una modificació perquè totes les plusvàlues fruit d’una dació en pagament, el venedor 
en aquest cas, dic venedor però el que realment fa la venda quedés exempt de pagar 
aquesta plusvàlua. 
 
 
Intervé el  senyor ALCALDE dient: 
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Bé jo explicaré breument les ordenances fiscals, les pujades que veritablement hi ha,no 
les que he sentit per aquí que algunes no són certes. Evidentment una vegada 
aprovades les ordenances fiscals, si s’aproven, tots tenim un període per presentar 
al·legacions i per presentar propostes de millora a les ordenances fiscals. Jo us demano 
que aquestes coses que heu dit que ens les presenteu en el termini d’al·legacions i que 
les estudiarem; hi ha algunes que les he escoltat i que crec que són factibles de poder 
aplicar per exemple com aquesta última que el senyor Profitós ha dit, però jo el què us 
demano és que, en aquest tema, en el moment que s’aprovin les ordenances fiscals i 
que estiguin en exposició pública, presenteu aquestes al·legacions per escrit, que les 
estudiarem i mirarem d’estudiar-les amb carinyo, per dir-ho d´alguna manera. 
 
Interromp el senyor TORNÉ  i diu: Totes les propostes que es facin amb un ...... 
 
El senyor ALCALDE contesta: No li he donat la paraula senyor TORNÉ 
 
El senyor TORNÉ segueix i diu: És qüestió d´ordre ¿ no ? 
 
El senyor ALCALDE contesta: No, estic intervenint jo. Quan acabi ja li tocarà. 
Llavors en aquest aspecte les ordenances fiscals tenen un increment del 3,9% que és 
l’IPC de Catalunya calculat de setembre a setembre. Ha de ser anual; no es pot 
calcular un IPC de Catalunya de 9 mesos. Això no, amb els increments no es fa enlloc, 
ha de ser anual o de gener a desembre o de setembre a setembre i és el 3,9, excepte 
amb els vehicles, que estem al “tope” i que no pujarem; també recordar-vos que durant 
tres anys hem estat amb els impostos congelats, a l’any 2009, a l’any 2010, a l’any 
2011 i aquest ajuntament ha perdut un poder recaptatori molt important, molt 
important. No el volem recuperar de cop, però el què si no podem deixar, almenys 
pujar els IPC anuals. No ens ve de gust apujar els IPC anuals i menys amb la que està 
caient, no ens ve de gust, però crec que aquest any, aquest any ho hem de fer-ho. El 
tema de l´IBI l’any passat es va apujar el què va tocar, no se si era un 4,5%, i l’Estat 
ens va fer pujar un 10. Sobre aquesta massa hem pujat un 3,9% i no pujarem més, i no 
pujarem més, val? Té el meu compromís que en aquest aspecte no pujarem més del 
3,9% sobre aquesta massa. I llavors dir-vos també que la taxa d’escombraries és 
deficitària i és molt deficitària però tampoc ara podem apretar més del què ens pertoca. 
No podem. Hi havien èpoques que podíem pujar el 5%, pujar el 10% però aquesta 
vegada no ens toca pujar el rebut d’escombraries. Sobre els criteris ja és una altra 
fórmula però en el rebut d’escombraries no podem. Per tant la pressió fiscal que farem 
sobre el contribuent en certs impostos és del 3,9%. Del 3,9% que és l´IPC de 
Catalunya. Això amanit amb diferents especificacions. Una per exemple: hem baixat 
els preus del viver d’empreses. El viver d’empreses en aquest aspecte, hem de 
fomentar una mica l’ocupació, no s’acabaven, amb aquests preus ara no estan calculats 
amb base al que no era el mercat, i ara sobre mercat hem retocat els preus i els hem 
baixat una miqueta; després també m’agradaria comentar, però això ho comentarà el 
regidor d’activitats, que hem aplicat tot un seguit de bonificacions en les llicències 
d’activitats per facilitar una mica més la implantació aquí d’empreses i els canvis de 
nom de les empreses; això el regidor us ho explicarà ara breument. 
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Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor TORNÉ i diu:Quan un 
regidor demana una qüestió d’ordre (...) Talli el “micro” perquè sinó em tallen a mi, 
no és un tema de paraules és una qüestió que marca la llei de bases i serveix per 
resoldre una incidència de funcionament del ple. Referit al que estàveu dient, sobre 
que presentem les esmenes que diem orals per escrit, no és correcte ja que en el ple és 
on realment podem fer les esmenes i per això hi ha el secretari i hi ha l’acta; després el 
govern té de resoldre per lo tant queden incorporades a la proposta. Voler que un 
regidor presenti a banda l’esmena que ja ha presentat en el ple, és duplicitar la funció 
d’aquest regidor. Per tant que lo què acabeu de dir no és correcte i amb l’esmena 
presentada oralment és prou vàlida com perquè no tingui de presentar una esmena 
suplementària i es resolgui pertinentment pel govern i quedi incorporat dintre de 
l’expedient. Aquesta és la proposta correcte amb lo què marca el reglament. 
 
El senyor ALCALDE contesta: 
 
Nosaltres les esmenes que ens presentin avui, nosaltres no les podem votar a favor 
perquè no les hem pogut estudiar, ja els hi dic, apart d’aquí  jo li dono, jo li dono una 
altra solució, vostè mateix. 
 
El senyor TORNÉ diu: 
 
És que jo no li dic... 
 
El senyor ALCALDE contesta: 
 
Vostè mateix, sí, sí, si l’he sentit, evidentment sí, que evidentment quan aquí es 
presenta una esmena és vàlida (...) jo li estic dient que les esmenes aquest govern les 
vol estudiar. Que hi ha hagut una setmana per presentar-les, que nosaltres les 
desestimarem però li dono una altra sortida, és dir, faci avui el què vostè vulgui però 
presenti-me-les més endavant, vostè mateix. Crec que queda clar, a partir d’aquí  
senyor .... ja està, ja està! 
 
(...) 
 
El senyor TORNÉ diu (...) es te de resoldre (...) no està capacitat.... 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu: 
 
Senyor TORNÉ escolti’m no s’ha presentat aquí ara cap esmena. No s’ha presentat 
cap esmena, presenteu-me-la! Presenteu-me-la! hi ha algun paper?, hi ha algo?, hi ha 
algo? què ,què hi ha?, què hi ha d’esmena? , vostè n’ha presentat alguna d’esmena? 
No. Vostè n?ha presentat alguna d’esmena?, Val, la presentarà, però no l’ha presentat, 
senyor Profitós, n’ha presentat alguna d’esmena? Entén que sí? Per escrit? no silenci, 
senyor Profitós digui, clar,clar, doncs ja està, senyor Marín. 
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Demana la paraula la regidora del grup municipal PSC, senyora GISELA SANTOS i 
diu: 
 
Senyor ALCALDE, li vull contestar al senyor Badia,no, al Badia, jo li contestaré al 
Badia. 
 
El senyor ALCALDE, li dóna la paraula a la senyora GISELA SANTOS. 
 
Senyor Badia, jo li volia contestar sobre el tema de teleassistència, vostè sap que el 
tema de teleassistència està conveniat a tres bandes que és l´empresa que fa el servei, 
diputació que és la que marca el preu general i l’ajuntament, i aquestes modalitats que 
vostè diu que són rares o que no les entén, això no ens ho hem inventat ara perquè ja 
ha estat de fa molt de temps i el que correspon a diferents estils són: a una sola persona 
o a dues persones a la llar. Els preus són de copagament o sigui que li correspongui per 
A si és una persona sola, o per A B que és una parella, lo qual vol dir que el preu que li 
toqui a la persona és el tema del copagament. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC, senyor JUAN A. MARÍN dient: 
 
Des de l’àrea d’activitats hem volgut proposar a l’equip de govern el manteniment dels 
beneficis fiscals que ja havíem aprovat l’any passat, per tant i fent una mica de 
memòria diríem que la bonificació del 50% pels aturats que obrin un negoci, aquest 
seria un dels beneficis; la mateixa concessió per part de la junta de govern de la 
exempció total de la quota tributària quan s’instal·lin al municipi centres especials de 
treball. També hem de dir el 50% de la quota per les empreses que estiguin instal·lades 
al viver d’empreses. Això serien temes que estan recollits de les ordenances fiscals del 
2011. Aquest any també hem volgut incorporar un benefici fiscal del 25% a aquelles 
empreses que estiguin al nucli urbà i que es traslladin a un polígon industrial i que 
recullin els usos d’aquestes empreses. Igualment hem de dir que la junta de govern 
local podrà eximir de la quota total a empreses de nova creació, empreses que estiguin 
portades per joves emprenedors, a projectes empresarials que puguin generar activitat 
econòmica i hagin estat qualificats dins del programa d’iniciatives locals d’ocupació. 
També hem de dir una cosa i és que hi haurà un benefici fiscal dins de lo què seria els 
canvis no substancials. En aquest sentit hi haurà una bonificació del 50% de la taxa 
substancial, i a més a més, hi haurà un 50% més a aquests canvis si, doncs ens 
presenten aquestes, diguem-ho així, aquests canvis no substancial ens presenten un 
projecte d’utilització, presenten un pla de consum de recursos hídrics, generació de 
residus o aigües residuals, generació de llocs de treball que estiguin immersos dins del 
què seria la venda de proximitat, i si més no que es dediquin a temes de producció 
ecològica. Amb aquesta idea lo què intentem és bonificar totes aquestes empreses, 
doncs que, facin aquests canvis substancials i estiguin per les energies sostenibles. 
També hem de dir que, dintre de lo què seria la quota tributària s’han eliminat, s’han 
eliminat quotes que fins ara estaven en vigor. Aquestes serien com la tramitació de 
procediments de consulta prèvia potestativa, sembla això una mica més tècnic, 
tramitació de procediments de llicència per la organització d’espectacles i activitats 
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recreatives, organització d’espectacles i activitats recreatives, totes aquestes estan 
eliminades, i a més a més també la tramitació del procediment de llicència provisional 
d’establiments oberts al públic. Tot això hem de dir que estan eliminades. Per tot això, 
pensem que són taxes que estan ajustades als moments de crisis i que estan, ho hem de 
dir així de clar, per sota dels tributs que es pagaven, de les taxes que es pagaven el 
2007, i que esperem que ajudin a incentivar el dinamisme econòmic del nostre 
municipi. Quan dic això que estan per sota a nivell d’exemple m’agradaria dir que per 
exemple el 2007, i això marca una miqueta la sensibilitat que té aquest govern, 
diguem-ho així que el 2007 governava el Sr.Torné i la Sra. Claveria també, i hem de 
dir que el procediment de llicència d’obertura d’establiments, doncs, es feia pagar una 
taxa de 1.689 euros, el 2007. En aquest moments pel mateix exercici, per la mateixa 
feina, es fa pagar 711 euros, és a dir hi ha una reducció més que notable de 1.689 a 
711, és a dir amb aquest petit detall per dir-ho d’alguna manera i posem sobre la taula 
podríem revisar taxa per taxa i realment estem molt per sota de lo què es pagava en el 
seu moment sense comptar els beneficis fiscals que hem parlat. Per tant jo crec que 
nosaltres no estarem ni molt menys per temes demagògics i en tot cas on hi ha doncs, 
nosaltres lo què volem marcar és, jo penso que molt rigor, molta serietat i com no 
molta transparència i lluitar doncs pel dinamisme econòmic del nostre municipi com 
he comentat abans. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE dient: 
 
Només vull fer un incís, i això va pel senyor Torné que, no sé com m’ha anomenat 
vostè?, no sé com m’ha anomenat?, que no en tenia ni idea o el què sigui. Això és el 
ROM que vostè va aprovar. Posa: -Esmenes: Modificació o dictamen d’una comissió 
informativa proposada a les esmenes, val? diu: s’haurà de presentar per escrit al 
president abans de començar la deliberació. Si vostè és legalista això és el nostre ROM 
aprovat per tant, per tant qualsevol esmena que s’hagi de presentar és per escrit al 
president abans de començar la deliberació. 
 
Contesta el senyor Torné, dient: molt bé, si vol , si vol..... 
 
Segueix el senyor ALCALDE dient: 
 
És el nostre ROM aprovat, a partir d’aquí , segon torn. Sí, sí, el ROM, el ROM nostre 
l’aprovat, les normes de funcionament del nostre PLE hi diu això. 
 
Contesta el senyor Torné, dient: Escolti això passa en el ROM , però a la llei és la 
mare de,de .... diu, i això ho té amb un PLE, qualsevol esmena que s’aporti oral és 
vàlida i consta amb acte i s’aporta com perquè realment es tingui en compte. Un altra 
cosa, és que vostè no ho pot dir en aquest consistori, en els regidors, que no són 
vàlides les que presenten orals, que són completament vàlides, una altra cosa és que el 
govern les estimi o no i que realment, posteriorment digui que les tinguin que fer per 
escrit, aquest esment al reglament que he dit, no al ROM d’aquí si no a la llei és un 
tràmit normal del funcionament del consistori de debat i això es té de remetre al ROF i 
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a la llei de bases. Una altra qüestió és que vulgui que ho presentin, però això no té res 
a veure en què es valori o no i com que queden constància, queden transcrites, la 
valoració del govern les té de fer quan vulgui si és que les creu estimar, però no els hi 
pot castigar en els regidors que les tornin a presentar per escrit perquè les pugui 
valorar adequadament, no tenen perquè. I lo què vostè ha llegit sàpiga que són 
esmenes que realment es fan per escrit amb un punt concret i que realment es tramitin i 
es puguin portar, però que això no vol dir que hi hagin altres maneres de tramitar-la o 
lo què s’esmena oralment no sigui vàlida, home si us plau això no té res a veure. Lo 
què acaba de llegir que és la reglamentació d’una presentació d’una esmena formal 
amb una esmena oral. 
 
Respon el senyor ALCALDE dient: 
 
Molt bé, el ROM diu això i el va aprovar vostè. Jo, ja més no puc dir. 
 
Intervé el regidor senyor GONTÁN:  
 
Permeti’m. Jo no sé si ha quedat clar però el què li està dient el senyor Torné és que si 
vostè no hagués de votar l’esmena sí que hauria de ser per escrit, però vostè no li està 
dient que voti una esmena li està dient incorpori l’esmena a l’expedient i llavors vostè 
l’estima o la desestima, però incorpora l’esmena a l’expedient, és així de senzill, és 
així de senzill, perdó? Perdó? .... home, si ho fem a cada ple, si ho fem a cada ple ho 
fem amb les mocions i tot. Bé, anem per feina, a veure: l´ IBI ja hem escoltat els 
avantatges que tindran les empreses i d’això n’estem contents, però llavors amb l´IBI 
el què fan es carregar sobre el ciutadà tot el pes de la festa que ens hem fotut entre tots, 
i que alguns som culpables i d’altres no, per tant miri nosaltres li presentem una 
esmena oral perquè entengui el concepte, ja li aviso esmena oral, estimi-la o desestimi-
la i li proposem; i en aquestes esmenes que li presentem va la decisió del nostre vot: 
Primer: Que hi hagi en l´IBI una part de l’IBI hi hagi un increment sobre els pisos 
buits de grans propietaris o bancs. Vostè s’ha compromès a no pujar el 3,9 m’ho 
explicarà si el govern de l’estat li puja el 10%, com ho farà? M’ho explicarà perquè 
llavors seria un 13,9, val? però és que encara no podrà dir-li al govern, no, no només 
pugi’m un 3,9 i vostè no pugi res. Per tant estarem en el risc de tornar a carregar sobre 
un  14% i no val l’excusa de què hem estat tres anys congelant, no val l’excusa. Per 
tant o congeli aquest, aquest IBI, i això és proposta per veure el nostre vot, o congeli 
aquest IBI com ha fet Mollet per exemple o comprometis a no pujar més del què pugi 
el govern de l’Estat Espanyol. Després respecte a les escombraries, com el sistema és 
el què és, el què demanem és que la taxa es canviï per pagar enlloc de “tamany” 
d’habitatge per consumidor que genera residus i per tant la taxa serà més justa. Si ens 
accepta això li canviarem el vot. 
 
Pren la paraula el regidor ,senyor PROFITÒS i diu: 
 
Del tema de l’IBI repetir una mica el què s’ha dit. Vostè ha dit ara que l’ajuntament no 
aplicarà cap altra increment sobre l´IBI. De fet no caldrà perquè l’any passat varem 
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aplicar un increment, i de fora ens va venir un 10% més. De la mateixa manera que va 
venir de fora l’any passat; a veure si jo m’hagués jugat un cafè cada cop amb algú 
quan parlem de coses d’aquestes, em sortirien els cafès per les orelles. Tornarà a venir 
un altre increment de l’Estat i el ciutadà  encara que l’ajuntament només pugi només 
entre cometes aquest 3,9, acabarà pagant més. Per altra banda congelant l´IBI seguim 
complint el pla d’ajust pel què fa els ingressos previstos. A més a més addicionalment 
si no l’atura ningú tenim en marxa una actualització, una revisió cadastral, perquè 
tocava, que també repercutirà en els ingressos del municipi a partir del proper exercici. 
Llavors jo per això, no sé si servirà o no, però les esmenes que presentaria ERC serien 
la congelació de l´IBI; que a l’apartat de la plusvàlua a l’article 3.3, el què parla 
l’article 3.3, s’apliqués a totes les dacions i no només a les previstes al Decret 6/2012. 
I que a l’apartat dels casaments, quedés especificat clarament l’excepcionalitat dels 
actes fets a dins del Jutjat de Pau. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA dient: 
 
Bé, jo només volia contestar-li al senyor Marín perquè sembla que la seva intervenció 
me l’ha dedicat especialment. Jo estic molt contenta senyor Marín de què, en aquests 
moments, precisament en aquests moments “con la que está cayendo” com hem dit 
tots plegats en aquí, les persones emprenedores, les empreses, les indústries que tenim 
en el nostre municipi, tinguin aquests avantatges fiscals que s’han anat produint poc a 
poc i en mica en mica, però també recordar-li que ara no estem al 2007. El 2007 era el 
2007 i ara estem al 2012 aprovant o intentant aprovar una cosa pel 2013. D’altra 
banda, com ja s’ha insinuat però sembla que s’ha d’especificar una mica més clar, 
nosaltres també fem la nostra proposta oral, que quedi constància si us plau, de què 
ens agradaria molt que les taxes municipals es mantinguessin congelades, sobretot el 
tema de l´IBI per tot el què s’acaba d’explicar a dins en aquesta sala, gràcies. 
 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ, i diu: 
 
Contestant una mica al senyor Profitós que a mi em té realment avui descol·locat, 
perquè contesta com a persona que ha fet aquestes ordenances fiscals, això ho he entès 
jo al principi, i després presenta una esmena com ERC. Estic una mica descol·locat, 
però bé a lo millor he sigut jo. Però, és que a més a més informo a aquest ajuntament 
que hi ha una llei que obliga que les taxes finalistes en el tractament de residus, 
escombraries i tal... han d’estar equilibrades i ara tenim un dèficit del 15% per tant 
estan incomplint la llei. A mi m’agrada quan aquí s’argumenta, que bé, pugem l´IBI 
per etc., etc..... , però en temes que hem de complir llei no complim i no passa 
absolutament res, no tenim cap responsabilitat.  
 
 
Intervé el senyor ALCALDE  i afegeix: 
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Molt bé, jo només tornar a comentar el mateix, la pressió fiscal que ha sofert una 
persona, un ciutadà de les Franqueses, jo o vosaltres, si el comparem als últims cinc 
anys és un 50% menys del què ha sofert una altra persona d’un altre municipi, perquè 
nosaltres hem estat tres anys sense pujar cap mena de taxes, això per un costat. Per 
l’altre segueixo dient que hem aplicat un 3,9% en general amb totes les taxes i aquest 
és el compromís nostre un 3,9 que és l´IPC de Catalunya, i que el nostre compromís 
també és estudiar, per l’any vinent i pels posteriors; mirar si les finances les tenim més 
equilibrades i poder fer una pujada que s’acosti al zero. Això és el què mirarem de fer. 
 
Finalitzades les intervencions, el senyor ALCALDE dóna pas a la votació les 
ordenances fiscals, tal com estan presentades, sense les esmenes: 
 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, sis vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CpF, LFI i PxC, i una abstenció del regidor del grup municipal ERC, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l´ordre del dia: 
 
 

7. APROVAR INICIALMENT EL CONVENI URBANÍSTIC AMB 
L'EMPRESA DERYPOL, SA 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 30 d’agost de 2012, 
adoptà, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- APROVAR el conveni signat el dia 19 de juliol de 2012 per la societat 
mercantil DERYPOL SA i l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 
relatiu a la recerca d’una solució viable perquè l’empresa DERYPOL, SA, continuï 
desenvolupant la seva activitat en l’actual emplaçament, mitjançant la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès.  
 
Segon.- CONDICIONAR la validesa del conveni a la seva aprovació pel Ple de la 
Corporació, en la propera sessió que se celebri.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acros a l’empresa interessada” 
 
VIST l’informe de la secretaria municipal. 
 
VIST l’informe de l’arquitecte municipal. 
 
DE CONFORMITAT amb el què preveuen els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, articles 8.3, 104 i concordants del Decret 
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Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; 
articles 25, 26 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Uranisme. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic entre l’AJUNTAMENT DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS i la societat mercantil DERYPOL, SA, signat el dia 
19 de juliol de 2012, i que per còpia s’acompanya.  
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient administratiu i el conveni de referència al tràmit 
d’informació pública per un termini d’UN MES, prèvia publicació de l’anunci 
corresponent en el BOPB, en un diari de premsa periòdica, en el tauler d’anuncis i al 
web municipal, de conformitat amb el què preveuen els articles 25 i 26 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, amb la finalitat que pugui consultar-se i formular al·legacions 
per part de la ciutadania. 
 
Tercer.- DETERMINAR que si durant el termini d'informació pública no es 
presentessin reclamacions, ni al·legacions, l'acord esmentat esdevindrà DEFINITIU, 
sense necessitat d'adoptar-se un nou acord plenari al respecte; acreditant-se aquesta 
circumstància mitjançant certificació expedida per la Secretaria municipal i que 
s'incorporarà a l'expedient administratiu. 
 
Quart.- PUBLICAR en el BOPB el text del conveni, una vegada estigui aprovat 
definitivament. 
 
Cinquè.- TRAMETRE un exemplar del conveni al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (art. 104.2 del TRLUC), per tal que sigui 
inserit en la secció corresponent per a la seva divulgació telemàtica del planejament 
urbanístic de l’Administració de la Generalitat, tal i com disposa l’article 104.2 del 
TRLUC. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa DERYPOL, SA 
 
Setè.- ADVERTIR que l’acord d’aprovació inicial és un ACTE DE TRÀMIT NO 
QUALIFICAT, no definitiu en via administrativa i, per tant, no és susceptible de recurs. 
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNE i diu: 
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Bé, en virtut de que el conveni que es porta avui és el mateix que es va portar el mes 
passat i que no hi ha hagut modificacions ni tampoc cap tipus d’esmena al respecte i no 
s’ha acceptat cap de les propostes, mantenir els arguments que vem fer en el debat 
anterior. Reiterar que la planificació actual és la correcta; reiterar que buscar una solució 
per mantenir la indústria en el municipi és factible, tant en els solars que té l’empresa a 
Llerona com en el mateix polígon i que realment en buscar solucions urbanístiques o en 
buscar solucions econòmiques o de temps per fer aquest impàs, nosaltres hi estàvem 
d’acord que ja ho vam manifestar, el no voler buscar per les raons que no se’ns 
expliquen o no se’ns volen explicar, pues no les entenem ni tampoc nosaltres ho podem 
explicar. Defensar la planificació en virtut dels equipaments municipals i l’ús que en fa 
de la pastilla de les 8 hectàrees municipals que té en aquesta zona i entendre que aquest 
és el correcte i esperar que la Generalitat dicti en quines condicions o no es pot mantenir 
aquesta zona. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ dient: 
 
Bones, el primer vull fer un agraïment públic a l’empresa DERYPOL perquè ens va 
cridar i ens va explicar la situació de com ha arribat fins aquí, en quin moment estem 
etc., etc., és d’agrair, de fet entenem i defensarem que aquesta empresa hauria de 
mantenir una activitat aquí. Dit això, és de vergonya que hagi de ser un empresari qui 
informi als grups de l’oposició de la realitat que té aquesta empresa en el seu municipi, 
és de vergonya. Ens ha passat amb les ordenances fiscals i ens torna a passar aquí, tenim 
una junta de portaveus on tots aquests temes s’haurien de parlar, vostè si li és igual lo 
què votem la oposició, doncs continuï amb aquesta camí, perquè és lo què veig, però si 
vol que la oposició li voti temes a favor, el què hem de fer és reunir-nos, passar abans la 
documentació, justificar, argumentar, parlar-ne civilitzadament i després votar, ¿saps a 
quina hora ens ha arribat el “portafoli” de seixanta vuit pàgines la situació que estem 
amb el contenciós administratiu, em sembla que era no? a les set i deu de la tarda 
d´avui, seixanta dos o seixanta vuit pàgines. Això és de riure. Però a més a més està 
incomplint una llei, un conveni, signat a Europa d´Espanya Arjaus Dinamarca l´any 
noranta vuit que li obliga com a Administració a informar als ciutadans i fomentar que 
qualsevol tema derivat amb temes de medi ambient a través d’empreses i tal, vostè ha 
d’informar a la ciutadania, té l’obligació d’informar, no ha de ser l´empresa qui es 
trenqui la “pana”, intentant demostrar que està, és que la seva obligació és tenir un 
llistat d’empreses on tot ciutadà pugui identificar quina empresa i quin risc té aquesta 
empresa. Concretament en el punt matèries plàstiques de base polímeros, fibras 
sintètiques, fibras a base de celulosa i moltes més. Aquest Ajuntament està incomplint 
sistemàticament una quantitat de normatives. Ha de ser l’empresari que es tregui les 
“habichuelas”. El nostre vot a favor depèn d’una consideració, i és la següent: en un 
conveni tothom ha de sortir guanyant, s’ha de sentir guanyador i en aquest sentit 
nosaltres pensem que hi ha tres coses que ens grinyolen d’aquest conveni, i li vam dir a 
l´altre PLE i li tornem a dir ara. Primer el tema de finques. No concretem pràcticament 
res a part dels deu metres però sí concretem les finques, l’empresa es podia haver 
assegurat en aquest conveni que permutarà deu mil metres quadrats i en el futur ja 
veurem quins deu mil metres quadrats seran. No, concretem les finques que seran quan 
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vostè li recordo, clar perquè aquí quan parlem malament de l’Ajuntament ens oblidem 
que després quan l´Ajuntament s’equivoca paguen les empreses i paguem els ciutadans 
els equívocs de l’Administració. Vostè ha de vetllar pel bé dels ciutadans de les 
Franqueses igual que vetlla pel bé de l’empresa i en aquest sentit hem de sentir-nos 
guanyadors els dos, per tan li demano que tregui les finques i que mantingui que es 
compensarà amb deu mil metres quadrats dins del Municipi. Evidentment si en tenen ja 
cinc mil, els altres cinc mil ja es buscaran. Dos, ho diu implícitament qualificar com a 
tipus tres però, “como dice la canción, sorpresas no da la vida, la vida no da sorpresas” 
hauria d’haver previst també que aquesta empresa es mantindrà fora de Seveso, perquè 
ha fet tot un esforç en què la seva producció entre el 75 i 80% sigui no contaminant en 
el sentit de perillós. I per últim tenim aquí un contenciós que també ens varem haver 
d’enterar per l’empresa, un contenciós judicial diu que si aquesta empresa val onze 
milions d´euros, que aquí ningú no ens havia dit res, sempre s’havia parlat de dos 
milions tres-cents mil euros que han de pagar els propietaris que té el sector, on jo aquí 
recomanaria a l’empresa que vigili perquè clar sí això ha de passar per PLE i ha de 
passar per Generalitat de no se què i vostès han de treure un contenciós, fins que això no 
estigui en “firme” aquí en el contenciós hauria de dir alguna cosa el conveni sobre 
aquest aspecte, no sigui que a sobre facin un altre cop el burro, amb tot el “carinyo”. Per 
tant, depèn el nostre vot afirmatiu de què facin aquestes petites modificacions al 
conveni. 
 
 
Intervé el senyor ALCALDE, i diu: 
 
Jo em reiteraré amb el què varem dir a la sessió plenària passada. Senyor Torné a mi em 
sorprèn, em sorprèn gratament que ara vostè hagi canviat una mica el discurs, perquè 
vostè en aquí i amb aquestes mateixes paraules vaig sentir que era una empresa dels 
anys setanta i que hauria de marxar d’aquí i vostè això ho va dir a la sessió plenària de 
fa un mes, que era una empresa dels anys setanta que no complia amb les normatives i 
que havia de marxar d’aquí. Això, això ho va dir. Llavors, a partir d’aquí nosaltres 
aquest equip de govern el què volem, no volem sortir guanyadors, no, és que no volem 
sortir guanyadors, només volem una cosa, una cosa: que DERYPOL es quedi en aquí i 
no faré demagògia perquè és la veritat i és lo què vaig dir l’altre dia: que DERYPOL es 
quedi en aquí amb les millors condicions possibles i que no tinguem que suportar sota 
les nostres espatlles l’acomiadament de seixanta dos treballadors, senzillament això i en 
base això hi ha gent de DERYPOL que només acabar les eleccions i ser ALCALDE em 
va venir a veure, i em va dir: escolta’m fins ara no ens hem sortit,  podem iniciar un 
procés?, doncs sí, i ja hem iniciat aquest procés, jo us explico com va anar. En aquests 
moments DERYPOL reposa sobre una pastilla d’equipaments de deu mil metres 
quadrats i evidentment se li ha de pagar una indemnització per marxar, també va ser 
sorpresa meva fa quinze dies que em diguessin que hi havia un perit judicial que havia 
fet una valoració pel Tribunal Contenciós Administratiu en la qual deia que la marxa de 
DERYPOL amb efectes 2009 era uns vuit milions vuit-cents mil euros. Aquí hi hauríem 
de sumar tots els dies fins arribar avui, per tan ens estaríem parlant d’onze milions 
d’euros. Aquests onze milions d’euros evidentment han d’anar repercutits als propietaris 



Ple 25/10/2012 – pàg. 32 

del sector i els propietaris del sector aquí vindran a buscar és a nosaltres, per tan aquí 
tenim un “marrón”, l´Ajuntament té un “marrón”, només solucionant això jo ja estic 
content. Per tan aquest és el benefici que treu l´Ajuntament. Un contenciós tret i una 
empresa, que en aquests moments amb la que està caient, seixanta dos treballadors 
molts dels quals són de les Franqueses pugui seguir aquí i amb les millors 
circumstàncies que és en el lloc on està, i aquestes són les millors circumstàncies. Jo li 
vaig dir a la gent de DERYPOL que ens havien de donar a l´Ajuntament deu mil metres 
quadrats dins del mateix sector, i ells es van posar a treballar, evidentment. Dins del 
mateix sector només van trobar cinc mil, que són els seus, perquè les altres propietàries 
que tenien parcel·les dins el mateix sector no els hi ha volgut vendre i llavors em van 
dir: què podem fer? Jo vaig fer una consulta a la Generalitat de Catalunya, al 
departament d’Urbanisme, i ens van dir  que “si les parcel·les estan en un radi diguem-
ne a la vora i compleixen cinc mil, cinc mil, els deu mil que han d’aportar, nosaltres en 
podem donar el vist-i-plau”, i això és el què els hi vaig dir: “escolta’m busqueu-me 
parcel·les en un radi no més gran de un o dos quilòmetres, o sigui al polígon industrial 
que tingueu més a la vora, que és el pla de Llerona, o al polígon del costat i aporteu-me 
aquestes parcel·les. Les gestions de les parcel·les les van fer ells, perquè aquí també hi 
ha “papus”. Val  que sí l’Ajuntament, que sí un nom, que sí no ser què, no! Les gestions 
de les parcel·les les van fer ells i ens les van aportar a l´Ajuntament. L´Ajuntament amb 
aquestes parcel·les les cinc mil d’ells més les cinc mil que ens aporten de Querfran més, 
a més dic noms i cognoms, anem a la Generalitat de Catalunya al departament 
d’Urbanisme a parlar amb el director general d’Urbanisme. A més a més és “bingo” per 
nosaltres perquè Querfran ens deu uns 400.000 euros, ha posat un contenciós i el 
retirarà, per tant això també és “bingo per nosaltres”. Però anem al departament 
d´Urbanisme i ens diu que la operació la veu correcta. Per tant podem iniciar el procés 
de firma de conveni. En el procés de firma d’aquest conveni, aquest conveni ens obliga 
a les parts a intentar-ho, ens obliga a les parts a fer totes les modificacions del pla 
general perquè aquesta empresa es pugui quedar aquí i és el què nosaltres farem, i 
aquest conveni si no es compleix el 2014 és com si no haguéssim fet res, per tant queda 
supeditat a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya, i aquesta és la realitat, però la 
realitat més gran,és que DERYPOL és una empresa que ja no és contaminant amb 
l’aspecte que vostès diuen i també us he de dir una cosa que també em va facilitar 
l’empresa. A l’any 2009 guardonat amb el premi Innovació empresarial comercial del 
Vallès Oriental concedit per l´Ajuntament de Granollers; a l’any 2010 el tripartit, 
guardonat amb el premi a la recerca en l’àmbit de la prevenció i reciclatge de residus 
concedit pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i 
a l’any 2011 el premi Innova-Q, premi nacional que ha estat concedit pel 
desenvolupament de polymers floculants excents de crilamida, la qual és una matèria 
primera tòxica que s’utilitza de forma massiva en el món de tractament d’aigües 
residuals i d’altres usos industrials. I no en  busqueu més. És això. El conveni amb 
DERYPOL és aquest, supeditat a que la Generalitat ens l’aprovi. Evidentment que he 
anat a la Generalitat; evidentment que he anat a parlar amb el Director general; 
evidentment que he anat a parlar amb el Conseller, i tots estan amb la mateixa línia, que 
DERYPOL no se’n vagi de les Franqueses. Les parcel·les, us repeteixo, les parcel·les 
les aporta DERYPOL no els hi diem nosaltres que siguin aquestes, les parcel·les les 
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aporta DERYPOL i també us dic una altra cosa, aquests deu mil metres quadrats que 
reposa DERYPOL d’equipaments és que en els polígons tenim seixanta mil metres 
quadrats d’equipaments que no podem...., que no col·loquem, per tant aquests deu mil 
que ens quedarien en allà, que sí que efectivament estan ben situats, cinc mil estan al 
costat i ben situats també, els que ens aportaran, es que tampoc els podríem col·locar 
perquè en aquests moments tenim excedent de metres quadrats d’equipaments en 
polígons industrials, un excedent brutal de vint-i-dos mil al Pla de Llerona, vuit mil 
també en el Pla de Llerona, els Gorchs.... no els col·loquem i he demanat a la 
Generalitat que aquests terrenys d’equipaments els Ajuntaments que estem endeutats i 
estem patint ens donin una sortida. Això s’ha de canviar per llei és evident, però que ens 
donin una sortida. I aquesta és la realitat de DERYPOL. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor TORNÉ dient: 
 
Menys mal que hi ha actes perquè vostè posi en boca coses que no hem dit. En principi 
el què vaig dir i el què he tornat a repetir avui és lo mateix: que no estàvem d’acord amb 
el canvi de planificació que l’Ajuntament havia fet el seu dia i que tenia un pla 
d’actuació; que estàvem d’acord amb si feia falta per la fàbrica i mantenir-la al municipi 
es donar-hi més temps per el possible canvi i en buscar solucions amb un lloc que hi 
pogués traslladar-s’hi, tan si fos al costat on tenen la parcel·la, com en el Pla de Llerona, 
en el lloc que fos que es pogués fer el canvi. Que el canvi és factible i que no té perquè 
perjudicar ni a la indústria ni a l´activitat? per suposat: hi ha una indemnització i hi ha 
unes resolucions de coses que s´han de fer i lo què sí que vàrem posar sobre la taula, és 
dir, amb tots aquests acords que realment per resoldre aquest problema la posàvem 
perquè poguéssim buscar l’acord més interessant tant per l´Ajuntament com per la 
indústria. Però el que no es pot dir en aquí, ni voler intentar acusar a ningú és que no 
vàrem discutir del què vàrem discutir, és dir, d’una planificació municipal amb deu 
hectàrees i amb un pla d’actuació concret i de buscar una solució amb una activitat que 
sí que està en el municipi i que funciona és a dir que té guanys i vol dir que té una 
activitat positiva, per lo tant, que jo em penso que es buscar-hi una solució urbanística, 
adequada per resoldre el tema, no cal buscar qui dóna més parcel·les, ni més diners, ni 
suprimir la normativa que diu la llei del carrer i tot això, que jo em penso que no són 
adients ni hi ha cap necessitat urgent com per prendre aquests acords. La solució més 
assenyada era buscar una solució real amb el compromís que em penso que tots hi 
estàvem d’acord en què es pogués buscar la millor proposta per encavir-la i perquè 
ningú no patís i em penso que això és lo què es va discutir a l’últim Ple. 
 
Pren la Paraula el regidor senyor PROFITÓS i afegeix: 
 
A veure, he renunciat al primer torn de paraula per poder tenir una visió complerta de 
per on anaven els “tiros”. Ara en aquí ens trobem en què hem de fer un vestit a mida, i 
aquest vestit a mida jo també vull agrair a la gent de l’empresa la possibilitat que ens 
van oferir de veure-la “in situ” i aquest “traje” a mida possiblement el client que tenim 
ara mateix entre mans se’l mereix. Jo tinc uns quants dubtes, el primer dubte és: quants 
vestits a mida haurem de fer en aquest municipi fruit d´actuacions anteriors? Clar 
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llavors representa que sí un Ajuntament es dedica a fer vestits a mida, podem tenir un 
problema, podem dir escolti és que en aquell poble les coses te les fan a mida ves-ho a 
mirar. Si resulta que hem de fer un vestit a mida perquè el client s’ho mereix i perquè 
les coses abans s’han fet malament i el què ens ha passat és que hem deixat en el client 
despullat hauríem de saber perquè el client s’ha quedat despullat i necessita un “traje” a 
mida. En aquest cas DERYPOL existeix en aquest municipi des de fa bastants anys, la 
pastilla on està ubicada aquesta empresa, en l’any vuitanta-quatre era un sòl industrial 
pendent de desenvolupar. Quan es va fer el desenvolupament d´aquest sòl, aquest sòl es 
va convertir en zona d’equipaments i, ens agradi o no ens agradi, qui va convertir aquest 
sòl amb zona d’equipaments era un Ajuntament democràtic, un Ajuntament triat pels 
veïns del municipi i que, en el moment en què fa això doncs està en el seu dret de fer-
ho. A partir d´aqui, què passa?, el que ens està passant en el nostre poble des de fa molts 
anys i m’agradaria que deixés de passar, que és que les principals actuacions 
urbanístiques queden aturades, o bé perquè tenen errors de forma, o bé perquè realment 
tenen errors que no són de forma sinó que són greus. I això que comença el 2003 no 
s’acaba de reprendre fins l’any 2007. Per altra banda hem parlat molts cops de diners, 
de diners que s’han recaptat a la resta de propietaris per aquesta indemnització per 
DERYPOL, perquè se n’anés. En primera instància l´Ajuntament guanya i la situació 
actual és que avui sinó se signa un conveni DERYPOL ha de marxar. El què no sabem 
és a quin preu ha de marxar DERYPOL, perquè és clar, independentment de que la 
quantitat que es va fixar en el any 2007 amb xifres del 2003 fos o no fos suficient, 
aquesta quantitat jo m’atreviria a dir que mai s’ha posat realment a disposició de 
l’empresa. És a dir, si l’empresa en un moment determinat hagués dit: “escolti jo marxo, 
on són els meus diners?”, no hi havia un calaixet d’on posar-los. Jo penso que 
independentment d´aquest cas concret on ja dic molt possiblement el client es mereix el 
vestit a mida, sí que hem de reflexionar a nivell de municipi i hem de prendre decisions 
sobre quants “trajos” a mida haurem de fer i sobre perquè ens veiem obligats a fer això. 
Per altra banda, per descomptat, jo deixaria, i és una recomanació, que la ratificació 
d´aquest conveni, si surt aprovat d´aquest PLE, estès pendent per descomptat que en 
aquest conveni s’afegís per part de l’empresa el seu compromís de mantenir-se amb 
l’actual nivell, que per altra banda, hi ha molts pobles que en el mig del poble hi ha una 
benzinera, estaríem parlant exactament del mateix i sobre tot que quedés constància de 
que aquest contenciós que ara mateix està en el congelador i que es pot mantenir en el 
congelador fins que això fos definitiu, hi hagi el compromís de retirar-ho per part d’ells. 
 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ i diu: 
 
Dues coses, primera al principi de la intervenció hem dit que estem a favor de què 
l’empresa es quedi i estem a favor de què l’empresa es quedi tragant-nos un “sapo”, 
com ha dit el senyor Profitós, que és que ens estem saltant la igualtat de legalitat per 
tothom, i ho fem perquè entenem que aquesta empresa ha estat agraviada per part de 
l´Administració, per tant estem subsanant una part d’aquest error, d’acord? Dit això la 
mateixa empresa en el seu moment, i si menteixo que ho diguin, van dir que ells aquests 
terrenys els podien posar o qualsevol altre de la mateixa quantia ¿per què vull evitar 
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aquests terrenys?, perquè vostè està posant un tercer element pel mig en el qual tampoc 
sabem de què va, que és QUERFRAN. És que no sabem ni de què va aquest tema, no no 
però escolti no m’ho expliqui ara , és que no sabem quina és la tercera persona ..... Per 
tant només li demano que l’empresa arribi al compromís de què posarà cinc mil metres 
quadrats més lo més a prop possible de l’empresa, només li demano aquest canvi i que 
evidentment donat que la seva evolució va cap a un mercat de preservar el medi ambient 
aquesta empresa es mantindrà dintre del tipus tres. Només li demano això i a més la 
pregunta que ara li faré, és que jo no m’ho explico. Fa un mes no sabíem ni del peritatge 
d’onze milions, no sabíem res. “Sin embargo” té un gerent que en aquell moment era 
l’interventor de l’Ajuntament i aquest peritatge en algun moment va haver d’arribar en 
aquest Ajuntament i vostè diu que ho desconeix. Bé aquesta persona segurament no ho 
desconeixia perquè en el seu moment va avalar un peritatge de quatre milions d’euros, 
en el seu moment, per tant, poc favor li està fent aquest gerent perquè té una memòria 
molt curta. Aquest és el punt número 1. Per tant li demanem que canviï aquestes dues 
coses, que són petites del conveni, i no ho farà, no ho farà perquè ja ho ha signat 
bàsicament, i aquest és el drama. El drama està en compte amb l’empresa i estan en 
compte amb la Generalitat, tot lo demés és superflu. Aquests regidors que estem a 
l’oposició i els habitants de les Franqueses, perquè jo com habitant li podria dir a mi ja 
em sembla bé que l’empresa es quedi però, si us plau, que siguin uns terrenys que 
puguem treure un profit nosaltres, adjunts a uns altres que ja tenim, algun tipus de visió 
no, no lo què sigui i on sigui, però és que a més amb un tercer contenciós pel mig que jo 
ja no entenc res però res. Llavors, ¿no és més senzill, donat que tot el conveni no 
especifica pràcticament res apart dels deu metres de franja de seguretat etc etc.... 
continuar amb aquesta indefinició i al final són aquests terrenys però que siguin aquests 
terrenys, però que tots tinguem clar què comporta quedar-se amb aquests terrenys o no i 
on ?, Perquè són dues modificacions petites, perquè li votem a favor, però és té de veure 
que l’empresa es quedi, és que ja no se com dir-li, es que encara està vostè encara 
dient,-no perquè és “lo que tenemos, és lo que tenemos”- i el diàleg, on està aquí?, on 
està el diàleg?. 
 
El senyor ALCALDE diu: 
 
Bé per finalitzar, jo el què tinc és que solucionar els problemes, Aquest Ajuntament ha 
de solucionar problemes, i els problemes amb aquest conveni estan solucionats. El 
problema d’aquest conveni està solucionat. Marca les normes del joc i ningú es pot 
separar de les normes del joc, llavors a partir d’aquí, d’ indefinicions no en vull cap. 
Uns terrenys de no se què, uns terrenys de no se “quantos”. Aquest conveni marca les 
normes del joc: l’empresa hi està d’acord, l’Ajuntament hi està d´acord, la Generalitat 
suposem que hi està d’acord perquè així ens ho manifestat, per tant aquí solucionem el 
problema. Quants gripaus hi ha? Molts, vostè ho sap, molts, aquest n’és un, ens hem 
trobat amb Excover, que hem solucionat, ens hem trobat amb Fomento de 
Construcciones y Contratas, que hem solucionat, ens queda DERYPOL, ens queda el 
sector N, ens queda Can Batllori, que el planejament del senyor Torné va quedar nul, i 
ens queda la UA26 que és dels temes de l´escola, i els afrontarem igual que afrontem el 
problema de DERYPOL, amb solucions i amb coses que es puguin aprovar. Vosaltres hi 
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veieu papus? Em sap greu, escolta’m, no, no, indefinició, uns terrenys, on? Escolta’m 
aquests estan en línia recta a un quilòmetre de l’equipament, tocant a la Via Europa, 
val? Aquests terrenys també són bons per l´Ajuntament i sinó haguessin sigut així no els 
haguéssim volgut i a més, a més Querfran retira el contenciós, val? Querfran té un 
contenciós i no està pagant les quotes. Escolti’m, ja està, vostès ja han dit, vostès ja han 
dit la seva i perquè no em diguin mentider llegiré còpia de l´acta que acabem de signar 
senyor Torné, còpia de l’acta que acabem de signar i que vostè diu: “DERYPOL una 
indústria química feta dels anys seixanta quan ens aquells anys en època franquista es 
deixava fer en un camp de patates indústries químiques perilloses, tenim la Delsa com 
experiència, la Gema, Derypol, això va en contra d´aquest interés públic de defensar les 
zones d’equipaments.” Vostè vol Derypol fora, vostè la setmana passada volia Derypol. 
No, vostè ja ha intervingut. Vostè la setmana passada volia Derypol fora, ara vostè digui 
el què vulgui, jo he llegit i és la meva opinió. Vostè no té torn de rèplica, ara em toca a 
mi, que per això tanco. Això és el què diu, això és el què diu l’acta signada, això és el 
què diu l’acta signada, a partir d’aquí ja està, s’habat, està suficientment debatut. 
 
Finalitzades les intervencions, el senyor ALCALDE dóna pas a les votacions: 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, sis vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CpF, LFI i PxC, i una abstenció del regidor del grup municipal ERC, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
 
El senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de l´ordre del dia: 
 

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE  
CATALUNYA EN RELACIÓ AL DRET A L'HABITATGE 

 
Davant el drama social que està patint el municipi en relació al Dret a l'Habitatge, i a 
causa dels desnonaments de famílies que s'estan produint, el grup municipal del PSC de 
les Franqueses del Vallès proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ELABORAR un cens a través del Pla Municipal de l'Habitatge dels immobles 
que no estan habitats a les Franqueses del Vallès en el termini de dos mesos. Promoure 
simultàniament amb una campanya l'empadronament al municipi en aquells habitatges 
ocupats per veïns empadronats a altres municipis. 
 
Segon.- CREAR dins l'àmbit del mateix Pla una Borsa Municipal d'Habitatge Social, 
convidant a entitats financeres, promotors immobiliaris i particulars a incloure els 
habitatges buits dins la Borsa. 
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Tercer.- PREVEURE a través de l'àrea d'Hisenda i la de Polítiques Socials exempcions 
d'IBI, incentius i ajuts socials per aquells que compleixin els requisits d'ocupar un 
habitatge social de la Borsa. 
 
Quart.- CREAR una comissió social a través de l'Àrea de Polítiques Socials amb les 
entitats socials preocupades i implicades en el tema dels desnonaments. 
 
Cinquè.- ELABORAR un Pla Municipal contra el mal ús dels habitatges des de l'àrea 
de Secretaria, per evitar que entitats financeres, promotors immobiliaris i particulars 
disposin d'habitatges buits. Prenent com a models plans similars d'altres municipis de 
Catalunya com Santa Coloma de Gramenet o Terrassa, i aplicant la legislació vigent 
que preveu sancions de fins a 900.000€ a les entitats o particulars que actuïn amb 
voluntat especulativa i no social en l'àmbit. 
 
El senyor ALCALDE  pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció 
al respecte. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC, senyor RIBALTA dient: 
 
Sí, aquesta moció vol ser un full de ruta, vol ser un primer esborrany que jo oferia als 
regidors d’aquest ajuntament per afrontar un tema que realment estem patint avui en 
dia al municipi, com són els desnonaments i com són la situació de moltes famílies 
que no poden o no tenen recursos per accedir a l’habitatge, quan d’altra banda és un 
tema que la llei, doncs, hauria de garantir o ha de garantir, que tothom tingui un 
habitatge mínimament digne. El què diu la proposta bàsicament són coses que o estan 
previstes a la llei d’accés a l´habitatge de la Generalitat de Catalunya o al pla local 
d´habitatge o algunes d’elles que ja s´estan realitzant. De fet ja hi ha una comissió 
creada amb alguna de les entitats socials preocupada en al municipi. La regidora de 
polítiques socials doncs que està aquí i sap perfectament  com estan a la seva àrea en 
aquests moments per temes com aquest que premien molt a oferir recursos, i la 
proposta està feta en el sentit de oferir primer diàleg a entitats, a persones o a empreses 
immobiliàries que disposin d’habitatge buit al municipi, i sinó es produeix doncs un... 
(amb aquesta comissió que es proposa crear), sí no es produeix un acord llavors passar 
a l’element sancionador que preveu la llei d’accés a l’habitatge. Per tant us dic també a 
tots els regidors que és una proposta oberta a tots els grups, a fer aportacions, a 
debatre-les i a enriquir-la; també a entitats del municipi preocupades o interessades 
amb un tema com aquest, no en general però sí aquest és els que han demostrat 
efectivament i que estan treballant moltes vegades igual o més que l´administració. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor ROSÀS dient: 
 
A nosaltres ens agradaria que es poguessin diferenciar els habitatges que té els bancs i 
les grans immobiliàries, dels habitatges dels particulars, particulars que poden tenir un 
o dos pisos, un altre fruit dels estalvis de tota una vida de treballar, o per qüestions 
d´herència o per qüestió del què sigui. Ens agradaria poder diferenciar aquest aspecte 
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que més aviat ho imitéssim als especuladors, als grans especuladors i que gravéssim 
amb aquests. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor BADIA dient: 
 
Tornem amb lo mateix, aquesta moció ja s’ha presentat en aquest municipi ja fa un 
any i pico i ja se n’ha presentat tres o quatre; cada vegada es va canviant i es va ... i 
aquest equip de govern no fa res, no, no, escolti’m! no fa res aquest equip de govern, 
res. Jo li dic perquè jo en vaig presentar dues, se n’han presentat quatre d’aquestes 
mocions i: “ens reunirem, ja en parlarem, ja farem”.... i aquí ningú es mou i qui s’ha 
de moure és l’equip de govern. Ara vostè em torna a presentar un altra que és quasi 
semblant, copiada d’un altre municipi, però amb el punt cinquè jo no hi estic d’acord 
perquè vostè posa aquí “punt cinquè: elaborar un pla municipal contra el mal ús 
d’habitatges de l’àrea de Secretaria”, vostè què entén per mal ús? digui’m, digui’m, 
vostè què entén per mal ús? perquè això ja s’ha estat actuant, amb el pla d’habitatges 
s’està fent, vull dir... 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor BERNABÉ i afegeix: 
 
Nosaltres estem evidentment a favor d’aquesta proposta, tot i precisament amb les 
dues modificacions que han esmentat, una seria que els particulars es definís “grans 
propietaris”, aquella persona que ha pogut obtenir, per motius familiars, dos o tres 
pisos, entenem que és un patrimoni més aviat que una especulació, i és cert que la 
frase és una mica desafortunada, en lloc de vetllar pel bon ús diem el mal ús, és una 
qüestió semàntica, no passa res, no passa res. Val, val, doncs llavors deixem´ho així. 
Amb el tema que jo també estic d´acord amb el fons, és amb el què diu Badia, cada 
cop ens veiem obligats a fer mocions més detallades, quan lo seu hagués sigut que 
aquest ajuntament des de participació, des d’on hagués sigut que és on va agafar el 
compromís ens hagués reunit i haguéssim fet aquest pla de treball via reunions amb 
tots els polítics; com que això no ha passat i no està passant ens veiem obligats la resta 
de grups polítics a anar presentant mocions que cada cop van definint més. Jo ho deixo 
com un apunt, de reflexió. 
 
Pren la paraula la regidora del grup municipal PSC,senyora GISELA SANTOS dient: 
 
A veure, jo voldria fer una petita reflexió sobre el tema de les mocions, a veure, sí que 
és veritat que se n’han presentat moltes, altres poblacions també les han presentat, el 
passat 3 d’octubre el Consell Comarcal també passa una moció per defensar la 
legislatura, la legislativa popular, però nosaltres també el que ens mou en aquesta 
moció és perquè, des de serveis socials, sensibles a la situació que s’està 
desenvolupant en el municipi i també perquè hem tingut una sèrie de situacions molt 
complicades amb el tema de desnonaments. Jo voldria contestar-li tant al sr. Badia 
com al sr. Bernabé que sí que és veritat que l´ajuntament està fent coses; possiblement 
no siguin tant lluents com públicament s’estan donant a conèixer, a través d’altres 
entitats socials que estan fent molta feina, però darrere hi ha una problemàtica 
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individual familiar que s’està tractant amb ajuts econòmics i amb sortides segons els 
nostres recursos. Jo no vull que això s’interpreti “com que serveis socials ja està fent 
una tasca ja donem” no,no! al contrari, nosaltres tenim una comissió de seguiment, que 
abans el sr. Profitós va ser el que estava iniciant, diguem el seguiment de la 
problemàtica concreta del desnonament, ara la porto jo personalment aquesta comissió 
i li puc garantir que hem tingut ja tres reunions amb les persones que la integren; però 
hem vist que no només volem abordar els desnonaments propis i els imminents, sinó 
tota la problemàtica que en aquesta moció es reflexa, que és el tema de fer un cens dels 
col·lectius amb risc d’exclusió, empadronar els pisos en aquesta campanya 
d’empadronament perquè es vegi realment quants pisos buits hi ha en el municipi, fer 
la comissió social, que d’alguna manera el què vol fer aquesta comissió social és 
ampliar la participació de totes aquelles persones, entitats i agents socials que estan 
implicades en aquest problema, i amb això el què volem dir és que sí que s’estan fent 
coses des de l´ajuntament. 
 
Intervé el regidor, senyor RIBALTA i afegeix: 
 
No de fet, jo ja ho he dit amb la meva intervenció, la comissió ja està fet i com molt bé 
ha dit la regidora la porta, la coordina ella amb entitats i particulars del municipi i 
s’està fent moltes coses. Sr Badia, la intenció de la moció és implicar jurídicament 
l’àrea de secretaria, econòmicament l`àrea d’hisenda i diguem que coordinar això amb 
les àrees que estan plenament treballant en el tema, com és l’àrea de polítiques socials 
i com és l’àrea d’habitatge. Si podem engranar tot això, tenint en compte que portem a 
terme el compliment de la llei d’accés a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
doncs penso que podem anar més enllà una mica del què estem fent ara. En quant el 
què en deien el mal ús al de l’habitatge és un concepte que apareix a la legislació, per 
tant ens ha semblat que és el què s`havia de posar i també una mica, evidentment que 
les lleis, com s’ha dit moltes vegades, tenen un esperit o tenen un sentit i és molt 
diferent aquella família com diu el sr. Rosàs que tenen un pis que l’han aconseguit 
amb els estalvis de .... Com aquell, potser no sé, quin és el límit? amb tres, ja és 
especulador? Ho dic perquè la llei amb això, diguem que el què preveu són unes 
garanties generals d´aquelles persones que estan mantenint habitatges buits, (estem 
parlant de dos anys), perquè no sé sí ha quedat .... però la llei diu que un habitatge que 
està dos anys sense que ningú l’ocupi, diguem que està vulnerant o està portant a 
terme aquest mal ús; clar si vostè em diu, és una persona que ha estalviat tota la vida, 
sí però potser moltes persones sense habitatge i potser hem de posar els mecanismes 
sense arribar de moment a l’element sancionador perquè aquell habitatge pugui estar 
ocupat amb garanties pel propietari de que és seu i que en pot fer un ús, doncs, amb 
uns terminis mínims; però el què no ens podem permetre tampoc és això, tenir molts 
habitatges buits i el límit jurídic i el límit legal que vostè diu és, és....Jo penso que ens 
hem d’emparar directament amb la llei i la llei diu el què diu. 
 
Intervé el regidor,senyor ROSÀS i respon: 
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No ho sé, hi pot haver una família que tingui un fill que pugui guardar aquell habitatge 
perquè sembla ser que fins ara quan posaves un llogater a dintre no el podies treure 
fàcilment, el fill tenia que anar a llogar o comprar una altra cosa, no podien ocupar el 
seu habitatge; per això dic que potser un, dos habitatges, el que en té més potser sí que 
ja els té per especular. Després nosaltres aniríem més enllà. Aquest 50.000 habitatges 
buits que hi ha, que estan  en mans del banc dolent, o que volen crear aquest banc 
dolent i això, proposaríem que aquests habitatges passessin a les administracions 
públiques i crear un banc d´habitatges, que no sigui un banc dolent, sinó que sigui per 
posar-los a disposició de ... I em sembla que amb aquest 50.000 edificis, habitatges, 
solucionaríem molt, molt el problema. I sí amb això no se soluciona, anirem a acabar 
de buscar aquells que estan buits, però comencem per aquests. No perjudiquem, no 
anem a penalitzar aquells estalvis de tota la vida o aquella herència o que s’està 
guardant per si un fill, o perquè jo estic de lloguer i si em fan fora doncs tinc allò, no 
sé, anem a per aquests habitatges que tenen els grans especuladors, que són 50.000, 
procurem que aquests habitatges passessin a les administracions i posar-los a 
disposició de la gent que els necessita. 
 
El senyor RIBALTA, afegeix: 
 
Estem d’acord amb el què diu, ho podem incloure, el què passa que la voluntat de la 
moció era treballar uns objectius assolibles i em sembla que veig molt difícil tot i que 
ho podem incloure, ho podem demanar a les diferents administracions així com ho ha 
demanat el conseller de la Generalitat; perquè al darrere d’aquests habitatges i el banc 
dolent, com vostè sap, hi ha uns interessos econòmics que...; però, em sembla bé que 
com ajuntament, doncs siguem pioners en demanar aquesta iniciativa i per tant si els 
regidors d’aquest ajuntament ho veuen oportú, sí que podem demanar simultàniament 
o paral·lelament que aquests elements, aquests habitatges, aquests actius tòxics que em 
diuen que tenen les entitats bancàries que han de passar a formar part d’aquest banc 
dolent, doncs em sembla bé i si el senyor secretari vol recollir la proposta del senyor 
Rosàs i els altres regidors els hi sembla correcte, doncs em sembla bé que la 
incorporem. Em sembla més difícil el límit aquest, perquè d’un habitatge, de dos, es 
pot ... perquè em sembla que l’actual llei ja permet que quan algú té un fill i aquest fill 
doncs s’emancipa, sr. Rosàs, ja pot fer fora els llogaters; vull dir que el supòsit que 
vostè deia, precisament ja està previst per la legislació actual, de que si un té un fill i té 
un habitatge llogat, el què és la llei d’arrendaments urbans ja ho preveu. Però sí que 
l’esperit, com li he dit, de la formulació del text, és que primer hi hagi un element 
negociador, incentivador, motivador i dinamitzador del tema que si ha d’haver-hi un 
element sancionador sigui finalment perquè es produeix una situació molt crítica però 
sí que, doncs, a través del pla local d’habitatge tenim coneixement de quins habitatges 
no s’utilitzen, no tenen gent empadronada, no tenen consums d’aigua, no tenen .. I 
penso que és un element dinamitzador important i com a mínim pot motivar; sap que 
hi ha llogaters que si tenen unes garanties de cobrar i tenen uns terminis fixes, doncs 
segurament accedirien al lloguer ,no?. 
 
Intervé el regidor senyor Rosàs i diu: 
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Un dubte que tinc, la gent que té una segona residència que no hi està empadronada, 
això és un habitatge buit? 
 
Intervé el regidor senyor Badia dient: 
 
Li torno a dir, tornem a complicar-nos. A més a més vostè posa aquí: “i aplicant la 
legislació vigent” que vigent no hi és encara, “preveu sancions fins a 900.000 euros”. 
Escolti’m a les entitats i a particulars, vostè ho posa claríssim, i a particulars. 
Escolti’m no li puc votar jo a favor. I a més a més li diré una altra cosa, miri, avui fa 
una horeta acabem d’aprovar les ordenances del 2013, imagini’s, imagini’s on està la 
demagògia, vostè en el punt tercer posa: preveure a través de l`àrea d’hisenda i 
polítiques socials excepcions de IBI, incentius, ajuts socials per aquelles que 
compleixen els requisits d’ocupar un habitatge social de la borsa. Em sembla que vostè 
està a govern, no? doncs ja pot començar a aplicar el què vostè diu aquí; veu com 
anem malament, sí, sí que l’entenc sí , sí que l’entenc sí . 
 
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA i respon: 
 
Si vostè es llegeix detingudament la proposta veu que hi ha una seqüenciació i una (...) 
ho dic ja per tercera vegada: el què es pretén és que s’impliquin les àrees de secretaria 
i les àrees d’hisenda. En aquests moments només tenim la denominació d’habitatges 
socials aquells que s’han construït amb aquesta finalitat, i el què pretén aquesta moció 
és que ho siguin tots aquells que es posen a disposició de la comissió creada a tals 
efectes. I això és el que no ha entès encara vostè: que hem de generar i segons la llei 
d’accés a l’habitatge, hem de generar aquest habitatge social que actualment no hi és. I 
això no ho ha entès perquè no coneix la llei, perquè la llei preveu tot l’escalatge de 
sancions fins a 900.000 euros. Per tant li recomano: primer que es miri la llei i després 
que entengui el què llegeix, perquè tinc la sensació que no ho ha entès. 
 
Pren la paraula el regidor sr ROSÀS: 
 
Podríem concretar a veure com quedem, com quedem. El tema d’aquest segon, tercer 
habitatge posem un límit, però jo crec que l’hauríem de posar; perquè si mirem lo de 
consum d’aigua obligarem a molts habitatges del municipi a posar comptador que no 
tenen, que s’estan subministrant de pou i no el tenen,aquí creem el problema (...) sí, 
però a un pis hi pot haver una persona empadronada i no viure-hi, pot estar 
empadronada (...) Això es deixa una bombeta encesa i el consum hi és. 
 
Intervé el regidor senyor RIBALTA dient: 
 
Jo li demano que es miri el pla local de l’habitatge on tot això hi apareix. 
 
Intervé el regidor senyor ROSÀS i diu: 
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M’agradaria que poguéssim consensuar això, perquè li votaríem a favor. 
 
Pren la paraula la regidora senyora GISELA SANTOS i diu: 
 
Només una cosa sr. Rosàs, a veure, un dels punts és crear una comissió social, oi? En 
aquesta comissió social es convidarà a totes les entitats socials, particulars, 
promotores, immobiliàries, els que vulguin, que estiguin relacionats amb el tema 
d´habitatge i en aquesta comissió el què es pretén és consensuar el què vostè està 
dient. Segurament tot aquests punts que nosaltres estem presentant, es poden esmenar. 
Es poden esmenar ara o es poden puntualitzar, es poden ampliar en una comissió, vull 
dir jo ja estic entenent el què vostè està preguntant, però també és veritat que 
segurament moltes de les idees que puguin sortir, poden sortir des de la mateixa 
comissió i això és lo què serà important: que aquesta comissió pugui ampliar a 
determinades propostes que puguin sortir de fora. 
 
Intervé el regidor senyor ROSÀS dient: 
 
I deixar que es crearà aquesta comissió. Si per cas, oh! És que nosaltres hem de votar 
ara, no votarem d’aquí no sé quan, votem ara. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ dient: 
 
Bàsicament, jo  entenc la preocupació, i a més li diré que em va trucar una persona que 
està a càrites i està amb el tema de desnonaments, preocupat també perquè el tema 
particular serà molt ambigu, molt ambigu; persones que s’estan plantant davant dels 
desnonament estan dient, a veure, no fem alarma social sobre aquest tema, mirem de 
posar una fórmula que sigui o grans propietaris, o... Jo li dic, i després, jo torno al què 
varem dir, estic completament a favor del punt tres i quatre perquè aquesta proposta la 
vaig fer jo en l’única reunió que hem tingut d’aquest tema. Quan aquí se’ns va dir dos 
regidors per grup, jo vaig dir que no es pot tancar regidors, s’han d’avisar a les entitats 
socials, han de venir els tècnics de l’ajuntament, etc.... Per tant estic completament a 
favor, l’únic que demano és que el tema de particulars no quedi així, perquè hi haurà 
gent que ho entendrà com un segon pis, un tercer pis, i podem crear una alarma que no 
és necessària, perquè no estem parlant d’això, estem parlant de la gent que especula 
amb aquests pisos. 
 
El senyor ALCALDE diu: 
 
Bé per finalitzar,per finalitzar eh, per finalitzar; només una qüestió per deixar clar 
abans lo de les esmenes, abans de.. etc.... Deixeu-me que llegeixi una altra vegada el 
ROM, val: Dictamen, que és lo què aprovàvem amb les ordenances fiscals, era un 
dictamen; proposta d’una comissió informativa que té una part dispositiva i uns acords 
a adoptar, val. Esmenes: Modificació a un dictamen, lo què abans jo he dit era la 
modificació a un dictamen, i aquestes s’han de presentar per escrit amb un president 
abans de començar la deliberació, i això és el que diu el ROM; les mocions es poden 
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modificar en qualsevol moment sempre i quan es votin, val. I aquesta, senyor Torné, 
és la nostra interpretació. Ho dic perquè ara votarem una moció amb esmenes, perquè 
no em digueu després que no és que l’altra no me l’heu deixat fer, no l’altra era un 
dictamen, d’acord? Jo us ho explico i ja està, ja està, ja ho he dit, m’he quedat tranquil 
i consta en acta. A partir d’aquí, senyor Ribalta votem les esmenes, en vol acceptar 
alguna? 
 
El regidor senyor RIBALTA, respon: 
 
Sí, he dit que acceptava l’esmena d’això de posar a disposició de les administracions 
públiques i més concretament dels ajuntaments aquests habitatges que es consideren 
actius tòxics i que per tant passaran a formar part d’un banc dolent. L’altra, li accepto, 
li accepto perquè tenim voluntat de consens però a mi em sembla que vostès volen 
construir una societat on la meitat tingui dos pisos i l’altra meitat no en tingui cap, em 
sembla que... La llei d’accés a l’habitatge el què vol és evitar situacions d’injustícia 
que s’estan donant i penso que també hauríem de ser sensibles, si vostès volen afegir 
aquesta moció, afegeixin-la, posin vostès el límit : dos? , tres?, no sé quin criteri tenen; 
jo em fonamentava amb la llei . 
 
El senyor ALCALDE diu: Molt bé , com queda? 
 
Intervé el senyor Rosàs: Jo el que li deia és que amb aquests 50.000 habitants .Però no 
anem a cridar aquesta alarma social dels nostres conciutadans perquè tenen un, dos 
pisos. 
 
Intervé el senyor Ribalta: No, jo li he dit que afegíem això, però lo què no podem és si 
anem per aquí no farem totes les altres coses que hem dit; és a dir això s’ha d’afegir 
com un a més a més demanar això, però no començar per aquí perquè si comencem 
per aquests no tenim cap garantia de que .... O sigui com un a més a més. Però sense 
treure res del què diem. 
 
Senyor ALCALDE, diu: d’acord? 
 
Intervé el regidor senyor ROSÀS dient: ... lo dels particulars.... 
 
Intervé el regidor senyor RIBALTA i respon: Li he dit que vostè posi el límit , quants 
habitatges creu que .... tres , quatre, no ho sé ...Jo no el posaré, jo crec en la llei i ja 
està. 
 
Intervé senyor ALCALDE i diu: Anem a definir la proposta, si us plau, perquè sinó 
aquí ens hi... la definim? 
 
Pren la paraula la regidora senyora GISELA dient: 
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Només volia dir-li una cosa, a veure. Segons el pla local d’habitatge que es va fer el 
2010 i les dades que apareixen en aquest estudi que es va fer anteriorment, resulta que 
tenim previstos en sis anys, 436 habitatges per tema social, d’acord?  Què vol dir? que 
del 2011 al 2016 podem generar aquests habitatges i estem parlant del municipi. Si vol 
llegir més el tema del pla general d’habitatge, trobarà moltes més dades que fan 
referència a què és lo què realment es pot fer; perquè propostes n'hi ha moltes, però lo 
què realment està recolzat amb un estudi, és aquest. Si dins de la comissió social 
sorgeixen propostes en aquest voltant , de com fer les coses, portem el pla local 
d´habitatge i ho parlem, hem de regir-nos per “algo” que ja està fet. 
 
Intervé el regidor senyor ROSÀS i respon: no m’està aclarint res, no parlem de lo 
mateix. 
 
Senyor ALCALDE, diu: senyor Ribalta , ¿quines esmenes...? 
 
Intervé el regidor senyor RIBALTA i diu: jo penso que els particulars no s’han 
d’eliminar , que si vostès volen posar un límit als particulars, perquè hi ha particulars 
que poden tenir cinc habitatges, quatre.... 
 
Intervé el regidor senyor ROSÀS, dient: si hi ha un particular que té quatre o cinc 
habitatges deu tenir una empresa i es deu dedicar a l’especulació d’aquests 
habitatges,no el té..... 
 
Intervé el regidor senyor RIBALTA: potser és una herència i treballa ..... 
 
Intervé el regidor senyor ROSÀS i diu: no crec que hi hagi cap particular que tingui 
cinc habitatges, no ho crec; jo treuria els particulars i deixaria els bancs i deixaria els 
bancs, les immobiliàries, els especuladors, els que viuen d’això. 
 
Intervé el regidor senyor RIBALTA dient: no el què volem és que es compleixi el què 
diu la llei, i la llei parla, és a dir, és que a més és discriminatori que una persona física 
sigui diferent, no podem concretar, hem de dir el què diu la llei de l’habitatge. 
 
Intervé el regidor senyor PROFITÓS i diu: podem dir que, la persona física que tingui 
tres pisos desocupats o més ? 
 
Senyor ALCALDE diu: vinga!, passaríem a votació amb les esmenes fetes, com 
queda?, val. Senyor secretari prengui nota. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS i diu:  
 
Queda la proposta inicial, més, demanar que es destinin a lloguer social els pisos que 
estiguin en el nostre municipi que siguin adjudicats al banc dolent que s’ha de crear, 
més que això sigui aplicable a particulars (persones físiques) a partir d’un tercer 
habitatge buit, sí? 
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Finalitzades les intervencions, el senyor ALCALDE dóna pas a la votació de la moció 
que queda redactada com es transcriu a continuació: 
 
“Davant el drama social que està patint el municipi en relació al Dret a l'Habitatge, i a 
causa dels desnonaments de famílies que s'estan produint, el grup municipal del PSC de 
les Franqueses del Vallès proposa l’adopció dels següents: 
  
ACORDS: 
  
Primer.- ELABORAR un cens a través del Pla Municipal de l'Habitatge dels immobles 
que no estan habitats a les Franqueses del Vallès en el termini de dos mesos. Promoure 
simultàniament amb una campanya l'empadronament al municipi en aquells habitatges 
ocupats per veïns empadronats a altres municipis. 
  
Segon.- CREAR dins l'àmbit del mateix Pla una Borsa Municipal d'Habitatge Social, 
convidant a entitats financeres, promotors immobiliaris i particulars a incloure els 
habitatges buits dins la Borsa. 
  
Tercer.- DEMANAR un cop estigui constituit el futur banc dolent que destini a lloguer 
social els pisos que el siguin adjudicats dins del nostre municipi .  
  
Quart.-  PREVEURE a través de l'àrea d'Hisenda i la de Polítiques Socials exempcions 
d'IBI, incentius i ajuts socials per aquells que compleixin els requisits d'ocupar un 
habitatge social de la Borsa. 
  
Cinquè.- CREAR una comissió social a través de l'Àrea de Polítiques Socials amb les 
entitats socials preocupades i implicades en el tema dels desnonaments. 
  
Sisè.-  ELABORAR un Pla Municipal contra el mal ús dels habitatges des de l'àrea de 
Secretaria, per evitar que entitats financeres, promotors immobiliaris i particulars (a 
partir d'un tercer habitatge) disposin d'habitatges buits. Prenent com a models plans 
similars d'altres municipis de Catalunya com Santa Coloma de Gramenet o Terrassa, i 
aplicant la legislació vigent que preveu sancions de fins a 900.000€ a les entitats o 
particulars que actuïn amb voluntat especulativa i no social en l'àmbit.” 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor i una abstenció del 
regidor del grup municipal PxC,  i per tant, amb el quòrum legal.  
 
El senyor ALCALDE, dóna pas al següent punt de l’ordre del dia: 
 
 

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE  
CATALUNYA EN RELACIÓ AL MATERIAL ESCOLAR 
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L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació personal 
de les diverses generacions, és també una política que impulsa la igualtat d’oportunitats 
i la competitivitat d’una economia moderna. I, com a síntesi, de tot la política educativa 
es presenta com a imprescindible, no només per a la sortida de la crisi, sinó perquè 
aquesta sortida sigui justa, i, àdhuc, per evitar o pal·liar els efectes de les crisi futures. 
 
Conscient de tot això, estem assistint amb consternació a les profundes retallades 
pressupostàries que la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya està 
dirigint sobre l’educació: massificació d’aules, eliminació de programes de reforç, 
supressió de beques, acomiadament de professorat, supressió de serveis de transport i 
menjador escolar, etc... 
 
En el marc de les retallades en matèria educativa són especialment rellevants les 
decisions que afecten el material escolar: supressió de programes de gratuïtat de llibres 
de text, eliminació de programes de beques i ajuts de compra del material escolar bàsic, 
a més d’un espectacular increment de l’IVA del 4%  al 21% a l’inici del curs escolar. 
Decisions, totes elles, que poden arribar a impedir i que, en tot cas dificulten, l’accés al 
material escolar bàsic en l’educació obligatòria a moltíssimes famílies que, en l’actual 
context sòcio-econòmic, estan passant situacions d’extrema dificultat. 
 
Aquesta pujada de 17 punts de l’IVA que afecta al material escolar no només converteix 
a Espanya en un dels països de  la Unió Europa amb l’IVA més alt per aquest concepte 
(les famílies espanyoles pagaran pel material escolar dels seus fills el doble de l’IVA 
que una família italiana, el triple que una família alemanya o quatre vegades més que 
una família francesa,  pel mateix concepte) sinó que demostra que, per al Govern, el 
material escolar no és un bé de primera necessitat per a les famílies, sinó, ben  al 
contrari, un luxe. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR al Govern d’Espanya a anul·lar les pujades del tipus impositiu de 
l’IVA previstes en el Real Decreto-ley 20/2012, referides al material escolar. 
 
Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat a incloure, en els propers pressupostos, 
una partida pressupostària destinada a la creació d’un programa d’ajuts al material 
escolar destinat a les famílies amb rendes baixes i/o en situació d’atur. 
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte. 
 
No havent-hi cap intervenció, el senyor ALCALDE dóna pas a la votació. 
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El senyor ALCALDE, dóna pas al següent punt de l´ordre del dia: 
 

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE 
PORTAVEUS 

 
ATÈS que en la sessió plenària de 7 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la 
Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal de tractar 
diferents assumptes importants, segons indica el reglament de constitució aprovat a tal 
efecte. 
 
ATÈS que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en el 
primer any de funcionament, només s’ha reunit dues vegades sense que s’hagin tractat 
temes d’interès general i, per tant, no s’ha complert el règim de sessions que es va 
aprovar inicialment. 
 
ATÈS que és necessari regular el règim de sessions perquè aquest òrgan de treball tingui 
un funcionament regular i programat que serveixi per allò pel que inicialment es va 
crear, i que no només hagi servit per complementar la fulla de salari dels polítics 
implicats. 
 
Els signants proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR el govern municipal a marcar dia i hora mensual per a la sessió de la 
Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses, per al funcionament regular de 
l’òrgan municipal.  
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte. 
  
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor TORNÉ i diu: 
 
L`èxit que ha tingut el nou òrgan creat en aquesta legislatura, que és la junta de 
portaveus, en la qual només s’ha reunit dues vegades i em penso que només en una amb 
ordre del dia, és necessari, considerem posar-hi ordre i que el ple aprovi posar dia i 
hora, encara que no ho posa la moció però que es marqui, bàsicament perquè realment 
es reuneixi tal com estava previst en el reglament de constitució, que és una vegada al 
mes. Si es reuneix i hi ha un ordre del dia, podem treballar com abans ha esmentat el 
senyor Bernabé, podem treballar amb aquells temes d’interès municipal que es cregui 
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convenient, però si no es reuneix difícilment es pot fer res. Dels 12 mesos o 14 que 
portem de legislatura només s´ha reunit dues vegades. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor PROFITÓS dient: 
 
No sé si el senyor Torné m’acceptaria o l’esmena o no sé com s’ha de dir ara, de que 
aquestes reunions fossin a la tarda, m’explico, vull dir més que res per a veure.... , per 
comoditat. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor BERNABÉ i diu: 
 
Jo crec, tal i com es va plantejar la última junta de portaveus no estic a favor d’aquest 
funcionament d’aquesta junta, jo és que l’eliminaria. Quan vaig a la reunió em trobo que 
aquesta junta de portaveus no és una junta on parlarem dels problemes del poble, sinó 
que avançarem temes del ple, ens posarem d’acord i després es donarà aquí, s’ha votat a 
favor o no la junta de portaveus; amb lo qual el debat que ha d’anar al ple es volia 
traslladar en un òrgan on havíem només 8 persones, a porta tancada, com fa Granollers i 
com fa Mollet. Clar, si això ha de ser la junta de portaveus jo no la vull, jo no la vull; 
liquidem-la, traiem lo què cobrem els portaveus i s’acaba, perquè la junta de portaveus, 
vostè en el primer PLE va definir que l’esperit era per parlar dels grans temes de les 
Franqueses, aquells temes que estaven encallats i que necessitaven del consens de tot; i 
no ha servit per això, ha servit per ser un “intento” d’intentar treure el debat dintre del 
PLE per arribar acords en un altre lloc, i jo aquesta junta de portaveus no la puc 
defensar. 
 
Pren la paraula el regidor ,senyor RIBALTA i diu: 
 
Li posaré un exemple d’això que diu vostè; per exemple des del partit de socialistes de 
Catalunya considerem que aquest ajuntament ha d’instar al govern central a no pujar 
l´IVA del material escolar com ha fet, no?, molt bé. Això no és un tema de municipi, és 
un tema generalista però en canvi nosaltres considerem que, jeràrquicament aquest 
ajuntament i d’altres han d’agafar i dir-li al govern central que no estan d´acord amb 
això com un mecanisme d’expressió democràtica i també de pressió, no? ; que discutim 
aquest tema en un PLE, ja he vist que no hem intervingut, jo penso que també està 
desmereixent els assumptes propis del municipi, que sí, que són els que realment tenen 
interès per els ciutadans; aleshores , una de les funcions o una de les finalitats de la junta 
de portaveus era, que tots aquells temes que considerem que els regidors d’aquest 
ajuntament s’han de manifestar i han de dir la seva opinió i per tant han de votar, però 
que no siguin del municipi, es poden tractar a la junta de portaveus perquè n’hi ha molts 
i com poden comprovar tots els ciutadans que han assistit avui aquí els plens es fan 
feixucs i es fan llargs. Per tant com he dit, una de les finalitats, l´altra també és la de 
tractar temes generalistes de municipi, n´hi ha vàries, però aquesta en concret a mi em 
sembla molt útil, fins i tot per la ciutadania, que com a mínim podrà escoltar en el PLE 
allò que li és més proper i que és propi del municipi. Evidentment com vostè tenia altres 
finalitats, però aquesta em semblava important a mi. 
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Intervé el SR.ALCALDE, i diu: 
 
Bé, en aquest aspecte plenament d’acord amb el senyor Ribalta i així la junta de 
portaveus va néixer, com els grans ajuntaments. A la junta de portaveus es tracten coses 
del poble, per informar de l’estat de les coses, i l’altra les mocions que res tenen a veure 
amb el municipi, en allà, s’acorden, es voten en allà i en el PLE només es dóna compte. 
I vostès van ser un dels que van dir que això no ho volien fer-ho, val?. Llavors a partir 
d’aquí convoco junta de portaveus sempre, una hora abans de la informativa de PLE , 
val?. Amb el benentès que jo proposaré la supressió de la junta de portaveus si veig que 
la cosa no funciona i no funcionem bé, i també l’aportació econòmica que els portaveus 
tenen; i que el debat sigui a la informativa de ple com ha sigut fins ara. Llavors a partir 
d´aquí votarem a favor de la proposta. La junta de portaveus serà una hora abans ja 
quedeu tots convocats, una hora abans de la informativa de ple, un dijous. La filosofia 
de la informativa de ple amb això de les mocions, és que la junta de portaveu debati les 
que no són del municipi i que després ja passin directament a la informativa de ple, 
val?, aquesta en seria una. 
 
Intervé el regidor, senyor PROFITÓS i afegeix: 
 
D’altra manera, podem fer la junta de portaveus a les set i quan s’acabi la junta de 
portaveus a la informativa de ple,a veure hi ha gent que a la tarda treballa 
 
Intervé el regidors, senyor GONTÀN i afegeix: 
 
Jo sincerament, a mi el què em preocupa és qui marcarà el criteri?, què s’acordarà amb 
la junta de portaveus i què no? Perquè els grans temes de municipi els debatrem, 
s’acordaran també en la junta de portaveus? Aquesta una i l’altra, quina diferència hi ha  
entre la junta de portaveus i la comissió informativa? I disculpi’m eh! jo ara no hi vaig, 
jo no hi vaig a les informatives perquè no em toca, sí, sí; no, no disculpi’m jo no vaig a 
les informatives perquè no em toca, però les que recordo i la última que vaig estar no 
fa... , l’anterior de l’anterior ple, de debat  “zero patatero”, perquè a més a més tot ja ve 
donat, perquè a més a més el mètode que ha aplicat vostè ara d’aplicar legislativament 
tot a “raja tabla” com s’ha posat avui, això s’ha acabat. No hi ha debat, no hi ha 
possibilitat de canvis; és més a les informatives segons el seu ROM s’haurien de votar 
les coses que van a ple i vostè no dóna ni opció. Bé, però vostè no dóna ni opció perquè 
ja està l’ordre del dia fet, que també tenim dret de posar allà mocions, en la informativa 
i vostè com que ja té l’ordre del dia tancat ja no ho podem fer-ho. Si, si, si està tancat 
perquè m’ho va dir vostè a mi i consta en acta, però bé, ara canviem criteri? Miri senyor 
Colomé, clarifiqui’s si us plau. 
 
Intervé el senyor ALCALDE i diu: 
 
El què us he dit eh, jo amb aquest aspecte la convoquem a la set de la tarda el dia que hi 
hagi informativa de ple i després fem la informativa de ple i si veiem que no funciona, 
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l’assignació fora i la junta de portaveus fora, i ja està. Si veritablament no sabem fer la 
nostra feina, doncs no ens la mereixem cobrar i ja està. Val? 
 
Finalitzades les intervencions, el senyor ALCALDE dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de l´ordre del dia: 
 
 

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE ELS ACCIDENTS MORTALS A LA RONDA 
NORD DE GRANOLLERS C-352 

 
 
ATÈS que en les últimes setmanes s’han produït de nou accidents mortals a la Ronda 
Nord de Granollers, C-352, en el tram entre la carretera de Girona C-251 fins el tram de 
la carretera de Granollers a la Roca C-1415, que en l’actualitat és de tres carrils sense 
separador que està produint accidents mortals per xocs frontals, degut a la configuració 
de la via i al volum de trànsit que hi circula. 
 
ATÈS que aquest ajuntament va aprovar el mes de novembre de 2011 moció per 
reclamar a la Generalitat de Catalunya propietària de la via i responsable del seu 
manteniment, que prengués mesures urgents per intentar evitar aquest tipus d’accidents 
per xocs frontals que en molts dels casos acaben amb ferits greus i morts. 
 
ATÈS que en resposta a la moció aprovada pel Ple de la Corporació no es va realitzar 
cap actuació per resoldre aquest fet tant greu que va acumulant accidents en aquest tram 
de la Ronda Nord, que es compten per morts en cada escon d’ells, com a màxim es van 
fer pintar ratlles sonores que no resolen ni de bon tros la situació creada. 
 
Els signants proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DEMANAR que es prenguin mesures urgents a la Ronda Nord de Granollers 
C-352, en el tram que va des de la carretera de Girona C-251 fins a la carretera de la 
Roca C-1415, per separar els carrils i evitar que els vehicles puguin picar de front. 
 
Segon.- DEMANAR la redacció d’un projecte d’eixamplament de la Ronda Nord de 
Granollers C-352 entre la carretera de Girona C-251 i la carretera de la Roca C-1415 
per convertir-la en una via de dos més dos amb separador, com la resta de trams de la 
via que s’està demostrant que és segura i fiable. 
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Tercer.- TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, als ajuntaments de Granollers, la Roca del Vallès 
i els grups polítics del Parlament de Catalunya. 
 
 
El senyor Alcalde pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte. 
 
Pren la paraula el regidor , senyor ROSÀS i manifesta: 
 
Aquesta ronda, just aquest tram que demanem, és l’únic tram de tota la ronda que no té 
separadors al mig; l´autovia de l´Ametlla, la C-17 hi van haver accidents mortals fins 
que no es va fer aquesta separació del mig de l´autovia. Aquí tenim un tram doncs que 
es va fer com es va fer i no funciona. Nosaltres, doncs, proposem prendre mesures 
urgents perquè acabar d’una vegada amb aquests accidents mortals que tenim tot 
sovint, són una pila de morts amb els set anys que està oberta la ronda són una pila de 
morts que ens els podíem haver estalviat i hem d’evitar de què no n’hi hagi cap més. 
Accidents mortals i també accidents greus que també tenen les seves conseqüències i a 
vegades rep el qui menys culpa té, el que va bé, doncs rep. Per això creiem que no és 
suficient que es pintin unes ratlles siguin més amples, més estretes; creiem que aquí 
s’han de prendre altres mesures però ja fins que no hi hagi aquesta possible separació, 
fins aquesta possible ampliació perdó de dos més dos. Entenem, doncs, que és una 
obra que pot ser mes o menys complicada, però mentrestant hem de prendre alguna 
mesura perquè això puguem evitar els accidents mortals que hi ha tot sovint, tots hi 
hem perdut algun conegut, algú potser algun familiar, algun veí i hem d’evitar això. 
Després, doncs, fins que no es pugui fer aquesta ampliació i es pugui fer una obra, 
doncs que es faci alguna mesura que sigui quelcom més que pintar unes ratlles a terra, 
ja sigui amb unes new jersey de formigó i que evitaran que els cotxes es puguin topar 
de cara, que és lo què està passant ara, o la mesura que sigui; això pot ser provisional 
de new jerseys n’hi ha moltes , les empreses.., hi ha camps plens de new jerseys per tot 
arreu, només és un cost molt baix agafar aquestes new jerseys i portar-les aquí. Algú 
pot dir, no hi caben. Sí, hi caben si ens mengem un carril mentre no es faci aquesta 
ampliació de la ronda deixem un més un, limitada la velocitat però que els cotxes no 
es puguin topar de cara d’un amb l’altre. 
 
Finalitzades les intervencions, el senyor ALCALDE dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de l’ordre del dia: 
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12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PER HISSAR LA BANDERA ESTELADA AL BALCÓ 
DE L'AJUNTAMENT I PER IDENTIFICAR EL MUNICIPI DE LE S 
FRANQUESES DEL VALLÈS COM A "MUNICIPI PER LA 
INDEPENDÈNCIA" 

 
ATÈS que el passat dia 27 de setembre el Ple de les Franqueses del Vallès va acordar de 
manera definitiva l’adhesió del nostre municipi a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI). 
 
ATÈS que en el mateix Ple es va aprovar una moció per la creació d’un Estat propi per 
Catalunya on, entre d’altres, s’instava al Parlament de Catalunya a sotmetre a votació 
una declaració unilateral de sobirania nacional i a convocar si s’escau una consulta 
sobre la independència de Catalunya i es declarava les Franqueses del Vallès territori 
català lliure i sobirà. 
 
ATÈS que la projecció pública d’aquestes decisions hauria de ser el més àmplia 
possible tenint present la importància històrica d’aquestes decisions pel futur del nostre 
país. 
 
ATÈS que una de les vies per evidenciar el compromís de les Franqueses del Vallès en 
la lluita per la llibertat de Catalunya és, entre d’altres, l’ús i la visibilitat d’elements 
simbòlics i distintius relacionats amb aquesta lluita. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent moció i 
demana al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- HISSAR la bandera catalana estelada al balcó de l’Ajuntament, al costat de la 
senyera i la bandera de les Franqueses del Vallès, i a totes les entrades del municipi en 
un punt destacat i visible (preferentment a les rotondes d’accés) fins a l’assoliment de 
la independència de Catalunya i a la regulació definitiva dels símbols nacionals en el 
marc de la futura Constitució catalana.  
 
Segon.- COL·LOCAR plaques identificatives amb el lema “Municipi per la 
independència” a totes les entrades del municipi, al mateix lloc on es situen les senyals 
de trànsit que marquen l’entrada al municipi o dels seus diferents pobles. 
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS i manifesta: 
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Bé, en primer lloc celebrar que les mocions anteriors hagin estat esmenades, acceptades, 
afegides coses. Dir que això no és una moció tancada, no és ni una proposta de mínims 
ni una proposta de màxims, és a dir, això podria ser molt més integrista demanant que 
l’estelada pengés de tots els edificis municipals, o podria ser-ho menys dient que, 
demanant que no estés en el balcó de l´ajuntament i que estés només a les rotondes. Jo 
els hi demanaria en els representants dels diferents grups, que en el moment de donar la 
seva opinió sobre aquesta moció, si és que l’han de donar, la donessin amb tota la 
tranquil·litat i dient escolti a veure, “jo no estic d’acord que es pengi en el balcó de 
l´ajuntament perquè no se què però si que acceptaria que estés a les rotondes o jo no 
vull que sigui enlloc, o si que sigui a tot arreu”, més que res perquè l’esperit d’aquesta 
moció i l’esperit d’esquerra és acceptar qualsevol cosa per petita que sigui que deixi 
palesa el que aquest ajuntament va aprovar ara fa un mes. Llavors voldria només dir 
això per començar, que no es tracta en aquí de dir és que jo no estic d’acord en aquesta 
moció per això, escolti ja els hi dic ara que la disposició a acceptar coses que estiguin 
per sota d’això, hi és. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor ROSÀS dient: 
 
Nosaltres dins la nostra línia de coherència hi estem totalment d’acord, lo que entenem 
que això gairebé ja ho havíem aprovat al ple passat del 27 de setembre, on deia que les 
banderes oficials siguin les locals de cada municipi, tradicional senyera quadribarrada i 
les estelades, enteníem que això ja, ja gairebé ja es tenia que complir. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor GONTÀN i diu: 
 
Bé, nosaltres li presentarem una esmena, bé dues esmenes. Però abans d’això, miri ja 
sap que jo sóc independentista i això ho defenso, però costa molt, com li diria, lluitar tot 
el dia amb la bandereta a la mà i la raó és la següent: jo crec que n’estem fent un gra 
massa, hauríem d’anar a la normalitat; un país normal no està ... , bé anava a dir, algú 
em va posar un exemple, els Americans la tenen tot el dia però per mi no són normals, 
però a banda d’això, jo no entenc que cada casa hagi de tenir la seva senyera, no entenc 
que en un país normal hàgim de tenir banderetes per totes bandes. Inclús em costa 
veure-les per festa major. Entenc que l´onze de setembre és el dia de la diada i això no 
és un país normal, però més enllà, sí volem construir un país normal això de veure 
banderetes per tot arreu, a mi em cansa i em sembla una cortina de fum. I  dic lo de la 
cortina de fum perquè aquests últims dies i avui se’n feia una paròdia precisament, a la 
televisió tenim un messies al davant, i em preocupa aquest messies perquè amb la 
bandereta ho tapa tot i si volem ser un país normal hauríem de començar a treballar per 
la normalitat, i la normalitat és la justícia social, i la normalitat és la democratització; 
sabem que no podem canviar segons quines coses encara, però ens hem de començar a 
posar perquè tocarà el dia 1, després del dia que siguem independents i ens tindrem que 
arremangar tots, i haurem d’anar amb una democràcia cooperativa, i per tant no podrà 
ser que ens passi com a la transició espanyola que van baixar els braços i després han 
guanyat els de sempre. Per tant jo l´esmena és la següent: li demanaríem que retirés “des 
del costat de la senyera i la bandera de les Franqueses i a totes les entrades del municipi, 
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en un punt destacat visible, preferentment a les rotondes d´accés, per penjar-la al balcó 
de l´ajuntament”; però no en el pal, en el màstil, perquè entenem que la senyera, la 
quadribarrada, és la bandera oficial de Catalunya i això és un símbol de protesta. A més 
a més podríem entrar amb un problema jurídic que ens vingués de governació i es 
muntés un “cristo”. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA i diu: 
 
Jo li votaré en contra perquè no estic a favor de ..., ni que estigui la bandera a 
l´ajuntament, ni que estigui a les rotondes; a més, a més també li haig de dir que això 
representa un cost per aquest ajuntament i aquí quan ens interessa si, si, no se si vostè 
sap que cada rotonda, que vostè com diu aquí amb el seu... amb la seva moció, no sé si 
sap lo què val un màstil? doncs comenci-ho a mirar, comenci-ho a mirar lo què val un 
“mastil” i ho sabrà el cost. Ja li dic, hi votarè en contra. 
 
Intervé el regidor, senyor PROFITÓS: 
 
Sí aquests “mastils” es compren per subscripció popular sense que li costi un “duro” a 
l´ajuntament vostè ho continuarà votant en contra. No, no, no s’amagui darrere del cost. 
 
Respon el senyor BADIA:  
 
No!, no m’amago , no em tinc d’amagar mai, mai m’he amagat, escolti’m . 
 
El senyor ALCALDE diu: 
 
Senyor Proiftós, ho deixem tal com està. Nosaltres com a Convergència i Unió votarem 
que no; som partidaris d’un estat propi però ara això no toca,com deia en Pujol. I senyor 
Profitós, i no serà per falta de ganes, però ara no toca, nosaltres ens volem centrar amb 
altres coses. Senyor Profitós, accepta l´esmena? 
 
Respon el senyor PROFITÓS: 
 
Sí, accepto l’esmena. 
 
Pren la paraula el senyor GONTÁN: 
 
M’ha sorprès i li voldria fer un pregunta. Per què ara no toca, quan vostè va votar una 
moció a favor d’això? Molt bé i dels símbols, recordo que va votar que el dotze 
d’octubre no fos festiu, recordo que va votar fins i tot això, expliqui’m el perquè ara ... 
 
Respon el senyor ALCALDE: 
 
A nivell particular, perquè varem donar llibertat de vot, ara estem votant com a partit.  
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Finalitzades les intervencions, el senyor ALCALDE diu: 
 
Molt bé, passaríem a votació amb l’esmena : 
 
Vots a favor de la moció amb l’esmena? 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels 
grups municipals ERC-AM, CpF i LFI, deu vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM, PP i PxC, i una abstenció de la regidora del grup municipal 
UPLF.  
 
El senyor ALCALDE, dóna pas al següent punt de l´ordre del dia: 
 
 

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER 
CATALUNYA EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES  
66.1 I 69 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 

 
ATÈS que l’actual situació de crisi econòmica exigeix una resposta per part de la classe 
política per tal de rebaixar, amb criteris d’eficiència, el nombre de polítics, alts càrrecs i 
suprimir institucions de govern amb competències escasses o bé que se solapen amb les 
d’altres ens ja existents. 
 
ATÈS que el Senat propicia distorsions quan el sistema de majories del Congrés no es 
correspon amb el d’aquest i obstaculitza la tasca de legislar, tornant el poder legislatiu 
dèbil i lent i propiciant que el poder executiu resolgui amb decrets. 
 
ATÈS que l’actual context de crisi econòmica fa necessària una política d’austeritat amb 
els fons públics i prioritzar les inversions a partides que resultin imprescindibles per al 
bon funcionament del país. 
 
ATÈS que les Juntes i els Parlaments autonòmics ja assumeixen les competències de 
representació territorial de les diverses comunitats autònomes que té la cambra del 
Senat. 
 
ATÈS que la cambra del Congrés dels Diputats pot envair les competències del Senat i 
per tant la seva existència no té justificació per tractar-se d’una institució de govern 
prescindible amb una funció secundària, doncs en última instància es subordina a la 
voluntat de la Cambra Baixa i la seva activitat es limita al dret d’iniciativa i al de 
deliberar sobre els projectes o proposicions prèviament aprovats per la Cambra de 
Diputats. 
 
ATÈS que la Mesa del Senat va aprovar el passat mes de març de 2012 un pressupost 
per a la Cambra Alta de 53.214.437 euros sufragats amb fons públics que suposen un 
luxe innecessari en una situació de crisi extrema. 
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ATÈS que hi ha països europeus capdavanters amb llarga tradició democràtica amb un 
bon clima social i un alt grau de benestar i desenvolupament com són Noruega, 
Dinamarca o Suècia, amb Corts unicamerals que prescindeixen de la Cambra Alta. 
 
ATÈS que el Govern d’Espanya està duent a terme retallades pressupostàries en serveis 
públics que constitueixen pilars bàsics de l’Estat del benestar i abans n’hauria de 
dissoldre una institució prescindible com és el Senat. 
 
Per tot això anteriorment exposat, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya 
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR el Govern d’Espanya a iniciar un procés de reforma del Títol Tercer 
de la Constitució Espanyola de 1978 per tal de modificar l’article 66.1, que consagra la 
bicameralitat de les Corts Generals, i l’article 69, que consolida el Senat com a cambra 
de representació territorial i estableix els criteris de representativitat dels senadors. 
 
Segon.- INSTAR el Govern d’Espanya a suprimir el Senat i adoptar una configuració 
unicameral on el Congrés dels Diputats sigui l’únic òrgan constitucional integrat a les 
Corts Generals. 
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: 
 
Plataforma per Catalunya presenta aquesta moció perquè s’elimini el Senat de Madrid, 
ja que ja tenim el Congrés i que no creiem que faci falta que ens gastem cinquanta tres 
milions d’euros l’any per mantenir el Senat, quan no serveix per res i realment vist lo 
que es veu de cada partit polític, al Senat hi van tots els que quan es retiren, ja més o 
menys quan es retiren; jo crec que, amb el Congrés ja n’hi ha prou i que seria una 
partida molt grossa per tot Espanya, realment, i Catalunya. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor ROSÀS: 
 
Bé, nosaltres senyor Badia aniríem molt més enllà. El Senat és lo què potser ens 
preocuparia menys en cas d’aconseguir la independència, perquè ja se’l quedarien allà, 
però no tant sols el Senat, sinó tenim, ja ho varem dir en el ple passat ho va dir la Núria, 
la casa del Rei, tota aquesta despesa que ens comporta , Diputacions, Consells 
Comarcals, càrrecs de confiança, assessors, aquí hi ha molt, molt a retallar; només 
retallem, només retalla el govern, els governs només retallen més aviat a la gent pobra i 
no es retalla allà on realment faria falta retallar. Sí retalléssim totes aquestes institucions 
el país podria tirar endavant molt més bé de lo què està tirant. 
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Finalitzades les intervencions, el senyor ALCALDE dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per quatre vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PxC i CpF, nou vots en contra dels regidors dels grups municipals 
PSC-PM, LFI, ERC-AM, PP i UPLF, i quatre abstencions dels regidors del grup 
municipal CiU.  
 
El senyor ALCALDE, dóna pas al següent punt de l´ordre del dia: 
 
 

14. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
RE NÚM. 2012/7304 DE DATA 18 D’OCTUBRE 
 
“Josep Badia Torrents, regidor i portaveu del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya (PxC) a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, tal i com disposa la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta per tal de ser inclosa en l’ordre del 
dia del proper Ple, la següent PREGUNTA 
 
Quants talons s’han fet al portador? Quines quantitats i per quins conceptes s’han fet? 
 
Per tant, interessa que se’m contesti aquesta pregunta el dia del Ple Municipal”. 
 
El senyor ALCALDE, respon: 
 
Bé, la contesto. Marta Pujol i Enrich, economista i interventora accidental de 
l´ajuntament de les Franqueses ,en referència a l´escrit presentat pel senyor Badia , fa 
l´informe, i li contesto:  
 
- 12 de juliol de 2011, reposició de bestreta del patronat d´esports 148,60 euros. 
- Juliol del 2011, aportació extraordinària al club Volant del Vallès 1.100 euos . 
- Juliol 2011, bestreta al patronat municipal d´esports 149,99 euros. 
- Agost 2011, bestreta al patronat municipal d´esports 361,09 euros. 
- Octubre , una altra bestreta 695 euros. 
- Novembre, dues bestretes, una de 734 euros i una de 954 euros. 
- Desembre, una bestreta de 1.086 euros. 
- Gener, en el Bellavista-Milan pel tema de zona esportiva 600 euros. 
- Una altra al gener també de 600 euros, l´altra era del desembre aquesta és del gener, de 
600 euros. 
- Bestreta del patronat municipal d´esports al gener 874 euros. 
- Al febrer reposició de bestreta 1.018 euros. 
- Al març conveni amb el Bellavista-Milan per la zona esportiva, 750 euros. 
- Al març una beca per anar al campionat del mon de Twiling  de 300 euros. 
- Al març també, bestreta subvenció activitats esportives del Bellavista 3.000 euros. 
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- Al març , inscripció torneig de setmana santa de basquet 300 euros. 
- A l´abril, conveni amb el Bellavista 750 euros. 
- A l´abril, bestreta del patronat municipal d´esports 1.144 euros. 
- Abril, subvenció esportiva Bellavista-Milan 8.909 euros. 
- Al maig, beca copa Clio 300 euros. 
- Al maig, beca campionat del mon del Twiling 300 euros. 
- Reposició de bestreta el mes de maig, al patronat, 1.004 euros 
- Reposicio de bestreta el mes de maig, és per fer pagaments en efectiu al patronat, 
1.334 euros 
- Conveni amb el Bellavista-Milan, zona esportiva de Bellavista, 750 euros al maig. 
- Al juny , reposició de bestreta al patronat, 1.474 euros. 
- Al juny, conveni Bellavista-Milan , zona esportiva de Bellavista 750 euros. 
- Al setembre, reposició de bestreta ,al patronat (2012), 296 euros. I el 2 d´octubre 
bestreta patronat municial  1.309 euros. 
Comentar que la interventora també diu, que les formes normals de pagaments de 
l´Administració Pública són amb metàl·lic, xec i per transferència. 
 
Molt bé, passaríem a preguntes dels grups polítics. La pregunta està contestada. 
Passaríem als grups polítics, tenim 5 minuts per fer, l’adrecem directament en el regidor 
i fem preguntes: Alguna pregunta? no? Val . 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: 
 
Bé, jo només en tinc una, fa poc hi va haver una trobada a Montornès entre els tècnics 
dels ajuntaments que van fer les al·legacions a ATLL sobre el 70% de la pujada i tal, i 
representants de ATLL que van venir a donar explicacions després de lo què es va 
aprovar al Consell Comarcal; donat que sota el mandat comarcal del provisional del 
senyor Profitós, aquest ajuntament va ser un dels primers en al·legar sobre el tema que 
ho varem aprovar sobre ple i tal, la primera pregunta és: quin tècnic o polític d’aquest 
ajuntament va assistir en aquesta reunió explicatòria? I quins van ser els resultats?, 
gràcies. 
 
Intervé el regidor, senyor GONTÁN: 
 
Senyor Colomé, vostè va dir-nos en el ple passat que solucionaríem l’accés a la 
informació per consultar els expedients de ple, bé la sorpresa ha estat que continuem 
igual i suposo que aplicarà (...) Si, si, si perquè un pacte de allarguem una horeta per 
mirar-se les ordenances físcals, no, no és suficient. Segona cosa, perquè no hi és la 
pancarta del quart cinturó en el balcó de l´ajuntament, que és un acord de ple? i quan es 
tornaran a reposar? I només fer-li un apunt, vostè ha parlat durant el punt de Derypol de 
que se’n faran més “trajos” a mida. Tingui en compte que els “trajos” a mida són acords 
polítics que se salten la norma i dues precisions sobre aquest tema, un: no es pot 
convertir la norma en una excepció i dos, els “trajos” a mida en els pobles veïns, com la 
Garriga i Granollers, han suposat fins i tot l’enderrocament d’un edifici. Per tant, anem 
amb compte amb el què fem, perquè vostè diu que està garantit que Derypol no tingui 
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problemes, jo li dic que no està garantit perquè és un acord polític, salta la norma i per 
tant les normes pot ser que algú les impugni. 
 
Intervé el regidor, senyor BADIA: 
 
Sembla que li faci por contestar les preguntes que li he fet per escrit, però ja li demanaré 
d’una altra manera, no es preocupi. Ja li he dit que no m’ha contestat, li he dit talons al 
portador, i ara li faig la pregunta, talons al portador, quants se n’han fet? Quants se 
n’han fet, al portador?; no bestretes, al portador, quants se n’han fet i perquè s’han fet? I 
a quina entitat s’han fet? I li torno a fer més preguntes, pregunta per la Vanessa de 
Serveis, un “quadro” que porta tres mesos al Ramassà, que està gairebé caigut, li està 
entrant aigua ja porta tres mesos, és el de la llum de tot el Ramassà, està tapat allà, 
ningú diu res, a veure quan s’arreglarà?. Els “pàrquings” municipals, ja l’aviso, que 
doni una volta perquè al ploure s’ha emportat tota la sorra i hi ha forats però forats, als 
“pàrquings” municipals; li dic tots perquè jo n’he vist quatre i.... Després una pregunta 
per la senyora Rosa Pruna, he vist que vostè ha fet un decret sobre el camí de Can 
Moreu, pot ser?, carrer Àngel Guimerà ?, sí, vostè ha fet un decret Can Morera, del 
camí de Can Morera demanant que es tregui una porta d’entrada, ja porta aquesta porta 
tres mesos, jo crec que vostè fa un decret i el què ha de fer avisar a la brigada i que vagi 
a treure la taula, la porta, perquè aquest camí, no sé si vostè ho sap? és públic i és un 
pont de Renfe, no sé quin decret avisant als propietaris .... I una altra pregunta pel 
senyor ALCALDE, quants assessors depenen d’aquest ajuntament? i quants estan 
cobrant cada mes? 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: 
 
Tres molt fàcils. La primera me la podrà contestar, juntament amb la pregunta que ha fet 
el senyor Bernabé perquè era saber doncs fins a quin punt el Consell Comarcal ha donat 
resposta, doncs a la ... o sigui quina és la situació de l’acord que varem prendre sobre 
l’aigua en el últim mes i quines novetats hi ha hagut per part del Consell Comarcal i 
com està la situació?; La segona és pel senyor regidor Randos, també és molt fàcil, si 
ens pot explicar quin ha estat el motiu del decalatge que s´ha produït entre l´acabament 
del “renting” d´un dels vehicles de la policia i la contractació del “renting” nou, que fa 
que la nostra policia local tingui un vehicle menys durant com a mínim, vaja no sé, quan 
tindran el nou, però durant bastant temps, quan estava pressupostat. I la última també 
molt fàcil, pel senyor regidor, senyor Álvarez més que res perquè es pugui dir que ha 
vingut en el ple. És referent a les bosses de promoció comercial que en el seu dia es van 
fer des de la seva àrea, la única cosa que voldria és que em desmenteixi, bé que espero 
que em desmenteixi, que aquestes bosses s’han venut a preu diferent a les associacions 
de botiguers d’aquí de les Franqueses que en els comerciants “paradistes” dels mercats, 
a mi m’han dit que els “paradistes” les havien comprat més barates i espero que m’ho 
pugui desmentir. 
 
Pren la paraula la regidora de l´àrea de Serveis Municipals, senyora VANESA 
GARCIA: 
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Sr Badia, tema del quadre del polígon el Ramassà, prenc nota i demà li passo a la 
tècnica perquè s’ho vagin a mirar. I el tema de la sorra dels parcs, sí que és cert que tota 
la sorra regalima, tenim previst de fer una actuació de posar algun tipus de grava perquè 
es fixi aquesta sorra. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PP, el senyor JAVIER ÁLVAREZ i 
respon: 
 
Sí, contestando a tu pregunta sobre, o a su pregunta sobre las bolsas, inicialmente se 
hizo dos precios; un precio para el que compraba 10 bolsas y otro precio para el que 
compraba 30 o más de 40 bolsas, ahora no recuerdo, ya te lo podré confirmar; en 
cualquier caso al final optamos por hacer un único precio a todo el mundo de 0,50 por 
cada bolsa, cuando el coste que tiene es de un euro; entendemos que el ayuntamiento ha 
pagada medio euro por cada bolsa, la Diputación nos ha subencionado con el otro medio 
euro y entendemos que la ciudadanía no tiene porque pagar ese medio euro que se va a 
beneficiar el negocio. De unas 5.000 bolsas que se hicieron, se han suministrado ya unas 
1.000, en principio la idea era, no era la campaña de verano, era simplemente tenerlas 
para ir ...., por ejemplo ahora llega la campaña de Navidad, estamos planteándonos que 
las bolsas se comercialicen a través de un plan de ocupación en los mercados, para no 
tener que obligar a los negocios a tener que comprar dichas bolsas. En principio nada 
más. El precio ahora és 0.50, en un principio para intentar que la gente no comprara 
cinco bolsas, pues se hicieron dos precios, ahora tiene un precio de 0,50 . 
 
Pren la paraula la regidora del grup municipal CIU, la senyora ROSA MARIA PRUNA 
i respon: 
 
Contestant, senyor Badia, la pregunta que m’ha fet. Jo no he signat ni he fet cap decret, 
sí que vaig fer-li un expedient a petició del Consell del Poble. El Consell del Poble de 
Llerona doncs, ens va demanar a l´últim ple que varem tenir del mes de setembre de que 
hi havia aquesta porta, a petició dels veïns, de que hi havia aquesta porta que tancava un 
pas, que és un pas, doncs, que es diu que és públic i que ha de passar inclús per anar a 
camps o per anar al Falgar el dia que estigui arreglat. Se li ha obert un expedient, és 
veritat que no hem tingut encara contesta; sí que hi ha d´altres expedients hem tingut 
contesta però per aquest cas sinó per terres que va obrir també en el seu gust i...; estem 
esperant contesta? que se li farà fer? I tant que sí, fa unes tres setmanes que se li ha fet. 
 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC, senyor JOSEP RANDOS i respon: 
 
¿Decalatge es refereix a marge de dies, entre un cotxe de baixa i un cotxe d´alta?,bé 
exactament, exactament, crec que menys d’un mes, espero; però personalment i per 
escrit li comunicaré, a vostè.  
 
Respon el regidor, senyor Profitós: 
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Que no em preocupa que m’ho comuniqui per escrit la intenció és només, doncs això, i 
que la nostra policia estigui el menys temps possible sense vehicle. 
 
Respon el regidor, senyor Randos: 
 
Li avanço que estem també a punt d’adquirir un cotxe abandonat també, que serà per la 
policia i és un altre vehicle que guanyem.  
 
El senyor ALCALDE diu: 
 
Avui crec que per junta de govern local hem aprovat el “renting” del Nissan Qashqai, 
oi?. Molt bé, respostes ràpides sobre el tema de la pancarta del quart cinturó, ho miraré. 
Sobre el tema de les ordenances fiscals i del temps que heu tingut per (...) en el tema de 
les ordenances fiscals i el temps que heu tingut, a veure jo vaig dir en els tècnics de la 
casa que s’amotllessin al vostre horari i crec, crec que ho van fer, és lo què a mi se m’ha 
transmès; en el tema dels talons, en el tema dels talons el que li he anomenat senyor 
Badia són els talons al portador, són aquests!, val, jo li he anomenat, i després en el 
tema d´ATLL ahir vaig estar en el consell d’alcaldes, va venir el senyor Carcolé, crec 
que és el director gerent d´ATLL, ens va explicar el perquè de la pujada del 70%, es deu 
en base en que el consell d’administració d´ATLL va aprovar unes pujades del 2006 al 
2011 que, després políticament no es van aprovar i per això ve la pujada del 70%. 
Independentment d’això, nosaltres no hi estem d’acord, no hi estem absolutament 
d´acord, llavors en aquí nosaltres en principi com ajuntament ho hem d’ acabar de ..., no 
hem rebut contesta en el recurs, crec!, que no hem rebut contesta en el recurs i ara 
nosaltres hem de prendre una decisió com ajuntament. Jo crec que anirà amb la línia de 
que veritablement, nosaltres no fer la pujada i que la junta de preus és el que ens obligui 
a fer-ho, però en principi això ho he de consultar, també, amb els companys del govern i 
a la junta de portaveus si la fem ben feta. I crec que les contestes estan totes donades. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


