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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 27 de setembre de 2012 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 23:05 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   
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, 4t tinent 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  
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor     
 
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental  
ALEJANDRO MARTÍN VÁZQUEZ, secretari 
 
 
 
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El senyor PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen 
realitzar alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit, suposo que deu ser un error de 
transcripció. A la 2a pàgina, al final de tot, i és en boca del sr. Colomé, diu que “tots 
els membres del govern tinguin la documentació”. Suposo que s’estava referint a tots 
el membres del consistori. És aquella cosa que havia del començament de quan es feia 
la prèvia del Ple. 
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El sr. President pregunta si posava govern. Doncs deixe’m-ho estar. Es queda govern 
però rectifico públicament i dic que és per als membres del consistori. 
 
No havent-hi cap intervenció es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 695/2012,  DE 
23 DE JULIOL, PEL QUAL ES NOMENA SECRETARI DE LA 
CORPORACIÓ 

 
ATÈS l’escrit de compareixença de data 13 de juliol de 2012 en el qual el funcionari 
LLUÍS MUÑOZ LLORET, nomenat Secretari municipal d’aquesta corporació 
mitjançant Resolució de 7 de març de 2008 de la Direcció General de Cooperació Local 
del Ministeri d’Administracions públiques en el BOE de 24 de març de 2008 manifesta 
la renúncia a l’esmentada plaça, amb efectes d’1 d’agost de 2012. 
  
ATÈS que el senyor LLUÍS MUÑOZ LLORET iniciarà el període de vacances d’estiu 
en data 23 de juliol  i fins el 31 de juliol de 2012. 
 
ATESA la necessitat de cobrir la plaça de Secretari municipal de forma accidental fins a 
data 31 de juliol de 2012 i interinament fins que no es proveeixi mitjançant procés 
selectiu o Resolució de la Direcció General de Cooperació Local. 
 
ATESA la necessitat i urgència que l’esmentada plaça es cobreixi provisionalment i que 
d’acord amb el què estableix l’article 30 i 32 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol 
sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, en el quals s’estableix la possibilitat de nomenament 
accidental d’un funcionari de la pròpia corporació local suficientment capacitat, així 
com estableix que els nomenaments provisionals implicaran, en tot cas el cessament del 
lloc de treball que estiguessin desenvolupant fins el moment del nomenament. 
 
TENINT EN COMPTE, que en la plantilla aprovada i publicada en data 23 de 
novembre de 2011, es disposa d’una plaça en règim laboral de tècnic superior que es 
preveu que en la plantilla que s’aprovi pel 2012, actualment en fase d’al·legacions, es 
determini que aquesta plaça entrarà en procés de funcionarització tot i que a data d’avui 
encara no s’ha portat a terme, i que el titular d’aquesta plaça, senyor ALEJANDRO 
MARTÍN VÁZQUEZ és la persona que compleix perfectament el requisit de 
capacitació, mancant-li únicament la transició al règim funcionarial del procés de 
funcionarització que es preveu que s’iniciï durant l’exercici 2012, un cop s’aprovi 
definitivament el Pressupost i plantilla de l’Ajuntament corresponents a 2012.  
 
ATÈS que el requisit de la condició de funcionari del senyor ALEJANDRO MARTÍN 
VÁZQUEZ requereix un procés de provisió en règim d’interinitat de l’única plaça de 
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funcionari disponible, donat que està reservada per una situació d’excedència per 
serveis especials, essent aquesta justificació motiu suficient d’interpretació de 
l’excepcionalitat i cobertura d’una necessitat urgent i inajornable, provisió sense la qual 
no seria possible el nomenament accidental i interí de la plaça de Secretari municipal, 
servei que desenvolupa les funcions públiques necessàries de fe pública i assessorament 
legal preceptiu com a funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals.  
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 94 i ss. i 194 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, en els nomenaments de màxima urgència i supòsits d’excedència 
voluntària per incompatibilitat en concordança amb els límits que preveu el Reial Decret 
Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, 
tributària i  financera per la correcció del dèficit públic  i posteriorment el Reial Decret 
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
foment de la competitivitat. 
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat conferides,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- NOMENAR al senyor ALEJANDRO MARTIN VÁZQUEZ, funcionari interí per 
a la provisió de la plaça de tècnic d’administració especial amb efectes de 23 de juliol 
de 2012 i fins a 31 de juliol de 2012, per accedir al règim de funcionari que permeti 
l’exercici de les funcions de Secretari accidental durant aquest període. 
 
Segon.- ADSCRIURE interinament al senyor ALEJANDRO MARTIN VÁZQUEZ, a la 
plaça de  Secretari municipal, amb efectes de l’1 d’agost de 2012 i fins la provisió 
mitjançant procés selectiu corresponent o Resolució de la Direcció General de 
Cooperació Local. No obstant això, s’extingirà abans de complir-se el termini estipulat 
si es produeix alguna de les causes de cessament a què fa referència l’article 7 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
  
Tercer.- ASSIGNAR-LI al senyor ALEJANDRO MARTÍN VÁZQUEZ, les retribucions 
pròpies de la Secretaria municipal, sens perjudici de les modificacions que pugui 
experimentar en virtut de l’aplicació de normes de caràcter general o particular.  
  
Quart.- MANTENIR al senyor ALEJANDRO MARTÍN VÁZQUEZ en situació 
d’excedència voluntària per incompatibilitats de la plaça de tècnic superior de l’àrea 
de Serveis Centrals, situació concedida d’ofici conseqüència del nomenament 
provisional com a secretari municipal, i fins la provisió mitjançant procés selectiu 
corresponent o Resolució de la Direcció General de Cooperació Local o per alguna de 
les causes a què fa referència l’article 7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. 
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Cinquè.- PER ADQUIRIR la condició de personal interí haurà de prestar jurament o 
promesa i prendre possessió del seu lloc de treball en el termini d’un mes a partir de 
l’endemà de la notificació d’aquesta resolució. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades i a totes les àrees de 
la corporació. 
 
Setè.- DONAR COMPTE d’aquest nomenament al Ple de l’ajuntament en la primera 
sessió que faci i PUBLICAR-LO en el Butlletí Oficial de la Província i en el DOGC. 
 
El sr. Alcalde pregunta als regidors si desitgen realitzar alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: si fos qualsevol altra persona me la estalviaria, 
però vostè és el cap de recursos humans de l’Ajuntament de Granollers i en aquests 
temes els ha de tenir més que sabuts. Primer, una excedència voluntària per 
incompatibilitat és quan una persona guanya dos llocs de treball i ha d’escollir entre 
una i l’altra. De moment aquest funcionari no ha guanyat el seu lloc de treball. 
Tindríem una anomalia. Dos, abans de cobrir aquesta plaça de forma interina, vostè 
l’ha de cobrir amb el personal propi que te funcionarial de la casa, i no ho ha fet. I té 
personal que podria cobrir aquest dèficit. Un concretament les seves inicials és “mg”. 
Compleix amb la titulació i compleix amb que ella és funcionària que està treballant 
en aquesta casa. Per tant, un cop més no entenc si és que vostè no repassa la feina que 
estan fent els seus tècnics, o és que ja se n’aprofita i decideix que sigui el sr. Alejandro 
Martin Vazquez qui ocupi aquesta plaça pels motius que no acabo d’entendre, perquè 
sé que és una persona que està posant tota la empenta possible, però és una persona 
molt nova amb això. I realment han hagut alguns errors, un d’ells greus, com és la 
publicació en el BOP dels pressupostos definitius on se’ns diu que tenim dret de recurs 
de reposició, i després se’ns diu que no tenim dret de recurs de reposició. I jo ara 
mateix si se’m caduca d’aquí a 2 dies o si se’m caduca d’aquí a 2 mesos. M’han creat 
una indefensió legal. Me l’han creat vostès. Clar, sí aquí anem en que el perfil 
professional no és l’idoni, i a més legalment fem les “triquiñuelas” perquè sigui aquest 
senyor, amb tot el carinyo del món que li tinc a l’Alejandro, doncs jo no acabo de 
saber a què estem jugant en aquest Ajuntament. No acabo d’entendre-ho. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Badia: només un incís. Vostè, el 27 de juliol, a l’últim ple que 
vam tenir aquí, sr. Colomé, alguns dels regidors d’aquesta sala vam preguntar que què 
havia passat amb el Secretari, sr. Lluís Muñoz. Vostè ens va dir que estava de 
vacances. Pari d’enganyar-nos ja. Vostè el 23 de juliol fa un decret nomenant el sr. 
Àlex. Faci el favor. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, el sr. Muñoz  em va demanar vacances del 23 
de juliol al 31 de juliol. I va demanar que per motius personals el seu cessament a 
efectes u d’agost. Evidentment, hem de donar secretari accidental des del 23 que no hi 
és, perquè s’ha de substituir les vacances. Punt número 2, és un cos d’habilitació 
nacional, jo no el puc fer fora. No puc. És d’habilitació nacional. Per tant el treu i el 
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posa o ell mateix o bé la direcció general d’administració local. I tercer, s’ha demanat 
a la direcció general d’administració local que a la plaça de les Franqueses està vacant, 
i que s’inclogui dins el concurs unitari que em sembla que es comença el mes de 
novembre i queda finalitzat el mes de febrer / març. Senzillament és això. Dins del 
perfil de la gent de la casa, l’Àlex jo crec que és una persona que ha sortit de la casa, 
que és llicenciat en dret, que es coneix la casa perquè porta molt temps. Al principi les 
coses també costen, també ho he de dir, i de vegades ens equivoquem. I quan ens 
equivoquem ho hem de reconèixer i hem de rectificar. En aquests moments l’Àlex en 
això que vostè m’ha dit, sr. Bernabé, es va equivocar i em va venir a veure i em va dir 
que s’havia equivocat i li vaig dir, “escolta’m, rectifiquem, truqui al sr. Bernabé, 
digui-li que ens hem equivocat i fem els passos ben fet”, que és el que hem fet. A 
partir d’aquí emplaço a que parli vostè amb l’Àlex Martin, quin termini hi ha per 
poder presentar el contenciós administratiu, i res més de lluny de la realitat que 
volguer-lo perjudicar en aquest aspecte. Alguna intervenció més? 
 
El Sr. Alcalde dona pas al punt següent de l’ordre del dia:  
 

3. DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE CESSIÓ 
D'ÚS DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS 
DE LES POLICIES LOCALS DENOMINAT SIP-CAT, ENTRE EL 
DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 26 de gener de 2012, va aprovar el 
conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de les policies 
locals denominat SIP-CAT entre el Departament d’Interior i l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, tenint en compte que no suposa cap cost afegit per a la 
Corporació.  
 
VISTOS els exemplars de Conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als 
processos de les policies locals denominat SIP-CAT entre el Departament d’Interior i 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.  
 
TENINT EN COMPTE que el conveni esmentat, ha estat signat protocol·làriament, per 
ambdues parts, en data 12 de setembre de 2012. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DONAR COMPTE de la signatura del  conveni de cessió d’ús del programari 
de gestió i suport als processos de les policies locals denominat SIP-CAT, entre el 
Departament d’Interior i l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, formalitzat en data 
12 de setembre de 2012. 
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Segon.- TRASLLADAR aquest acord al Departament d’Interior, Relacions 
institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana i a l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 
 
El sr. Alcalde pregunta als srs. Regidors si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: si algun regidor pot donar explicacions de perquè 
serveix aquest conveni, en què ens afavoreix, quin cost té per a l’Ajuntament, i saber 
de què són els 6.649 euros que el conveni exigeix el departament d’interior per 
engegar el conveni (...) 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: la proposta que està feta des d’aquest Ajuntament 
diu: l’Ajuntament de les Franqueses, tenint en compte que no suposa cap cost afegit. 
M’agradaria saber si això és gratis, que doni alguna explicació. 
 
Pren la paraula el sr. Randos i diu: cost afegit no té. És el què val el material. Bé, 
podem dir que és cost afegit, però és el material per fer-ho servir. El SIP-CAT, perquè 
m’entengui tota la gent, són uns arxius policials de tot l’estat que poguem accedir-hi 
en temps real. Això seria el SIP-CAT, i m’avanço ja, i el RESCAT és per a les radio 
telecomunicacions; perquè també m’entengui la gent, tota la policia parli el mateix 
idioma, podem tenir a temps real parlar amb qualsevol servei d’emergències, no com 
ara. Si estem en un accident i necessitem els bombers, hem de trucar amb el mòbil, o 
trucar a la central, i de la central als bombers. D’aquesta manera, amb els walkis en un 
mateix canal podem accedir a tots els telèfons d’emergència. Aquests són els dos 
convenis.  
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: pot explicar, si us plau, què val els dos punts per 
posar en marxa aquests sistemes i el material per comprar i posar en marxa aquests 
sistemes? El què val la compra, i mensual, perquè és molt car.  
 
Pren la paraula el sr. Randos i diu: què val? Exactament no ho sé. Li puc dir després si 
vol, perquè no ho tinc aqui, però està financiat fins el 2015-2016. Cada any anirem 
pagant. És una quota anual (....) després li ensenyo.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: com sempre s’han de mirar els convenis, el tinc el sr. 
Randos, tinc el conveni que vostès han firmat. I posa: “l’Ajuntament assumirà 
l’adquisició o la modificació de l’equipament informàtic i tècnic i en el sistema 
operatiu necessari per procedir a la implantació i correcte funcionament del SIP-
CAT”. I després diu, que és el que jo li pregunto quin cost té. L’Ajuntament es 
compromet a estar al corrent de pagament de les obligacions econòmiques contretes 
amb al departament d’interior i especialment, les que afectin a les quotes d’alta i 
mensuals concretes per a la connexió al SIP. Jo li demano, diguins’ho què ens costa a 
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aquest Ajuntament. Gratis no és, ho posa ben clar, vostès han signat aquest conveni 
amb la Generalitat de Catalunya, el tinc jo aquí. 
 
Pren la paraula el sr. Randos i diu: tiraré de memòria, si no m’equivoco costa 34.000 
amb 4 anys. No li dic exacte, si vol li puc dir després, amb els números a la mà. Però 
en 4 anys. Però, què prefereix? No pagar aquests 34.000 en 4 anys i tindre la gent de 
les Franqueses més insegura? Respongui. 
 
Pren la paraula el sr.Torné i diu: la pregunta que li he fet, i que no m’ha volgut 
contestar, i ara ha contestat, i ha sigut el primer que li he demanat i no ho sabia, i ara ja 
ho sap, era molt concreta. Per posar el punt a punt, que valen molts diners. El què 
demana aquests sistemes és un circuit dedicat especial per fer funcionar aquests 
sistemes, que no són els ordinaris d’internet, d’ADSL. Per tant, tenen un cost de 
manteniment i d’instal·lació molt alt, tant com gairebé de 500 a 1000 euros mensuals. 
Això és el que li volia demanar. Per signar un conveni hi ha un pressupost. Quin 
pressupost té la compra del material i la posada en marxa d’aquests circuits? I després 
mensuals, perquè realment lo altra de que si podem estar o no d’acord amb el servei 
que ens presta és secundari, perquè realment lo primer és saber si podem, amb les 
retallades que tenim i amb el pressupost que tenim, assumir-ho. I després és assumir-
ho amb aquest cost i ens proporciona uns serveis, ja està, jo només li demanava el preu 
i la valoració, perquè el conveni va junt amb un pressupost. I vostè l’ha de tenir. 
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: m’ha trepitjat una mica perquè anava per aquí. No 
ja està bé! No és que no ens agradi. Ja ens està bé. No és que volguem estar aïllats del 
món. Però va en aquesta línia. Portar un conveni que no ve adjuntat d’un pressupost 
del cost que té, a part de la tarificació de si fan 20 trucadetes cobrarem tant, i si fan 40 
cobrarem tant, que això consta per aquí. És una falta de rigorositat no adjuntar el 
pressupost de què ens costarà. Però a més a més, li insisteixo per tercera vegada: què 
són aquests 6.649 euros que l’ajuntament deu al departament d’Interior i que són 
condició sine quanon perquè el departament d’interior doni connexió. 
 
Pren la paraula el sr. Randos i diu: li torno a contestar, sr. Torné. Això està a la partida 
pressupostària. Si vostè les ha mirat ja vam reservar una partida per a aquests 
convenis. No li diré més. Miri-ho en el pressupost (....) No, jo no li he dit que no ho sé. 
Jo li he dit que no li vull dir una quantitat que no tinc aquí davant. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: suficientment debatut. El següent  punt és lo 
mateix. Podem seguir debatint. A veure, la finalitat d’aquest conveni és tenir un 
programari que en qualsevol moment la policia local de les Franqueses es pugui 
connectar en temps reals amb les altres policies, amb mossos d’esquadra i amb serveis 
d’emergència, i que així donem un millor servei, val? Senzillament és això. Què té un 
cost? Sí que el te. El cost hi és, i no es enganyem. Que ho hem trobat prioritari? Doncs 
sí. Tant el SIP-CAT, que és el sistema d’informació policial, com el RESCAT, que és 
el tema de les emergències. I ho hem trobat prioritari. En el moment que hi ha un 
accident tenen uns walkis, truquen i tothom ho està sentint: ho estan sentint mossos, ho 
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està sentint bombers, etc... Llavors, la finalitat és aquesta. Sr Gontán, que té cost? Sí, 
però jo tampoc he llegit ara el conveni, però sí que pressupostàriament tenim aquests 
diners per fer-ho. Senzillament és això. (...) Jo ara ho desconec. Suposo que és el 
manteniment mensual de 500 euros... no ho sé, o el programari d’inici, o la compra del 
programari d’inici. No ho sé, però això li han de contestar a l’àrea. Jo l’únic que li puc 
dir és que com a govern això era necessari. Les especifitats econòmiques, el sr. 
Randos li contestarà i si ara no ho te clar, mirareu el conveni conjuntament. No hi ha 
més.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: em sembla perfecte, però vostè la documentació que 
m’envia diu: atès que la Junta de Govern Local en sessió de 26 de gener de 2012 va 
aprovar el conveni de cessió de l’ús de programari de gestió i suport als processos de 
les policies locals denominat SIP-CAT, entre el departament d’interior, l’Ajuntament 
de les Franqueses, tenint en compte que no suposa cap cost afegit per la corporació. 
Vostè diu que sí. Però sí es té que pagar una quota mensual cada mes. 
 
Pren la paraula el sr Alcalde i diu: sr. Badia, si és així la redacció no és del tot 
afortunada. Cost? sí. Pressupostat que ho teníem? sí. (...) Anem a llegir: “Vist que el 
conveni esmentat anteriorment suposava l’abonament per part de l’Ajuntament de les 
Franqueses de les obligacions referides a les quotes d’alta i mensualitats concretes per 
a la connexió del SIP que no han estat ateses, i que segons informa la Subdirecció 
general de Coordinació de Policia l’import pendent és 5.773”, per tant aquí tenim el 
què són els 5.773. És la quota d’alta i les mensualitats que no s’han pagat. Ja està.  
 
Debatut suficientment aquest punt, passem al següent, que és el mateix 
 

4. DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR, 
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS PER L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT  
A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS 
D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA  

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 16 de desembre de 2010, va aprovar 
el conveni de col·laboració a subscriure entre el Departament d’Interior, Relacions 
institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès relatiu al marc d’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa RESCAT de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya,  per respondre a les 
necessitats dels diversos cossos de seguretat i emergències. 
 
VISTOS els exemplars de Conveni de col·laboració relatiu al marc d’adhesió de 
l’ajuntament a la Xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat 
de Catalunya, per respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i 
emergències. 
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TENINT EN COMPTE que el conveni esmentat ha estat signat protocol·làriament, per 
ambdues parts, en data 12 de setembre de 2012. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DONAR COMPTE de la signatura del Conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Interior, Relacions institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, formalitzat en data 12 de 
setembre de 2012, relatiu al marc d’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa RESCAT de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya, per respondre a les 
necessitats dels diversos cossos de seguretat i emergències. 
 
Segon.- TRASLLADAR aquest acord al Departament d’Interior, Relacions 
institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana i a l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 
 
El sr. Alcalde pregunta als regidors si desitgen realitzar alguna intervenció al respecte.  
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bàsicament anàvem a demanar el mateix, però com 
s’ha avançat el regidor ja noli demanarem que ens expliqui. El que sí volíem aclarir és 
deixar la posició clara. No ens oposem a unir-se a aquests dos plans, entenem que eren 
prioritaris. El problema és que ens entreguen un conveni que realment no explica tot el 
que hi ha, i per tant entenguin la queixa. El que demanem, igual que altres convenis 
que sortiran avui al Ple, és que de debó, facin el favor de donar la documentació, i no 
deixin les coses amb un brindis al sol, amb convenis que gairebé no diuen res. És el 
què demanem.  
 
No havent cap més intervenció, el sr. Alcalde dona pas al següent punt de l’ordre del 
dia: 
 

5. PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DELS 
CRÈDITS PREVISTOS AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2012 
CORRESPONENTS A LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS  CORRESPONENT A  
LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE EN 
APLICACIÓ DEL QUE DISPOSA ALS ARTICLES 2 DEL REIAL 
DECRET LLEI 20/2012 Y 22 DE LA LLEI 2/2012 

 
ATESA la nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a l’aplicació per les entitats locals del que es disposa en els articles 2 del Reial 
decret llei 20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
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competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per a aquest 
exercici. 
 
ATÈS que l’apartat 1 del citat article 2 del Reial decret llei 20/2012, “Paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic”, 
estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012 del 
personal al servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga 
extraordinària a percebre en el mes de desembre, en els següents termes: 
 
“L’any 2012 el personal del sector públic definit en l’article 22.1 de la 
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat, veurà 
reduïda les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en 
el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga 
extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues 
addicionals equivalents d’aquest mes”. 
 
Addicionalment, l’article 22 de la Llei 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat 
per 2012, estableix en el seu apartat 2, que: “L’any 2012, les retribucions del personal al 
servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 
31 de desembre de 2011, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat 
del mateix”. 
 
VIST que aquestes normes tenen caràcter bàsic, de conformitat amb el que es disposa en 
els articles 149.1.13a i 156 de la Constitució. 
 
VIST que l’aplicació del que es disposa en les mateixes, obliga a les Entitats locals, 
igual que a la resta del sector públic, a complir amb una triple obligació en relació 
a les retribucions a percebre, en l’any 2012, pel personal al 
seu servei: 
 
1) Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de 
complement de destinació o equivalents, corresponents al mes de 
desembre. 
2) Reducció de les retribucions anuals previstes, en l’import 
corresponent a les citades pagues. 
3) Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en 
el present any, no superin, en cap cas, i en termes d’homogeneïtat, 
els abonats l’any 2011, minorats en la quantia de les pagues a 
suprimir. 
 
VIST que l’adopció d’actes o acords que suposin l’increment de qualsevol 
concepte retributiu (productivitat, incentius al rendiment, etc), tals com a 
modificacions pressupostàries aprovades per transferir crèdit des d’altres 
capítols del pressupost al capítol 1 “despeses de personal”, que tinguin com a 
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efecte l’incompliment de les obligacions indicades anteriorment, podran ser 
objecte d’impugnació, a l’empara del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i altra normativa aplicable, per 
tractar-se d’actes dictats amb infracció de l’ordenament jurídic vigent. 
 
VIST que segons l’apartat 4 del citat article 2 del Reial decret llei 20/2012, “les 
quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues 
addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d’acord 
amb el que es disposa en aquest article es destinaran en exercicis futurs a 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes de segur col·lectiu 
que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a l’establert 
en la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i en els termes i amb l’abast que es determini en 
les corresponents lleis de pressupostos”. 
 
Aquest apartat estableix l’obligació de: 

1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l’abonament de 
les citades pagues. 

2) Afectar aquests crèdits al fi que en el propi article es cita (aportacions a 
plans de pensions o similars), sense que puguin destinar-se a cap altre 
objecte, ni en aquest exercici, ni en exercicis futurs. 
A fi de declarar com no disponibles aquests crèdits, la immobilització dels quals 
i destinació ha establert la Llei, les Entitats locals haurien de dictar, per l’import 
corresponent, acord de no disponibilitat, de conformitat amb el que es disposa 
en l’article 33 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual: 
1. “La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual 
s’immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, 
declarant-ho com no susceptible d’utilització. 

 2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però 
 amb càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions 
 de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al 
 pressupost de l’exercici següent. 
 3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva 
 reposició a disponible, al Ple de l’entitat”. 
 

VISTOS els càlculs efectuats pel servei de recursos humans d’aquest ajuntament, en què 
es posa de manifest que els crèdits previstos per l’abonament de les citades pagues es 
quantifiquen en 172.849,04€ al pressupost de l’ajuntament; en 25.739,43€ al pressupost 
del patronat municipal de cultura, educació, infància i joventut; i en 13.578,76€ al 
patronat municipal d’esports. 
 
TENINT EN COMPTE que el servei de recursos humans també ens relaciona les 
partides pressupostàries on s’hauria d’imputar aquestes despeses. 
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VISTOS els antecedents exposats, el regidor delegat de l’àrea de Serveis Centrals, 
Hisenda i Participació proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DECLARAR no disponibles els crèdits relacionats en els annexos que 
acompanyen i formen part del present acord amb uns imports totals que es relaciona a 
continuació: 

 
Pressupost de l’ajuntament:              172.849,04€  
 
Pressupost del patronat municipal de cultura, 
Educació, infància i joventut       25.739,43€ 
 
Pressupost del patronat municipal d’esports   13.578,76€ 

 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la sra. Claveira i diu: bona tarda. El nostre vot ja anticipo que serà 
negatiu bàsicament perquè no compartim la política de retallades que s’està aplicant 
des del govern central, doncs sembla que hi  ha un punt on incidir sempre i 
contínuament, i que és la part sempre més dèbil. I no es fa res i no hi ha cap indici de 
que es vulgui fer res per retallar a on realment es podria treure bastant de suc, com ara 
per exemple, la Casa Reial, el Senat, les Diputacions, els Consells Comarcals, els 
càrrecs de confiança, que n’hi ha molts i molts no serveixen per res, etc. Per tot això, 
no hi estem d’acord i votarem negativament.  
 
El sr. Bernabé pren la paraula i diu: a mi la pregunta que em faig i si això s’ha 
negociat amb el comitè, i s’ha arribat a un acord, perquè estem parlant de calers dels 
treballadors. Per tant, entenc que primer ha hagut un debat amb el comitè per veure 
que es podia fer millor. Una de les coses que es pot fer, seria agafar aquests calers i 
ficar-los en un compte fixa i els beneficis que doni, quan s’hagi de repartir als 
treballadors, es reparteixen també aquests beneficis ja que no s’estan gaudint en aquest 
moment, per exemple. A més, podríem haver fet el que han fet tres ajuntaments:Lugo, 
Santa Coloma de Gramenet i segurament el de Barcelona. Tots 3 amb diferents colors 
polítics. Aquests ajuntaments estan donant un pas més endavant, que en lloc de fer cas 
a les circulars que ens venen d’Hisenda, han fet, a Santa Coloma més concretament, 
una moció on ordena a l’Interventor o interventora que busqui totes les sortides 
possibles per acabar pagant alguna cosa als treballadors. Nosaltres no, anem un pas 
enrere i diem: “és que la llei ens diu així, i a sobre ens ve una circular d’Hisenda i a 
veure  si al final acabarem a la presó per aquest tema”. Escoltim, per aquest tema 
ningú acabarà a la presó, ja els hi dic ara. Hem de fer una aposta valent, d’estar al 
costat dels treballadors, i no a costes de prevenció per no tenir problemes a posteriori 
amb el departament d’Hisenda. Jo els hi dic, si vostès no han pactat això amb el 
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comitè i vostès, a més a més, no estan disposats a buscar solucions alternatives, 
votarem en contra.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Bernabé, no s’ha parlat amb el comitè. 
 
Interromp el sr. Alcalde i diu: perdó, perdó, hi he parlat jo aquest migdia. Hi he parlat 
amb representants sindicals. Perdona, no ho he dit i els hi he comentat, els hi he dit... 
perdona, eh? Àngel. És que no sabia que sortiria amb lo del comitè. Això ens ve per 
normativa, ens ve per llei. Llavors amb el comitè d’empresa m’han vingut dos 
representant funcionaris dels policies i hi he parlat aquest matí, i els he dit que 
m’aportessin solucions també aquí. Que nosaltres el que faríem, i el regidor ara us ho 
dirà, és allò que has dit tu el principi, en efectiu i posar-los ... però això que t’ho 
expliqui el regidor. Però jo els hi he comentat. Ells em deien que altres ajuntaments 
havien fet alguna cosa diferent, i quan els he ensenyat la circular, que és de 5 de 
setembre, han dit tot això sabíem que farien els ajuntaments algo diferent abans del 5 
de setembre. Posteriorment al 5 de setembre ells ja no tenien constància de cap mena 
d’ajuntament que hagués fet algo diferent. Però deixem que el regidor d’hisenda 
s’expliqui en aquest aspecte.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bé, el regidor de serveis centrals per variar no sabia 
que havia aquesta conversa. En qualsevol cas, jo entenc que el tema tal i com està 
plantejat en la circular del ministeri és bastant innegociable. Per altra banda, ara fa un 
mes, quan vam aprovar per unanimitat la rebaixa de 7,14 en els sous i les retribucions 
de polítics, les nostres, va sortir aquest tema. A preguntes d’algun regidor  jo vaig 
contestar que quan se’m va dir: “aquests diners que estalviem perquè serviran? Jo vaig 
dir, escolti, aquests diners no serviran per res, perquè estan immobilitzats”. Havien 
altres opinions, però al final aquests diners quedaran immobilitzats. Llavors, en el fons 
jo crec que és una mesura que tal com està ara el que fa és salvaguardar els drets dels 
treballadors. Aquests diners no ens els podem gastar en cap altra cosa que en el que es 
decideixi durant l’exercici següent si el govern central (esperem que sigui el govern de 
Barcelona), en aquest cas aquests diners van destinats al futur dels nostres treballadors. 
Aquí el què diu clarament és que aquest crèdit és indisponible i, en el cas nostre, estem 
parlant de 212.000 aproximadament, que no ens podem gastar en res i l’any que ve, si 
les coses van com han d’anar, serviran perquè els nostres treballadors que no han 
cobrat avui, ho puguin tenir el futur via pla de pensions, via ingrés social. Pel que fa a 
la manera de fer-ho, hi ha dues fórmules i totes dues són vàlides. Una és agafar aquests 
diners i immobilitzar-los a qui més ens doni per aquest saldo durant aquests mesos, i 
l’altre és deixar de disposar dels diners que estem utilitzant de la pòlissa de crèdit. La 
que surti més a compte de les dues. Si em fan cas a mi, el que farem serà això, aquests 
diners físicament tenir-los separats, tenir-los en un calaix per dir-ho d’alguna manera, i 
assegurar que no només no es poden gastar pressupostàriament, sinó que tampoc es 
gasten físicament. Llavors el fet que es voti en contra, mirin, vostès els agrada parlar 
de brindis al sol, i jo diria que és una mica això en aquest cas concret.  
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Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sr. Bernabé, tota la informació que nosaltres teníem 
i totes les consultes jurídiques que hem fet al respecte d’aquest tema coincidien amb la 
intervenció que ara fet el regidor Àngel Profitós. Jo el que veig ara, si vostè si ha fet 
molt bé de trobar alternatives i de buscar altres possibilitats, que com li dic fins ara 
desconeixíem, penso que hagués estat bé que ens informés. Jo ja dic que la informació 
que tenim és que és innegociable i que el Decret Llei no dona altres opcions i altres 
possibilitats. Ara, a mi m’agradaria saber si realment la informació que vostè diu és 
una opció que realment es pot utilitzar i es pot portar a terme perquè és una informació 
que fins ara no teníem, i per tant li agraeixo la seva aportació. Però m’agradaria 
aprofundir-hi molt més.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i llavors només una qüestió. Aqui el que fem és 
retenir el crèdit i el posarem en una llibreta, eh? després, ja veurem com  ho apliquem. 
Per tant, si ens donen noves alternatives en parlem, però jo dubto molt que n’hi pugui 
haver alguna.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Profitós, ¿això va relacionat amb que vostè el 29 
d’agost de 2012, vostè fa un Decret i canvia partides de personal, transferències entre 
partides de personal? Sí, perquè hi ha 22 mil i pico d’euros i veig aquestes partides que 
es moguin abans.  
 
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bé, al marge de tot el que s’ha comentat aquí, jo 
penso que, o almenys és el que tenia entès, crec que nosaltres som sobirans per 
prendre aquella decisió que legalment sigui correcta i sigui adequada, i no tenim 
perquè, crec jo, fer exclusivament el què ens manin. Crec que som sobirans per poder 
prendre una decisió d’aquest tipus. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo continuo dient que una conversa en un passadís 
amb dos membres del comitè d’empresa no és una negociació de cap mena. Si vostè 
considera que informant al comitè s’ha negociat, llavors tenim un concepte diferent de 
lo que és sentar-se en una taula i posar-nos d’acord. Dos membres de la policia d’un 
comitè de 12 o 13 membres. Bé, és igual, no entrem al tema. Després, seguint la línea 
del què ha marcat la sra. Claveria. Entenc que la voluntat que te l’Ajuntament és 
completament de que aquests calers no es reparteixin, però és que la mateixa llei ja 
t’està dient que no te’ls pots gastar en res més. Amb lo qual, suposo que si hi ha 
alguna possible solució, tal com ara mateix es mobilitzen en el algun ple, doncs ho 
tirarem cap endavant per veure què es pot fer. Evidentment, el que fa l’Ajuntament de 
Santa Coloma, per exemple, que el presenta el grup municipal dels socialistes de Santa 
Coloma, és un brindis al sol, però fa un brindis valent, fa un brindis que diu “estem 
farts d’aquestes retallades que estan aplicant als treballadors i intentarem buscar totes 
les mesures possibles i existeixen aquestes mesures, perquè a Lugo, amb el BNGA 
s’ha trobat una possible solució amb la qual els treballadors poden arribar a cobrar un 
85 per 100 de la seva paga extra. Evidentment, cada ajuntament serà diferent perquè 
depèn de les persones que estiguin en comissió de serveis, dependrà de la massa 
salarial en conjunt. L’únic que dic és que la Llei diu una cosa, les circulars aclaren o 
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no aclaren, i el seu acatament és voluntari perquè el text diu “es podrà portar a Ple”. 
Vostès han decidit portar a Ple. Ara, hi ha altres ajuntaments que han decidit no portar-
ho, i evidentment aquests calers no es poden tocar, ho passem per Ple o no ho passem 
per Ple, perquè són dels treballadors; és que no se’ls poden “patejar”. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: només una  qüestió. “Este apartado establece la 
obligación de afectar estos créditos al fin que en el propio artículo se cita, aportaciones 
a planes de pensiones o similares, sin que puedan destinarse a ningún otro objeto, ni en 
el presente ejercicio ni en futuros ejercicios.” I aquí posa “establece la obligación de.” 
O sigui, ens diu que tenim l’obligació de fer-ho. Això ens ho diu la llei.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: la llei evidentment diu això, però la circular diu 
que vostès, aquest consell que li donem de crèdit de no disponibilitat podrà portar-ho a 
ple. Això ho diu la circular. Estem parlant de dos temes diferents. Una cosa és lo que 
diu la Llei que ens obliga, i l’altra és las disposicions que es fan des d’Hisenda perquè 
els Ajuntaments vagin un pas més enllà, i nosaltres hem fet aquest pas més enllà, amb 
tota la bona voluntat i espero que facin cas al regidor d’Hisenda perquè d’aquest 
assumpte en sap, per ajudar als treballadors, però sense una negociació prèvia amb 
aquests mateixos treballadors de veure que és el què volien ells realment fer amb 
aquests calers. Segurament haguéssim arribat al mateix punt, eh? però això, des del 
meu punt de vista, evidencia i no és el primer cop, una manca de diàleg amb el comitè 
amb molts temes de personal.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: al final, no sabem si lo que s’ha fet amb el comitè 
ha estat una negociació formal o no. En qualsevol cas deixar clar, pel que s’ha dit aquí, 
jo personalment i el partit al què represento estem tant en contra de les retallades com 
pugui està el que més d’aquesta sala. Per una altra banda, el fet de declarar la 
indisponibilitat del crèdit, mirin jo m’estimo més que hi hagi un acord de Ple que 
declari això, de manera que es necessiti un altre acord de Ple per tirar-ho enrere. Pel 
que pugui ser. I en qualsevol cas, dintre d’aquesta indisponibilitat jo penso que el què 
apuntava el regidor sr. Bernabé és absolutament correcte. De moment tindrem aquests 
diners immobilitzats; no en tinc ni idea de si el rendiment d’aquests 212.000 es pot 
afegir a lo que els hi toqui als empleats o si ha de ser forçosament per a nosaltres, però 
en qualsevol cas, qualsevol diner que està en una llibreta de termini pot ser d’aquesta 
llibreta de termini. Si d’aqui un mes, d’aqui dos mesos, mantenint aquest criteri de que 
no ens podem patejar en cap altra cosa, trobem una altra alternativa millor, endavant 
les atxes. De tota manera jo els hi demanaria que es replantegessin el vot i que el seu 
vot fos afirmatiu partint de la base aquesta. 
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: si a veure, per seguir el fil de com ha anat les 
diferents intervencions. El grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya 
doncs votarem a favor ara la iniciativa  perquè es tracta d’un compliment del Decret 
Legislatiu i pensem que  això ho hem de fer-ho. Sra. Claveria, no ens hem declarat la 
independència a les Franqueses encara, vull dir que hem de complir les lleis que venen 
del govern, com de les directives europees i per tant ho votarem. De totes maneres, sr. 
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Bernabé, estem atentes de que  si hi ha opcions jurídiques que dins el compliment 
d’aquesta llei permeten doncs fer un tractament més digne del que són els treballadors 
d’aquesta casa, evidentment estem oberts a parlar-ne i votarem a favor, i encara estem 
a temps de rectificar-ho en el proper Ple o en el moment que sigui oportú. Per tant, 
torno a agrair la seva aportació i li dic que ara de moment votarem a favor per donar 
compliment al Drecret Legislatiu, però que evidentment estem oberts a modificar-ho 
en un proper Ple.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: m’he oblidat contestar el regidor sr. Badia. No té 
absolutament res a veure el moviment de partides al què vostè fa referència. De fet, 
aquest moviment és anterior a la data en la que nosaltres rebem això, i això és 
senzillament per treure saldos d’un lloc on sabem que sobraran i passar-los a un altre 
lloc on sabem que faltaran. Però no afecta en absolut a les nòmines dels treballadors a 
les que fa referència a la paga extra de Nadal, per entendre’ns. Pot estar absolutament 
tranquil.  
 
(...) 
 
El sr. Alcalde sotmet a la proposta a votació però hi ha alguna intervenció (que no 
recull la megafonia i que no es pot escoltar) i diu: hi ha un compromís sempre i quan 
la Llei m’ho permeti, res més que això. Està clar. Jo crec que ha quedat clar (...) Però a 
lo millor dintre de 4 mesos no ens obligaran des de Madrid.   
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: si és una Llei, perquè la porta a votació? 
 
El sr. Alcalde respon que la retenció de crèdit s’ha d’aprovar per Ple i nosaltres volem 
retenir aquest crèdit, per tenir-la en efectiu i que ningú se la pugui gastar, en una 
llibreta. El volem tenir en efectiu, no volem tenir de romanent de crèdit, el volem tenir 
en efectiu. I senzillament és això. El volem tenir perquè ningú se’l gasti. Que doni 
rendiments. Li prometo: aniran als treballadors. Això li prometo, aniran als 
treballadors. Lo altre, si per llei ens ho permet, fantàstic; si no ens ho permet.... 
Escolti’m, té el compromís públic que aquests diners aniran a una llibreta i no es 
mouran. (...) Fins que toqui, fins que tornin als treballadors com a aportació de pla de 
pensions o amb el què sigui.  
 
Finalitzades les intervencions, el sr. Alcalde dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, tres vots en contra dels regidors 
del grup municipal CpF i tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i 
PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 

6. APROVAR INICIALMENT EL CONVENI URBANÍSTIC AMB 
L'EMPRESA DERYPOL, SA 
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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 
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. 
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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 sr. Alcalde pregunta als assistents si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte.  
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: una vegada llegit el conveni, per l’anàlisis que fem  
hi ha 2 qüestions que considerem lesives per als interessos municipals, a lo qual 
comporta aquest conveni. Una bàsicament, que és el planejament contra els interessos 
municipals que en el seu dia el consistori va aprovar, que una peça de propietat 
municipal de 6 hectàrees de zona verda i equipaments es pretén mantenir una 
instal·lació antiga química, amb un grau alt de risc químic. Per tant, va en contra de la 
filosofia aprovada per aquest consistori de convertir aquesta propietat municipal en un 
equipament d’ús d’interés municipal, que hi ha serveis en aquests moments d’oci, 
educatius i formatius, que realment van en contra de mantenir una instal·lació química 
d’aquestes característiques. Després una altra cosa sorprenent, que no entenem excepte 
que no ens ho expliquin millor, és afectar el patrimoni municipal. Afectar-lo perquè 
resulta que se li habilita la propietat antiga d’aquesta fàbrica que està des de fa anys 
d’equipament municipal, la parcel·la resultant també se la queda, i ens donen unes 
parcel·les de un valor totalment diferent, en el Pla de Llerona. Per tant, en valor 
afecten d’una manera considerable al patrimoni públic i per tant lesionen els interessos 
d’aquest consistori (...) Però si no em deixa acabar no sabrà el que li vull explicar, 
perquè és més complexa que tot això. El que he llegit és el que he entès, no lo que 
vostè m’expliqui. Per tant, l’important és un equipament o uns terrenys de 8 hectàrees 
municipals amb una indústria química que no es va poder consolidar perquè anaven en 
contra dels interessos públics, que per tant, el Pla va donar-li el terreny resultant i va 
donar-li la indemnització pel cesse de la instal·lació i també, una cosa molt important a 
destacar, és que el contenciós posterior administratiu que va posar l’empresa, el 
Tribunal Superior de Catalunya va donar la raó a l’Ajuntament i al Pla Parcial. Per 
tant, tenim un Pla que és d’interès públic i que potencia aquesta zona de 6 hectàrees, 
una indústria química feta dels anys 60, quan a aquells anys, en època franquista es 
deixava fer en un camp de patates indústries químiques perilloses. Tenim la DELSA, 
com a experiència, la GEMMA, la DERYPOL. Això va en contra d’aquest interès 
públic de defensar aquests equipaments que l’Ajuntament al seu dia va potenciar en 
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aquesta zona. I com que no es va poder, diguéssim compaginar els interessos 
d’aquesta indústria amb el planejament, es va atorgar per un trasllat de propietat per 
donar 10 anys de carència i per indemnitzar les instal·lacions que van estar validades 
per un contenciós administratiu, és a dir, pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. Per tant, l’altre argument que aquí se’ns destaca, que és per salvar llocs de 
treball, que sàpiguen l’equip de govern que estava previst el trasllat d’aquestes 
instal·lacions a l’empresa mare, que és a Celrà, que per tant això ja estava previst amb 
la carència pertinent, i que per això no perillava cap lloc de treball, i que si, a més, 
volien que es quedés a les Franqueses, tenien altres alternatives per buscar solucions. 
Igual com ara parlen de canviar la qualificació per permetre que segueixi estant en el 
mateix lloc i saltar-se la normativa del carrer, etc., cosa que això passava fa 40 anys 
però ara no pot passar, que realment hi ha dos alternatives que poden utilitzar. El 
buscar un terreny a les Franqueses que pugui permetre que es traslladi aquesta 
indústria, perquè terrenys en tenen, i qualificables, o també donar-li més carència per 
resoldre el problema, i ja estaríem d’acord. Però mai perjudicar uns terrenys de 8 
hectàrees que l’ajuntament té planificat fer-hi equipaments i equipaments de formació 
i d’ús de gent, i que van en contra d’aquesta planificació. I a més, no ens enganyem, 
que aquest conveni te un element especulatiu molt important, que no només es tornar a 
la ubicació que hi ha, sinó canviar terrenys per altres que compren i que ens entreguen 
a canvi de que es queden els nous. Home, això és infumable. És a dir, si realment 
volen anar al lloc en què estaven abans, al bó, la nova parcel·la se la queden i ens 
donen una tercera que no ens interessa per a res a l’Ajuntament en el Pla de Llerona, la 
veritat, si això no és especulació que ens ho expliquin d’una altra manera. I una 
miqueta tornar a això dels 40 anys. Abans, en els anys 60, quan es va fer aquesta 
indústria, sí que es feia d’aquesta manera, però ara les lleis ja no ho permeten, 
l’urbanisme de Catalunya. Vull dir que espero que la Generalitat de Catalunya aquesta 
requalificació la tombi i ens deixi en una altra situació.  
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bé, sumar-me al 100 per 100 al què ha explicat el 
sr. Torné. Només, quan parlàvem de convenis que no expliquen res, aquest és 
precisament el conveni que no explica res, perquè hi ha molt més soroll de fons que lo 
que explica el conveni. Però a mi la curiositat que tinc afegint a tot el què ha dit, és, 
ara els hi permetem quedar-se, per lo qual el terreny serà seu, ens compensen, però... 
per quina raó hem de trencar un acord que va haver-hi fa deu anys? I quin interès hi ha 
en que es quedi una empresa que és química de tipus III com posa al conveni, allà, en 
un sòl idoni per diferenciar la zona urbana de la zona industrial?  Jo no ho entenc, no 
entenc aquest interès. Pot ser que la raó sigui que se’ls ha de compensar 
econòmicament a DERYPOL per la marxa, com havia l’acord, amb uns 2 milions 
d’euros aproximadament. DERYPOL no sabem si ho ha cobrat o no, creiem que no. 
Ara ens ho confirmarà vostè. Si no ho ha cobrat i no se’n va, aquests diners s’hauran 
de tornar als propietaris que van pagar a les quotes urbanístiques la seva part. Una de 
dos, o aquí DERYPOL deixa anar calers sota mà, i es paguen aquests dos milions 
d’euros, o d’alguna manera algú ens haurà d’explicar d’on surten aquests dos milions 
d’euros per tornar als propietaris.  
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: afegint-se a tot el què han dit, perquè no queda res 
més. Fa uns anys va haver una sentència de que aquesta fàbrica no tenia que estar aquí 
i tenia que marxar, d’alt risc químic, vostè ara firma un conveni i deixa la fàbrica fixa 
per sempre.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el grup d’Esquerra no votarem a favor d’aquesta 
proposta per totes les coses que s’han dit aquí i tampoc votarem en contra d’aquesta 
proposta per les mateixes coses que s’han dit aquí. Ens abstindrem, intentaré explicar-
me. Ara mateix la situació en la què està aquest tema, és una situació absolutament 
enquistada i ens sembla que aquest conveni, dins de la desgràcia, permet mantenir uns 
llocs de treball que possiblement estava previst en l’any 2002 que es poguessin 
traslladar a no sé on. Les circumstàncies no són ni molt menys les mateixes. Perdó, em 
sembla que no era el 2002, que era més endavant. En qualsevol cas, i no ho votarem a 
favor perquè la firma d’aquest conveni ve mig obligada pel fet de que els 2 milions 
d’euros que en el seu dia es van cobrar, no hi són, i jo els asseguro que jo no me’ls he 
gastat. Llavors, aquí ens posem com ens hi posem, la situació ni molt menys la ideal, i 
aquest és el motiu de l’abstenció del grup d’Esquerra.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, el conveni amb DERYPOL. Les circumstàncies 
de l’any 2003 no són les  mateixes que ara. Això és evident que és així, i en aquests 
moments, a aquest govern lo que li ha pesat, més que per altra cosa, és les cinquanta i 
pico famílies que en aquests moments estan treballant a DERYPOL. No, no, us ho dic 
així. No, escolta’m, hi ha moltes de les Franqueses i hi ha moltes de fora. Això per un 
costat, i és la destrucció de llocs de treball perquè si se’n va a Celrà molts llocs de 
treball d’aquests quedaran destruïts sense cap mena de dubte. I gent de les Franqueses. 
Aquest és el primer i primordial motiu. Vostè li pot semblar poc, o us pot semblar poc, 
però a mi no, i a nosaltres no ens sembla poc. Ara bé, s’han de fer les compensacions 
oportunes. Les compensacions oportunes significa estar sota una parcel·la 
d’equipaments de 10.000 metres quadrats i l’Ajuntament n’ha de tenir per valor de 
10.000 metres quadrats en un altre costat. Cinc mil, em sembla que són si no mal no 
recordo, de la finca resultant de DERYPOL, i cinc mil direm noms i cognoms, en el 
Polígon del Pla de Llerona d’unes propietàries que es diuen QUERFRAN, que tenen 
un contenciós contra l’Ajuntament. Què solucionem també? Primer, DERYPOL va 
posar un contenciós de 14 milions d’euros contra l’Ajuntament, que l’Ajuntament ha 
guanyat en primera instància, però està recorregut. Per tant, tampoc sabem si al final 
els hi donaran la raó, no ho sabem, perquè està recorregut. I a part, DERYPOL ha de 
pagar prop de 680.000 euros de quotes urbanístiques, que fins ara no pagava. I deixa 
de cobrar els 2.300.000 d’indemnització. Però aquests 2.300.000 euros els hem de 
tornar als propietaris del sector. Per tant, aquests 2.300.000 euros no compensen, un 
positiu i un negatiu, o sigui res. Això per un costat. I el tema QUERFRAN la compra 
d’aquestes finques també suposa que QUERFRAN tregui el contenciós que te contra 
l’Ajuntament i l’Ajuntament ingresssarà els 380.000 euros de quotes urbanístiques que 
QUERFRAN ens deu. Per tant, hi ha dos contenciosos que ens treuen: un de 
14.000.000 i un de QUERFRAN  pel tema de les quotes, i s’ingressaran prop d’un 
milió d’euros en aquest aspecte. Jo us he de dir que DERYPOL té tots els permisos en 
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regla i legalment. Per tant és una empresa que té tant els permisos nostres com els de 
la Generalitat, per tant amb una empresa que gaudeix de tots els permisos, per a mi no 
és perillosa.  
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: una miqueta enfocar quin és el problema, no una 
miqueta a entrar si un senyor que no paga les quotes urbanístiques, com a 
QUERFRAN, que té un contenciós perquè no les paga i perquè les tenia venudes i 
després es va tirar enrere, etc... que és un problema particular i no de l’ajuntament, i no 
ha executat les quotes l’Ajuntament, escolti’m, això no te res a veure amb embrutar 
una parcel·la i una planificació que te l’Ajuntament. Jo penso que si centrem el debat i 
entenem, esperarem a que el regidor d’urbanisme estigui atent..... ¿sí? Jo ho dic perquè 
vostè és el regidor d’urbanisme i va per vostè també, eh? lo important no és els diners 
que es tenen de cobrar o es deixen de cobrar, l’important primer és l’interès municipal. 
I em penso que aquí ningú no en parla. Quin és l’interès municipal i cap a on anem? 
Si, igual com després parlarem de cap on va Catalunya, doncs també cap a on va les 
Franqueses, quins són els nostres equipaments, quines són les nostres planificacions, i 
cap a on volem que vagi. Si realment en el seu dia vam planificar que aquella zona fos 
una zona important d’equipaments i no era compatible amb aquesta indústria perquè 
estava fet dels anys 60, en mig d’un cap de patates, sense cap tipus de planificació, 
doncs es va entendre que no havia cap més remei que traslladar-la, d’acord? Per això 
es van donar 10 anys de carència i una indemnització, val? i per això van anar al 
contenciós i per això van resoldre a favor del Pla Parcial. En aquests moments, el que 
realment el consistori ha de fer és planificar o analitzar quina és la planificació que li 
interessa pel futur del municipi. Si realment aquella pastilla de 8 hectàrees la vol verda 
i d’equipaments, o la vol que sigui una cosa que no serà ni una cosa ni l’altra. Perquè 
si realment una indústria d’aquest nivell ha d’estar al mig d’un espai de 8 hectàrees de 
formació, de lúdica, etc., és incompatible. I si això no ho diem i no defensem els 
interessos municipals, doncs estem equivocant com a consistori. Per tant, que a mi lo 
dels calers és una part secundària, i si parlem de calers i no parlem dels interessos 
municipals també ens equivoquem. Després les compensacions, que si ara dono això, 
que si ara dono lo altra, escolti’m, jo per a mi, o que el més important són els 
treballadors o els calers, escolti’m, jo crec que el més important és decidir cap a on va 
les Franqueses, què volem fer dels nostres equipaments, dels nostres serveis, quina 
planificació tenim. Després, el problema que pugui tenir aquesta indústria, que ha estat 
àmpliament debatuda en aquest consistori i que ara ja els he donat dues solucions. 
Primer, buscar-li un espai a les Franqueses compatible, i fer tot allò que calgui per 
mantenir-la, i l’altra, poden utilitzar i, també estarem d’acord, donar-los més anys de 
carència, si aquest és el problema hi ha solució, per mantenir llocs de treball. I que 
cuidado, que lo més important que no vull que es faci demagògia és que amb aquesta 
indústria que és viable no perillen els llocs de treball. Si de cas, perilla un trasllat d’un 
lloc a un altre, però no perillen els llocs de treball perquè no dir això seria com diu 
aquell, faltar a la veritat. Però jo penso que hem de discutir dos interessos municipals: 
el de l’espai d’equipament i cap a on volem planificar i quines necessitats tenim, i 
després l’altra més important, com solucionar els problemes de futur d’aquesta 
indústria si realment volem aprofundir amb aquest problema. Perquè si realment és 
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tractar dels llocs de treball i de la indústria, doncs busquin un espai que ja han trobat o 
han comprat, o han arribat a un acord amb aquests propietaris, porti-la al terreny que té 
QUERFRAN que és molt més gran que no pas aquestes 4 parcel·les petites i traslladin 
tota la indústria, i la indemnització que han de cobrar serveixi realment per traslladar-
la allà, i amb això haurem resolt dos problemes: el de l’equipament municipal que el 
volem preservar, i el de la viabilitat de la indústria, i aquí ens posarem d’acord. Si 
realment li tenim de donar una qualificació en un espai perquè hi sigui, cap problema 
si li tenim de donar carència per realment resoldre la transició, també. Però cuidado, 
que quedi ben clar una cosa: el tràmit del Pla Parcial s’ha fet legal, i la indemnització 
també, i que també s’han donat 10 anys de carència per buscar solucions. Estem 
acabant els anys de carència i encara no s’han buscat solucions perquè les solucions 
que realment havien, que és la de Celrà que és on té l’empresa mare, que és una 
empresa americana, ja estava previst traslladar-lo allà. No és viable? Escolti, doncs 
busqui una altra, nosaltres hi serem. Ara, embrutar una finca d’aquesta importància 
amb la planificació que te i amb la entitat que te aquesta finca, amb els serveis que 
s’estan concentrant i el nivell que és amb aquesta indústria, és incompatible. I jo el què 
demano, és que si vostès no ho veuen, espero que la Generalitat ho vegi que això no 
pot ser possible. Ara la solució de l’empresa busquin alguna altra, que en tenen, i amb 
això igual com s’han buscat ara parcel·les al Pla de Llerona, buides, també hi pot anar-
hi allà, escolti, jo crec que no....o pot anar-hi al costat. Canviï la qualificació i ja hi 
estem d’acord.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: entrem a debatre si una empresa ha de tancar o no 
ha de tancar, com ha dit bé el regidor Torné, aquesta empresa ve d’una gran empresa 
nord americana que no te problemes. Les empreses farmacèutiques i químiques se’n 
van sortir més o menys bé de la crisis. No estem parlant d’empreses que ho estan 
passant realment malament. Per tant, de què estem parlant? Estem parlant, i suposo 
que vostè era regidor d’aquest ajuntament, sr. Colomé , quan es va aprovar, estem 
parlant de que en el seu moment, pel bé del poble i de la comunitat va aprovar una 
sèrie d’equipaments. I ara aquesta empresa ens diu: “de lo que vam acordar fa 10 anys, 
que a més he perdut el contenciós, fem veure que no ha passat pel bé de l’economia 
municipal i a més a més, li dic que el front de vorera que a mi em faria que em retirés, 
el canviem, jo no faré com la resta de propietaris, jo sóc especial, el meu front de 
vorera serà més petit que el de la resta de propietaris, i a més li marcaré una sèrie de 
condicions que serà que els terrenys, 5.000 metres els tindrà els tindrà allí i els altres 
5.000 metres allà” amb lo qual el valor d’aquests terrenys, com estan disgregats, perd. 
Evidentment que perd, però és que a més és amb el límit amb Canovelles, uns terrenys 
que jo no sé què farà allà l’Ajuntament, perquè tampoc donen explicacions. Amb 
aquest Pla sí que donaven explicacions de aquests terrenys a què podien anar destinats. 
No donen explicacions de res. Però la mare dels ous, que vostè ha passat de puntetes, 
està en que aquest ajuntament va recaptar als propietaris 2.000.000 d’euros que es va 
patejar amb altres projectes amb el rotllo de la caixa única, que jo crec que això té un 
punt d’il·legalitat manifesta, perquè si vostè recapta una sèrie de calers per fer unes 
actuacions urbanístiques, per fer-les i no gastar-les en una altra banda, i que ara es 
troba amb aquest problema. Aquests 2.300.000 vostè no diu d’on els traurà. I el 
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conveni tampoc diu d’on els traurà. Em jugo lo que sigui, per arte de màgia, farem 
com els trileros, aquests 2 milions acabaran apareixen sobre la taula, i que els pagarà 
DERYPOL. Ja ho veurem el futur ens ho dirà. Què val la salut dels ciutadans de les 
Franqueses? Perquè això tampoc ho diu. Aquesta empresa s’ha d’anar d’aquí perquè té 
risc químic, no se’n va perquè no sé quin rotllo: risc químic, que a més ens diu que 
hem de requalificar d’equipaments a nivell 3, que el nivell 4 que per a mi és centrals 
nuclears. I no em val això de que han estat aquí 40 anys i no ha passat res, perquè el 
pagès japonès de Fukushima també cultivava al costat de la central durant 40 anys i ha 
fotut un pet allò. Aquest ajuntament no pot posar per sobre la qüestió econòmica de la 
qüestió de salut pública i de la qüestió del bé comú.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: de totes maneres, breument sr. Bernabé, el primer 
que petaria sóc jo que sóc el que estic més a la vora visquent-hi, que ho sàpiga. Tinc 
en línia recta 100 metres. És una empresa que abans l’escoltava i ara ni l’escolto. No 
l’escolto, perquè ha baixat de grau i llavors té totes les llicències oportunes.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: a veure, estem parlant una mica amb l’equip de 
govern, jo agraeixo molt les aportacions fetes des de l’oposició, penso que molt bé 
proposen vostès, és un tema que segurament requereix d’un debat més profund, un 
anàlisi més profund de veure doncs els peròs i els contres, i evidentment l’anàlisi que 
s’ha fet d’aquest punt des de l’àrea d’hisenda, des d’alcaldia doncs era un element que 
es considerava que era profitós pel municipi per molts àmbits, però jo el que demano 
és que deixem aquest punt sobre la taula i que per tant, fem les reflexions que faci falta 
però també els demano que valorin el que s’està dient. És a dir que no només veiem un 
costat de la balança sinó que el sapiguem veure tots i de forma clara, sense 
exageracions, sense demagògia. Estem en uns moments molt complexos en què 
qualsevol decisió que nosaltres prenguem aquí, te una transcendència real sobre la 
vida de moltes persones. En aquest cas, sobre llocs de treball o sobre les finances del 
municipi. Per tant, des d’aquesta perspectiva penso que també tenim una 
responsabilitat i hem d’analitzar les coses, i els demano que la tinguem tots. 
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: el deixar la proposta sobre la taula, implica que ens 
trobarem i entre tots buscarem una solució? O que ens portaran una altra cosa? 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i contesta: implica que ho debatrem més. Res més que 
això. Primer el govern, que som els que manem, i després ho traslladarem a la 
oposició. Hi ha sensibilitats diferents, jo lluitaré perquè DERYPOL es quedi aquí, ja 
us ho dic obertament, mirant la fórmula o com sigui. Llavors, a partir d’aquí, el 
govern, ara ho deixem sobre la taula el punt. Aquest punt està aprovat per junta de 
govern, però el deixem sobre la taula i en el proper ple ja ho discutirem.  
 
Per tant, aquest punt queda damunt la taula. 
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7. APROVAR L'ADHESIÓ I ELS ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE  
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 

 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 d’octubre de 2011 va adoptar, 
entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- ACORDAR iniciar les actuacions per constituir una Associació d’ens 
locals amb la finalitat de defensar l’assoliment dels drets nacionals que 
corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir. 
 
Segon.- EXPRESSAR la voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de 
concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament 
de l’Associació. 
 
Tercer.- DESIGNAR l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en 
l’Associació a constituir”. 

 
ATÈS que el dia 14 de desembre de 2011 es va constituir l’Associació de Municipis per 
a la Independència. 
 
VIST el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, a la present proposta. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ADHERIR-SE a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a 
Vic en data 14 de desembre de 2011. 
 
Segon.- APROVAR els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer.- FACULTAR el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
 
Quart.- DELEGAR en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació 
amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la presidència de l’Associació de Municipis per 
la Independència i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
El sr. Alcalde pregunta als assistents si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte.  
 



Ple 27/09/2012 – pàg. 25 

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres, el nostre grup, com a impulsors de la 
moció que vam aprovar en el seu dia, que no va ser amb el seu vot, li haig de recordar, 
el seu grup es va abstenir, com també ho va fer amb altres mocions que afecten al 
nostre país. Les retallades dels cursos del català que fa el consorci, l’etiquetatge català 
també dels productes, que vostè va votar a favor, l’escola de música, tantes coses que 
vostè no hi estava d’acord, estem ara sorpresos que vostès hagin manifestat que 
canviarà el seu vot. Ja ens alegrem, ja ens agrada, però recordar-li que en el seu dia, 
vostè, tot això no ho veia clar. En definitiva es tracta de defensar els interessos del 
nostre municipi i per això creiem que hem de votar a favor. 
 
Pren la paraula el sr. Colomé i diu: només una qüestió, no hi vaig votar a favor però 
tampoc en contra. I els esdeveniments canvien, i és bo canviar també. És evident que 
els esdeveniments de quan va ser el novembre de l’any passat, fa 15 dies van sortir un 
milió i mig de persones al carrer (...) vàrem sortir, o van, és igual. Tampoc vaig votar 
en contra de l’etiquetatge. Una cosa és l’abstenció, ara bé, potser en alguna altra que 
ve després m’abstindré igualment, això també li comento. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri, això es va aprovar amb els vots a favor del 
grup de Convergència per les Franqueses, Les Franqueses Imagina i Esquerra 
Republicana per Catalunya. Què ha canviat en aquests nou mesos? Jo li diré. Si va a la 
pàgina de l’Associació de Municipis per a la Independència i mira l’executiva, veurem 
que dels onze membres que tenen potestats de presidència, etc., vuit pertanyen a 
Convergència i Unió, i tres a la resta de partits. Això és el què ha canviat, que han vist 
que aquí tenen un impuls polític molt potent, i ara han virat beles cap a la 
independència. Em sembla perfecta. Però digui’ns la veritat, no digui que han passat 
moltes coses, no, no. És que aquí veuen un profit polític. I ara es bolquen amb això.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: demanaria si fos possible una còpia dels estatuts.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: des del Partit dels Socialistes de Catalunya no 
generem la nostra ideologia o la nostra manera de pensar en funció d’un dia per l’altre 
doncs en fet de veure una realitat, i de cop i volta doncs decidim canviar els nostres 
punts de vista i el nostre vot. A veure, nosaltres estem radicalment a favor del debat, 
estem radicalment a favor de la llibertat d’expressió, de la llibertat de vot, de que els 
pobles democràticament, puguin expressar la seva opinió, però considerem això, que 
les coses no es fan d’avui per a demà. Avui sóc blanc i demà sóc negra. Sinó que 
realment considerem que la societat catalana necessita un debat mol més profund, 
parlar-ne més, penso que les coses no es poden fer d’aquesta manera com explicava el 
sr. Rosàs, ara sí, ara no, i nosaltres evidentment votarem en contra d’aquesta moció. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: el grup municipal d’Esquerra votarà a favor tal i 
com va fer ja en l’anterior ocasió, tot i ser conscients de que el què ha comentat el sr. 
Bernabé és cert.  
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Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: si em deixa, és que quan ha hagut gent que ha 
treballat, gent que és coherent ens trobem per un altre costat que hi ha gent que se 
n’aprofita de tot això. Li dic perquè li agrada sortir a la foto. Es fan actes que se surt 
de l’Ajuntament de les Franqueses i no es diu res als regidors que en el seu dia van fer 
possible aquesta moció, que hi vam votar a favor. No se’ns va comunicar res, no se’ns 
va dir res, però sí que hi ha gent que surt a la foto.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: l’acte el va convocar l’ANC i em va convidar a mi, 
si, si, havien cartels per tot arreu. Jo més no en sé. No ho vaig organitzar jo. De l’ANC 
no sóc membre, de l’AMI sí.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ERC-AM, UPLF, CpF i LFI, cinc vots en contra dels regidors 
dels grups municipals PSC-PM i PP, una abstenció del regidor del grup municipal PxC, 
i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 

8. APROVAR EL PLA LOCAL D'INFÀNCIA I JOVENTUT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS PEL PERÍODE 2012-2019 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2012, va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- APROVAR el “Pla Local d’Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès 
pel període de 2012-2019”. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord al DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.” 
 
VIST l’informe emès per la Tècnica d’Infància i Joventut. 
 
ATÈS que la base 3.1 de l’Annex 2 de les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de 
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, aprovades per Ordre del 
Conseller de Benestar Social i Família, preveu que “els ens locals que optin a aquestes 
subvencions han d’haver elaborat un Pla local de joventut que ha d’estar aprovat pel ple 
de l’ens local o per l’òrgan equivalent, i lliurat a la Direcció General de Joventut (...)”. 
 
AQUESTA Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut proposa al Ple municipal, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el Pla Local d’Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès pel 
període 2012-2019. 
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Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT del 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA de la GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 
 
El sr. Alcalde pregunta als assistents si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte.  
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: el primer que els hi diré serà un prec: deixin aquest 
punt sobre la taula. No estem en contra de fer un pla a 7 anys vista sobre joventut i 
infància, ens el contrari, estem a favor. Però creiem que aquest projecte que es 
presenta és un pla poc treballat, que no aporta res de nou, que és molt indefinit i és 
bàsicament un memoràndum d’actuacions fetes ja.  
 
Pren la paraula la sra. Isidro i diu: aquest pla és un pla per començar a treballar des de 
la infància i joventut, en el qual s’ha tingut en compte uns estudis fets en l’any 2010 i 
que sobre aquests estudis que s’han fet i sobre unes participacions que han hagut, s’ha 
fet un pla per començar a treballar. És un pla per 4 anys i no vol dir que no es pugui 
retocar qualsevol cosa. Les línies d’actuació bàsiques són treballar amb valors i 
civisme, en el lleure i en l’educació, amb la participació i implicació de tots els joves 
que estiguin en àmbit d’integració cultural i social. En què puguin fer un comunicació 
i una expressió tant artística com cultural, com creativa. I tindre en compte les 
necessitats bàsiques d’aquests infants i joves. És una línia potser senzilla, però una 
línia en la qual es pot començar a treballar amb ella. 
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: vostè parla de 4 anys. Si no m’equivoco de 2012 a 
2019 són 7. Ja d’entrada. Però és que a més a més, és un copy-paste en certs aspectes 
de les conclusions del PEL, en l’estudi que vostè es referia del 2010. Un projecte que 
ha mort perquè va néixer mort perquè no havia interès de tirar-lo endavant. Però és 
que a més a més, bastants de les dades que es prenen aquí són més antigues, fins a 
trobar-nos dades del 2001, amb la qual cosa ja em dirà que es pot valorar amb dades 
del 2001. Però en fi, vostès sabran. És un pla amb poca concreció, i el poc que diu te 
massa rigidesa per entendre que en 7 anys no poden variar les coses. I es tan rígid que 
si passa res, no es pot variar. Després parlen de dinamització de les entitats. Quan el 
cens que aporten vostès a les entitats, apart de no dinamitzar-les, els anys que aporten 
vostès de les entitats en l’estudi, n’aporten 5, tres d’elles no funcionen i una és 
privada. És una empresa privada. Amb lo qual ja em dirà com es reparteixen 11.000 
euros entre dues entitats tenint en compte que una d’elles és una empresa privada. A 
més, aquest Pla és collonut perquè ve a dir que tot el que no funcioni durant aquests 7 
anys no és culpa del Pla, que és dolent, sinó que és culpa de que no s’aplica el Pla, 
amb lo qual és un endossament absolut. I em permetrà que li llegeixi una cosa del pla 
que, com a mínim, a nosaltres ens ha xocat, per incoherent, i ja no entraré en més 
termes. Diu: “l’estructura serà jeràrquica i piramidal, a l’hora que oberta i disposada a 
la transversalitat, el treball, la gestió integral”. Si és jeràrquica i piramidal ¿com és 
transversal, treball en equip, gestió en equip? Això només ho entenem és: “yo decido, 
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tú haces”. Els hi torno a demanar, deixin a sobra la taula, i realment entrin en un debat 
real que el Patronat de Cultura tocaria ja renovació i tocaria ja un debat real de què 
hem de fer en aquest poble a nivell cultural  i a nivell infància i joventut, i no es 
tanquin en aquella urna de vidre que és el Patronat de Cultura. Si us plau, deixin això 
sobre la taula i en parlem.  
 
Pren la paraula la sra. Isidro i diu: les dades, una qüestió, les dades són les que l’últim 
cens ja fat des del 2001, a partir d’aquí estem a 2012, començant 2013 i encara no s’ha 
fet cap cens. Vull dir, les dades no podem inventar-les, i després hi ha dades també del 
2010, cedides pel Consell Comarcal perquè quan es va començar a treballar amb 
aquest pla local les dades últimes eren del 2010, les de 2011 no estaven tancades, 
tampoc no són tant exagerades com vostè diu. Les úniques que són del 2001 són les 
del cens perquè no s’ha fet cap més cens a partir d’aquí. I el treball que s’ha de fer i 
que s’ha de començar per unes línies. Sí que és cert que també s’ha recollit algunes 
coses del PEL perquè també eren qüestions importants i educatives i que eren 
necessàries i això no vol dir, com vostè diu, que no es pugui variar res del punt i coma.  
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: miri si hi ha una cosa que és (...) del projecte que 
presenten, és que de projecte no té res. Perquè venir amb dades antigues i pretendre 
donar validesa a una cosa durant els propers 7 anys amb la rigidesa que està fet això, 
és al nostre entendre, és no acceptable i mirar la realitat des d’una altra dimensió, 
perquè si alguna cosa hauria de portar aquest projecte és futur, i està mirant encara al 
passat. I encara seguim dient que aquest projecte si no es fa bé, i ho diu bàsicament 
quan parla de l’anàlisi de la gestió, aquest projecte si no funciona bé,  no és perquè el 
projecte estigui mal fet, sinó perquè s’equivoca tothom. Perdoni, li posaré dos 
exemples que sota aquest punt de mira, aquest punt de vista que està fet el projecte, ara 
ja no funciona. Tenim els casals d’infància i joventut, resulta que els hem reduït de 5 
dies a 3 dies, havent-hi una proposta de poder fer 5 dies amb un cost raonable. Això 
una. Tenim un casal de joves a Bellavista, en el qual hi ha 44 nois, dels quals cap 
d’ells pot decidir que es fa allà, perquè tot ve dirigit; dels 44, 42 són de 12 a 14 anys, 
que joves, jo crec que són pre-adolescents. I dos són majors de 14 anys. Serà per 
alguna cosa que no funciona tot això. El què ha dissenyat és el mateix que està fent 
funcionar tota l’àrea d’educació. Potser el problema el tenen allà. Si us plau, 
insisteixo, amb el prec: deixin això sobra la taula i fem un debat real, perquè això no té 
cap coherència aquest projecte.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, tres vots en contra dels regidors 
dels grups municipals LFI i PxC, i tres abstencions dels regidors del grup municipal 
CpF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 

9. PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE 
LES TARIFES DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA  
PER AL 2012 



Ple 27/09/2012 – pàg. 29 

 
ATÈS que el dia 7 d’agost de 2012 va entrar al registre de l’Ajuntament una 
comunicació d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) on s’informava de l’acord del Consell 
d’administració de 25 de juliol de l’esmentada empresa pel qual s’incrementava  un 
70% la tarifa de subministrament d’aigua en alta  
 
ATÈS que el dia 8 d’agost de 2012 va entrar al registre de l’Ajuntament una sol·licitud 
de l’empresa concessionària SOREA, SA demanant a l’Ajuntament que informés 
favorablement un increment de les tarifes equivalent a la pujada aprovada per ATLL. 
 
ATÈS que el dia 16 d’agost de 2012, l’Alcalde accidental de les Franqueses del Vallès 
va adreçar un conjunt d’al·legacions a ATLL, SOREA i la Comissió de Preus de 
Catalunya mostrant la disconformitat de la Corporació als esmentats increments i al 
procediment seguit per aquestes empreses en la tramitació de les seves propostes per la 
manca de transparència i de diàleg i per haver-se realitzat en ple mes d’agost. 
 
AQUEST Regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- OPOSAR-SE a l’increment del 70% de la tarifa de subministrament d’aigua 
en alta aprovada pel Consell d’administració d’Aigües Ter Llobregat. 
 
Segon.- DENEGAR la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei d’abastament 
d’aigua proposada per l’empresa SOREA, SA 
 
Tercer.- INSTAR a les empreses d’Aigües Ter Llobregat i SOREA, SA a actuar amb 
lleialtat institucional, transparència i diàleg en futures propostes d’increment de 
tarifes. 
 
Quart.- NOTIFICAR el presents acords el conseller de Territori i Sostenibilitat, a 
Aigües Ter Llobregat, a SOREA SA, a la Comissió de Preus de Catalunya i al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
El sr. Alcalde pregunta als assistents si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte.  
 
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bé, el nostre vot serà afirmatiu. En aquest sentit 
estem molt contents d’aquesta proposta, però demanaríem al govern que mantingui 
sempre un nivell de coherència en quant a la defensa dels interessos dels nostres veïns. 
Recordo que fa un temps el nostre grup va presentar una moció en contra de la 
privatització d’ATLL perquè implicava un increment de costos que es veuria reflectit 
amb el què hauria de pagar la gent, i vostès hi van estar en contra. Bé, això ja ha passat 
i ara ho tenim aquí. Estem molt d’acord que presentin aquesta proposta de denegació 
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d’aquesta sol·licitud, tot i que per molt que s’aprovi en aquest ple, suposo que al final 
no servirà de gaire. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo faig la proposta de que l’altra moció que ve més 
tard es fusioni, perquè són totalment complementàries. De fet em sorprèn que estan 
dintre del mateix equip de govern no hagin presentat, i ens fa sospitar que es que a lo 
millor una part de la segona proposta no és de l’agrat de part d’algun membre de 
l’equip de govern. Bé, demano la fusió.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: demanem la fusió de les dues mocions, pensi que 
l’acord d’Aigües Ter Llobregat, la part resolutiva de la proposta i la part resolutiva de 
la moció demanem que s’unifiquin en el sentit següent. És a dir, a l’acord que es 
produeix el 25 de juliol d’enguany en el consell d’administració d’Aigües Ter 
Llobregat significa una pujada del 70 per 100 en el preu de l’aigua en alta. Això vol 
dir, que en alguns consumidors concrets li pot arribar a repercutir fins un 30 per 100.  
Si a més a més hem d’afegir les pujades successives de l’IVA, les pujades del preu 
propi de l’aigua, que poden venir des del govern central i, sobretot, que el que 
preocupa molt al PSC, a part del que pugui repercutir als ajuntaments en sí, que és una 
mica la finalitat de la moció de l’ajuntament, ens provoca aquesta política de 
privatització de serveis que fins ara han sigut públics, que sembla que hagin d’anar a 
parar tots a entitats, o a empreses properes a La Caixa, com està passant amb altres, 
aquest sembla que sigui el país que volem, no, serà el país de la Caixa al final si es 
independitzem no serà el país dels catalans perquè finalment no quedarà res d’allò que 
havia sigut públic i que havien sigut els serveis que estàvem rebent els ciutadans de 
Catalunya, com podem parlar de la sanitat, com podem parlar de l’educació. I en 
aquest cas l’aigua, que ha sigut un bé públic, doncs considerem que no es pot iniciar 
aquest procés de privatització, per tant, aquesta és una moció que nosaltres vam entrar 
ja a finals d’agost, en el sentit que el termini d’al·legacions per a l’acord d’ATLL 
finalitzava l’agost, semblava tot fet amb nocturnitat i alevosia, i per tant, en la nostra 
proposta es demanava algunes coses més, que són l’allargament del termini 
d’al·legacions i una mica que es tiri enrere aquest procés que sembla que l’única cosa 
que pretén és empobrir des de la Generalitat de Catalunya, de l’actual govern també 
per la part pública que pugui tenir més els ciutadans de Catalunya. Segurament ens 
estan enganyant en altres temes, però ens continuen empobrint i ens continuen en 
privat coses que fins ara eren públiques. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: els he de recordar que vostès, 22-12-2011, vostès van 
fer una puja del 13,81 per 100. Aquest equip de govern. I vostès sabien que es tornaria 
a pujar. Vostès no diguin ara aquí que no saben res, perquè vostès, l’1 de gener de 
2012 vostès van pujar l’aigua un 13,81 per 100, i vostès no diguin ara també, sr. 
Profitós, perquè vostè va dir que els van avisar tard, em sembla, que Sorea o 
Generalitat vostè diu que l’han avisat tard, no? Els hi van fer un escrit amb la pujada 
que hauria. Vostè ha dit que els van avisar tard. Doncs no, no ja ho sabien. Però miri si 
ho sabien, que els hi va informar Sorea, entrada d’aquest Ajuntament el 15-06-2012, 
els van demanar a vostès que l’aigua s’apujaria, i a més a més, com que vostès 
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m’imagino que no van contestar, Sorea emet l’informe a la Generalitat i la Generalitat 
els hi torna a fer un escrit el 26-6-2012, amb aquest Ajuntament, dient que estan 
d’acords vostès amb la puja. Sí sí, està aquí la documentació, si vostès no la tenen jo la 
tinc, i posa “a la tramitació de l’expedient A144/12 en tenen informe municipal 
favorable a la sol·licitud presentada”. D’aquest Ajuntament, vostès ni han contestat ni 
a Sorea ni a la Generalitat, i la Generalitat ho dona per bo, i ja ho apuja, i ara vostès 
em sembla molt bé que tothom s’entera corrents que ens apugen l’aigua. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Regidor, em sembla que no ha entès res. Estem 
parlant de coses diferents. Aquests documents que vostè te a la mà, representaven un 
increment de cèntims en el rebut de l’aigua i en el seu moment  Sorea va justificar 
aquest increment. Del què estem parlant ara no és de res del mes de juny, estem 
parlant d’un acord d’ATLL que es pren el 25 de juliol, vostè m’ha parlat del mes de 
juny, d’acord? O sigui,no te res absolutament res a veure una cosa amb l’altre, ni en 
qualitat ni en quantitat de diners. En aquest cas, el que tenim ara al damunt de la taula 
és que ATLL, Aigües del Ter Llobregat que, per entendre’ns tots és qui li ven l’aigua a 
Sorea, ens diu a nosaltres que incrementarà els preus en un 70 %. Aquest acord el 
prenen el dia 25 de juliol i no surt d’Aigües Ter Llobregat fins el dia 3 d’agost i arriba 
a aquest ajuntament el dia 7 o 8 d’agost. Paral·lelament Sorea ens envia un altra carta 
que també entra en el registre, dient-nos “escolti, com que ATLL apuja el preu, 
nosaltres també apujarem el preu, i el 100 % d’aquest import els hi repercutirem a 
vostès”. A veure, hi ha una sèrie de coses sospitoses. El primer és que Sorea se 
n’assabenta d’això pràcticament abans que nosaltres perquè les dues sol·licituds entren 
al mateix temps. La segona cosa i és la que jo suposo ha portat a la gent del PSC a 
presentar la seva moció a molts ajuntaments, és que això es fa no amb nocturnitat però 
si amb alevosia. Entren aquestes propostes durant el mes d’agost, no acompanyen cap 
mena de justificació econòmica d’aquest increment, cosa que sí que hi havia, senyor 
Badia, a la proposta del mes de juny que, repeteixo, era de molt menys import, i ens 
diuen que si volem anar a veure aquesta proposta que baixem a Sant Joan Despí i que 
ens la mirem, en el mes d’agost, amb les limitacions de tècnics provocades per les 
vacances que tenim tots els ajuntaments. En aquest cas, què va passar? Que van haver 
molts ajuntaments que no van fer els deures perquè realment la idea d’ells era 
enganxar-nos amb el pas canviat i ho van aconseguir en molts casos. No va ser el 
nostre cas. Nosaltres vam demanar aquesta justificació. Tenim per escrit que no els hi 
dona la gana d’enviar-nos-la, que anem allà. Hi ha d’altres municipis de la comarca 
que es van desplaçar a recollir-la i quan la van anar a buscar els hi van dir que no els hi 
donaven perquè el personal que ho portava estava de vacances, amb lo qual realment 
la indefensió era total. I tot i això el què vam fer nosaltres va ser, dintre d’aquests deu 
dies de termini, doncs en aquest cas estava jo com a Alcalde accidental, presentar 
al·legacions amb aquesta apujada, tant contra ATLL com contra Sorea, com a la Junta 
de Preus de Catalunya. A partir d’aquí, què estem fent ara? El què estem fent ara és 
deixar palès la intenció del consistori d’oposar-nos a aquest increment. Els motius? Els 
motius són variats. Sí que és cert des del meu punt de vista, però això és una opinió 
personal i de partit, que hi ha voluntat per part de la Generalitat de privatitzar ATLL i 
per tant sanejar-la, i que aquesta és la manera fàcil. És molt discutible que aquesta 
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sigui la manera correcta; és molt discutible que Sorea tingui dret a repercutir-nos 
totalment això. Bàsicament fent 4 números, això si s’aprovés tal i com està, 
representaria un increment mitjà en el rebut de l’aigua per a una família de 4 persones 
a les Franqueses de 10 euros per cada rebut. Proporcionalment, el què estem pagant 
actualment d’aigua són molts diners. Llavors el motiu de presentar això i jo demanaria 
que no ho fusionessin amb la proposta posterior, podem votar a favor de tot, és que 
aquí hem posat expressament que s’envia al Consell Comarcal perquè la intenció és 
que des del Consell Comarcal hagi una acció coordinada per a tots els municipis del 
Vallès Oriental, tant als que en el seu dia vam presentar al·legacions com els que no 
van poder fer-ho.  
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: em sembla molt bé la seva explicació, però li torno a 
repetir. Vostè l’u de gener va pujar l’aigua un 13,81 i vostès, en aquest ajuntament, 
sabien que es tornaria a apujar l’aigua. Sí, sí, sí.... perquè vostè miri les actes d’aquest 
Ple i jo ja li vaig comentar. Això vol dir que vostè no es relaciona amb Sorea? 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si miro les actes d’aquest Ple i faig cas de tot el que 
vostè comenta.... A veure, el fet que vostè comenti una cosa no va a missa, senyor 
Badia, i per descomptat no havia coneixement de que això passaria. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: passarem a votació. Fem la refosa? No? No? El sr. 
Regidor que és el que presenta la moció, no fa refosa. Per tant passaríem a votació de 
la proposta. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE  
CATALUNYA SOBRE LA TARIFA DEL SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA EN ALTA 

 
El passat 25 de juliol de 2012 el consell d'administració de la societat pública Aigües 
Ter Llobregat (ATLL) anunciava oficialment una nova pujada del 70% de la tarifa del 
subministrament d'aigua en alta.  
 
A Catalunya, des del primer moment, el conjunt del món local va mostrar la seva 
oposició a aquest increment que pot significar increments de fins a un 30 per cent pels 
consumidors. 
 
El termini atorgat als municipis afectats per presentar al·legacions a la pujada coincidia 
tot just amb el mes d'agost, mes durant el qual l'activitat de les administracions es veu 
notablement reduïda, per la qual cosa també vam demanar ampliar el termini per poder 
preparar i presentar la documentació pertinent dins el termini estipulat.  
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A tot això volem recordar que les polítiques de retallades desenvolupades en els últims 
mesos tant pels governs de l'Estat com de la Generalitat, han agreujat la situació 
econòmica de les arques municipals amb: 
 
� L'augment de l’IVA per part del govern de l’Estat a partir d’aquest mes de setembre 
que suposarà per als ajuntaments 100 milions d’euros addicionals l’any.  
� L’impagament del deute pendent als ajuntaments catalans xifrat en més de 500 
milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya.  
� La disminució progressiva de la participació dels ajuntaments en els ingressos de 
l’estat (PIE); l’encariment dels serveis que aquests ofereixen, així com el fet que 
ambdues administracions no respecten els convenis ni paguen les subvencions 
compromeses.  
� Per últim, que aquesta pujada anunciada per ATLL se suma a altres anteriors com la 
pujada del preu de l’aigua en alta aquest mateix any 2012, així com un increment del 
cànon -que a més es veurà gravat per l'esmentat augment de l'IVA fixat pel Govern de 
l'Estat- des d'aquest mes de setembre.  
 
Per tot això, considerem que les polítiques econòmiques dels governs de l'Estat i de la 
Generalitat estan abocant els ajuntaments catalans al col·lapse financer, amb un notable 
encariment dels serveis que donen i el corresponent augment de la pressió fiscal envers 
els seus ciutadans i ciutadanes. 
 
A més, la Llei d'Estabilitat Pressupostària obligarà els ajuntaments a tenir un dèficit 0 a 
partir de l'any vinent; el sostre d'endeutament municipal està fixat en el 3'8% del PIB, i 
no es contempla a curt termini un nou model de finançament local just i necessari per 
poder fer front i garantir els serveis que donem a la ciutadania. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR el govern de la Generalitat a ampliar el termini per poder debatre i 
dialogar sobre aquest notable increment de la tarifa del subministrament de l'aigua en 
alta per l'elevat cost econòmic que suposarà tant pels ajuntaments com pel conjunt de 
la ciutadania. 
 
Segon.- INSTAR el govern de la Generalitat a buscar el consens de totes les parts 
implicades i que aquestes puguin expressar els seus diferents punts de vista i 
valoracions per buscar possibles solucions alternatives a aquest nou augment tarifari 
tenint en compte l'actual situació econòmica crítica i excepcional que vivim. 
 
Tercer.- TRASLLADAR aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
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El sr. Alcalde pregunta als assistents si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: a diferència d’aquest punt amb el punt anterior, ja 
hem explicat els motius que no només la pròpia repercussió sobre els ajuntaments, 
sinó sobre la ciutadania, sinó sobretot el model social que s’està construint que 
realment cada cop s’està generant doncs més empobriment i menys drets sobre molts 
ciutadans.  
 
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.  
 
 

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE  
CATALUNYA PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA 
"PREPARA" 

El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de 
febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i la 
requalificació professional per a les persones desocupades que, per una banda 
incrementa la quantia de l'ajut fins al 85% de l'IPREM per a aquells beneficiaris amb 
tres o més persones al seu càrrec, però per altra banda, exclou a la immensa majoria de 
persones joves o vulnerables que tenen especials dificultats.    

Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792 persones en 
situació d'atur, per tant, és el principal problema del país, com demostra l'última 
Enquesta de Població Activa que posa de manifest el dramàtic augment de la 
desocupació i, per sobre de tot, l'increment del nombre d'aturats de llarga durada i el de 
les llars amb tots els seus membres en atur. A més a més, a Catalunya es calculen unes 
100.000 llars sense ingressos.  

A tot això cal afegir l'alta taxa d'atur juvenil i la cada vegada més baixa taxa de 
cobertura de les persones aturades, és a dir, l'increment d'aquelles persones que no 
perceben cap prestació i no tenen cap ingrés.  

Les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat des de gener de 2012, lluny de 
resoldre el problema de l'atur, l'han agreujat amb l'aprovació de la reforma laboral, que 
en abaratir i facilitar l'acomiadament ha provocat l'acceleració de la destrucció 
d'ocupació de manera insuportable.  

La retallada de les polítiques actives d’ocupació als Pressupostos Generals de l'Estat per 
al 2012 ha significat la retallada de les polítiques actives d'ocupació, que a Catalunya ha 
provocat la reducció de 271 milions d'euros em aquesta partida, és a dir, un -58%. 
Aquesta retallada ha significat la pràctica supressió de les polítiques d'ajuda a les 
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persones aturades en la recerca de feina, ja que afecten els programes d'orientació, 
formació i requalificació. Tot això en contra de les recomanacions del Consell Europeu.  

L'aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat retalla de manera descomunal 
la protecció dels desocupats en suprimir subsidis especials per als més grans de 45 anys, 
en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i expulsa de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament 
el 90% dels seus beneficiaris. Centenars de milers de desocupats es poden veure sense 
cap protecció en els propers mesos.      

Per últim, l'aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es prorroga 
i reestructura el programa PREPARA de requalificació professional de les persones que 
esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per una banda una lleugera 
millora en l'import a percebre per les persones aturades amb 3 o més persones al seu 
càrrec, però per altra banda n'exlou l'accés a bona part de les persones aturades que fins 
ara hi tenien dret, penalitzant greument els joves i els més vulnerables que, en no poder 
fer-se càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la 
qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la ja migrada economia familiar.  

Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social desenvolupades pel 
govern de la Generalitat  també estan significant una baixa cobertura de les persones 
més vulnerables i dels aturats i aturades sense cap prestació:  

· Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el retard 
en el reconeixement de la prestació.   

· La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que implica a partir de 
setembre que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a la recerca de 
feina a les persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als requeriments que 
estableix el programa PREPARA.   

· La inexistència de cap convocatòria durant el 2012 adreçada a les entitats, ajuntaments 
i/o centres col·laboradors de la Generalitat en matèria de polítiques actives d'ocupació.   

Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan abocant 
Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i 
contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives per afavorir l'ocupabilitat 
i la protecció de les persones aturades.  

En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat concebut 
és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la millora de 
l'ocupabilitat de més de 450.000 desocupats, tot i que en el context actual de manca 
d'ofertes ha fet difícil la inserció de les persones que hi participen. El programa es basa 
en una combinació de mesures actives d'orientació, formació i requalificació alhora que 
facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba essent l'única font de 
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subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen res més que 
aquests 400 € per poder subsistir.  

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'ajuntament de les 
Franqueses del Vallès         

ACORDS:  

Primer.- INSTAR el Govern de l'Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició a 
l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i 
les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social, ampliï la cobertura 
del programa PREPARA a totes aquelles persones que s'hi podien acollir segons el 
Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició 
a l'ocupació i la requalificació professional de les persones aturades. Així mateix en 
faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat.         

Segon.- INSTAR el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per 
combatre l’estabilitat, l'atur juvenil i programes d'ocupació específics per a les 
persones joves excloses de l'actual programa PREPARA i que continuen tenint altes 
dificultats per trobar feina.         

Tercer.- INSTAR el govern de la Generalitat a publicar urgentment totes les 
convocatòries adreçades als ajuntaments i entitats per donar suport a les persones 
aturades, especialment als col·lectius amb especials dificultats: programes 
d’orientació, formació, ocupació i inserció laborals.  

Quart.- TRASLLADAR aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat 
de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de 
Catalunya. 
 
El sr. Alcalde pregunta als assistents si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: bé, suposo que no cal que els expliqui a tots els 
assistents que, per primera vegada a la història, a Catalunya, també a l’estat espanyol, 
ens trobem davant d’una generació de joves que es troben en la seva majoria, alguns 
amb formació i alguns sense formació, però sense un futur i sense una possibilitat 
d’emancipació i una possibilitat de formar una família sobretot, una possibilitat de 
construir un país. Repeteixo, sigui el país que sigui, però no tenen aquesta possibilitat. 
Des d’aquest punt de vista, el PSC considera que les mesures preses des del govern 
central per l’executiu del Partit Popular, profunditzen més amb aquesta crisi familiar 
de manera que estan convertint a molts joves amb situació de necessitat amb gairebé, 
amb situació marginal, i no cal anar a determinades ciutats de Catalunya, sinó que 
podem anar aquí a les Franqueses a determinades situacions que trobem joves que 
tenen zero ingressos  i zero possibilitat de fer ingressos. Demanem que això es faci 
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amb polítiques actives d’ocupació per a la transició i requalificació laboral dels joves i 
el que volem es que no es tregui aquesta aportació que fins ara tenien, que era una 
oportunitat com a mínim de tirar endavant, i no persones amb edat ja molt grandets 
depenent dels pares, que és una situació bastant lamentable.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM, UPLF, CpF i LFI, dues abstencions dels 
regidors dels grups municipals PP i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ 
D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA 
CORPORACIÓ  

 
ATÈS que en la sessió plenària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del passat 
28 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la comissió d’estudi sobre l’estat de 
les finances de la corporació, amb la voluntat d’avaluar l’estat dels comptes municipals, 
proposar millores i dictaminar sobre les responsabilitats, si és el cas. 
 
ATÈS que l’esmentada comissió d’estudi de les finances locals, aquest any només s’ha 
reunit dues vegades, sense l’assistència dels tècnics municipals ni tampoc dels 
responsables que han elaborat l’últim informe econòmic financer de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i, per tant, no ha pogut elaborar els informes que el Ple municipal 
li va encarregar. 
 
ATÈS que és necessari que la comissió informi sobre l’estat dels comptes municipals de 
l’Ajuntament, proposi possibles millores sobre la situació econòmica i informi sobre 
possibles responsabilitats polítiques. 
 
Els signants proposen al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.-  INSTAR el govern municipal a marcar dia i hora per a la sessió de la 
comissió informativa d’estudi sobre l’estat de les finances de la corporació. 
 
Segon.-  Que es convoqui als tècnics de la intervenció local i als responsables que han 
elaborat l’informe econòmic financer de l’Ajuntament, aportant els informes tècnics per 
escrit perquè la comissió pugui fer el dictamen preliminar. 
 
El sr. Alcalde pregunta als assistents si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte.  
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: ja que tenim una comissió creada per estudi dels 
comptes municipals i que s’ha fet l’informe econòmic financer de la Diputació, cal que 
es reuneixi aquesta comissió, cal que els tècnics municipals i els de la Diputació portin 
els informes pertinents perquè la comissió pugui fer els dictàmens preliminars, ja que 
es va crear a aquest efecte i que realment ara ja tenim una informació perquè es pugui 
concloure aquests treballs dels comptes antics i que es pugui posar sobre la taula tot 
allò que ja sabem que no sabíem.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo més que demanar que es torni a reunir, jo el que 
demano és que la dissolgui, perquè donada la feina que hem tingut fins ara, ara què 
debatrem? Què buscarem? No perdem el temps ni ens ho fem perdre a tots, ni no sé 
què. Doncs tinguin valentia i diguin: mira, no volem les propostes de l’oposició perquè 
les faves són comptades, per tant, nosaltres ja ens ho muntem i anem treballant. Era 
una proposta de bona entesa al principi de legislatura, però un any després sense haver 
fet res no li trobo. Siguin valents i diguin: la dissolem. Però és que a més a més ens 
trobem en que l’estat de comptes de 2011 que haurien d’haver presentat a 30 de juny  
com a màxim, encara no el tenim, no sabem en què ha gastat aquest ajuntament el 
pressupost que tenia al 2011. I a més a més, una instància que vam presentar cap a 
finals del mes de juliol on demanàvem què havien cobrat per tot aquest tema de que 
possiblement es canviés un assessor per un altre, etc..., què havien cobrat els assessors 
que facturaven? No els dos assessors que hi ha, que aquests com a mínim són 
transparents en el sentit que sabem què cobren. Escolti, tant el d’Esquerra com el del 
PP tenim pressupostat lo que cobren, els demés no sabem què cobren. I tenim un 
assessor que és el fill del president de la Diputació, i un altre assessor que va ser amic 
seu personal a l’Ajuntament de Granollers, que no sabem què ha cobrat durant l’any 
2011. No es contesta econòmicament a res d’això. Ara això sí, retallar cursets i anar 
retallant 100.000 euros a l’escola de música, això sí que ho tenim claríssim.  
 
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: el grup municipal del PSC votarà a favor de la 
moció del grup municipal Convergència per les Franqueses perquè coincidim en 
moltes de les coses que s’han dit aquí. Es va crear una comissió amb molta il·lusió de 
mirar les finances, d’aixecar la catifa, de fer coses, però després ni es convoca. Això 
sí, es posen medalles, a la premsa “Hem fet això, etc..” però tots esperant, ja 
convocaran. Això sí, com vostè diu l’estat de comptes no el tenim presentat, llavors sí 
que s’estan criticant, però en canvi no s’està complint la feina que s’ha de fer des de 
l’Àrea, per tant demanem que si hi ha compromisos que es facin.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: hauríem pogut negociar la moció i presentar-les 
vostès també. Mirin, la comissió de comptes s’ha reunit. En una de les vegades en que 
s’ha reunit la comissió de comptes es va decidir que s’analitzaria quin havia estat el 
procés de les obres del poliesportiu de Corró d’Amunt, i fruit d’això va ser una decisió 
que aquest Ple, en el seu dia, va prendre per unanimitat. Això tenia origen en la 
Comissió de Comptes. Dels esdeveniments recents d’aquesta comissió de comptes i 
d’aquest ajuntament, com pot ser aprovació de pressupostos, tancament d’exercici, 
etc., n’hem tingut informació puntual tots els regidors en aquest Ple. D’aquest informe 
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del 2010, el mateix moment en què es va rebre va ser transmès a tots els regidors del 
govern i oposició. Personalment, cap inconvenient en que s’aprovi la moció en els dos 
punts que surt. Només vull fer constar una cosa: el fet de que vinguin a aquí les 
persones que van redactar l’informe ens costarà aproximadament 500-600 euros més 
desplaçaments. M’explico. L’informe en el seu dia no ens va costar un duro perquè 
aquest informe va ser encarregat per la Diputació de Barcelona i subvencionat per la 
Diputació, a instàncies nostres. En aquest cas, el què ens diuen, he fet la consulta 
prèvia, i el  que ens diuen és “cap problema, si demaneu a Diputació que vinguin els 
autors de l’informe vindran però això ja no forma del tracte”, per entendre’ns. Llavors, 
jo crec podem aprovar-ho tal i com està, sabent que això ens costarà 500-600 euros 
més el què ens cobrin de desplaçament. Jo personalment crec que seran 500 o 600 
euros ben gastats, però deixo a la consideració del grup que ho ha presentat si ho vol 
mantenir-ho d’aquesta manera, si vol eliminar això, i si ho mantenim d’aquesta 
manera jo ja li avanço l’equip de govern li votarà a favor en qualsevol dels casos. 
Només siguem conscients que haurà aquesta despesa.  
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: la moció és per fer només una convocatòria i perquè 
vagin els tècnics que mai han anat amb els informes pertinents, com qualsevol 
comissió d’estudi i que la comissió que hi ha gent que alguns regidors i altres no, 
puguin fer el dictamen pertinent que és la seva feina. A partir d’aquí, si em diu això 
que ara, degut a que els avisem tard ens volen cobrar, si ho haguéssim abans sempre 
els tècnics que treballen per a la Diputació venen a l’Ajuntament a presentar-ho, i per 
tant ho fan gratuïtament. Si cas ho volen cobrar és perquè ha passat tant de temps que 
realment ja ha caducat el contracte que tenien amb la Diputació. Però jo em penso que 
això, si realment és per resoldre els problemes del consistori, igual com va pagar 
l’auditoria o aquest informe econòmic financer la Diputació i va costar molts diners 
que computen com a subvenció a l’ajuntament, dons estan ben invertits com es va 
decidir en el seu dia. Però no és aquest el problema que tenim que discutir, si val 500 o 
600 euros el què fem aquesta reunió amb tècnics o no. Jo penso que l’important que es 
reuneixi la comissió, que vagin els tècnics tant de l’ajuntament com de la Diputació, 
que aportin informe abans per escrit perquè realment si no, no es pot treballar per part 
dels membres de la comissió, i que marquin l’informe que creguin convenient els 
membres de la comissió, com tota comissió d’estudi que es fan als consistoris o a la 
Diputació. Bàsicament, perquè sinó, jo no he volgut avançar-me a lo que ha dit que era 
un pas més enllà de lo que jo estic demanant en aquests moments, que lo que ha dit el 
Bernabé, que dissoldre la comissió. Jo penso que abans s’ha d’intentar que faci la seva 
feina. Que no la fa perquè ja no te lloc o el què? Doncs que es dissolgui, però em 
penso que la meva voluntat o la nostra, és de que es resolgui d’una manera, que la 
finalitat és aquesta, que la comissió, portar els informes i fer el dictamen i a partir 
d’aquí haurem fet la feina que estava encomanada per aquesta comissió. Jo em penso 
que ara ho tenim tot a l’abast: l’informe dels tècnics municipals i els de la Diputació. 
L’únic que ha de fer la comissió és valorar-los, fer preguntes als tècnics municipals i 
als de la Diputació sobre lo que presenten i prendre conclusions, si són correctes o no 
són correctes, si són culpa de les decisions, si està tot bé, que en definitiva és 
l’encàrrec que la corporació que se li va demanar a aquesta comissió.  
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Torné, jo li puc dic que com a govern es votarà 
que sí i es farà.  
 
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.  
 
 

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PER LA CREACIÓ D'UN ESTAT PROPI PER 
CATALUNYA 

 
ATÈS que a la consulta popular celebrada a diferents pobles de Les Franqueses del 
Vallès el dia 13 de desembre de l’any 2009, una part important de franquesins i 
franquesines vam expressar de manera sobirana i compromesa el nostre desig de viure 
en un país lliure i independent. 
 
ATÈS que la massiva participació de franquesins i franquesines a la gran manifestació 
del passat Onze de setembre a Barcelona, sota el lema inequívoc “Catalunya, nou Estat 
d’Europa” referma encara més aquesta voluntat, convertint-se no només amb la 
manifestació independentista més important de la història sinó que ha estat la 
manifestació més multitudinària que ha recorregut mai els carrers de la capital del país. 
 
ATÈS que és innegable la progressiva gravetat de la situació econòmica i social que 
pateixen una part cada dia més important dels veïns i veïnes del nostre municipi, i per 
extensió de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la nostra pertinença a 
L’Estat Espanyol i a les polítiques aplicades per aquest en la seva relació amb la nostra 
Nació.  
 
Avui, a Catalunya, l’atur afecta a més de 700.000 persones, el 20% d’aquesta població 
es troba al llindar de la pobresa, i el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de 
desaparició. L’espoli fiscal suposa, a hores d’ara, uns 16.400 milions d’euros per 
Catalunya i localment, a Les Franqueses del Vallès, una xifra superior als 40 milions 
d’euros anuals.  
 
DAVANT d’aquest context crític que viu el país cal actuar amb fermesa i en defensa 
dels interessos col·lectius i del bé comú, generant un clima de confiança i esperança pel 
poble català. 
 
ATÈS que l’Estat Espanyol demostra dia a dia la seva incapacitat per a administrar els 
recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves 
institucions financeres supervisores, amb el Banco de España al capdavant. És un Estat 
que camina cap a la fallida econòmica, que està immers en un progressiu descrèdit a  
tots els nivells, i que, hores d’ara, ens arrossega en la seva caiguda.  
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ATÈS que l’Estat Espanyol ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions 
econòmiques amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus 
perjudicis al nostre poble i a les nostres Institucions, generant una important distorsió en 
la seva imatge  i qualificació creditícia internacional.  
 
AQUESTA conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel 
dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns 
recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels 
nostres Ajuntaments, la quantia dels quals va molt més enllà de qualsevol principi de 
solidaritat entre territoris, arribant a l’espoli. 
 
A MÉS, s’ha anunciat des del Govern espanyol, la voluntat de promoure canvis legals 
que atemptaran, si es donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia 
existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la 
ciutadania.  
 
Sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en qüestió 
la unitat de la llengua catalana, decisions legals davant de certs actors que impunement 
mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del teixit productiu 
català, dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguem mostrar al món la 
nostra identitat, dèficit crònic de finançament i gestió d’infraestructures, amenaces 
permanents de sancions i restriccions per part de l’Estat Espanyol en relació a l’estatus 
administratiu i competencial de Catalunya, i un llarg etc. fan que el poble català se senti 
ferit en la seva dignitat i vulgui emprendre decidit el camí cap a la seva emancipació 
nacional. 
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva 
cultura, el seu territori, i tot el llegat de la seva història com a terra d’acollida i de diàleg 
per fer front a les dificultats i amenaces del present i encarar el futur amb fermesa i 
esperança. 
 
És per tots aquests motius, i principalment per preservar el benestar dels veïns i veïnes 
de Les Franqueses del Vallès, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de 
crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats 
empresarials i en més increment de l’atur i la pobresa, que Esquerra Republicana de 
Catalunya demana a la resta de Grups Municipals de l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès la subscripció de la present moció i la declaració del nostre municipi com a 
territori català lliure, a l’espera que el Parlament de Catalunya, de manera sobirana, 
estableixi la legislació d’un Estat català independent i democràtic, a l’empar de tota la 
legislació d’àmbit internacional que protegeix el drets socials i els drets dels pobles a 
decidir el seu propi futur. 
 
En base a aquestes raons, demanem al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- INSTAR el parlament de Catalunya a confeccionar i sotmetre a votació una 
declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya dins d’aquest any 2012 i, si 
s’escau, a convocar una consulta sobre la independència de Catalunya. 
 
Segon.- SOTMETRE a la consideració del Parlament i del Govern de Catalunya la 
necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres: 

- Creació dels corresponents registres civil, mercantil i de la propietat 
- Creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional que gestionin el finançament 

de les institucions i serveis públics.  
- Creació d’una administració fiscal de Catalunya. 
- Creació d’una administració de justícia de Catalunya. 
- L’anunci i divulgació a tota la Comunitat Internacional de l’inici del procés 

d’independència de Catalunya. 
- L’obertura de negociacions amb el Govern de l’Estat espanyol per a la bona 

resolució dels possibles conflictes de la fase de transició cap al nou Estat català. 
 
Tercer.- INSTAR el Parlament de Catalunya a acordar les mesures pertinents per a la 
transició formal a l’Estat català. Entre elles: 

- Que les banderes oficials siguin les locals de cada municipi, la tradicional 
senyera quadribarrada i les estelades, fins a la seva regulació definitiva en el 
marc de la futura Constitució catalana.  

- Que quedin sense efecte i no siguin aplicades totes les lleis, reglaments, 
sentències judicials i resolucions de tota mena que limitin l’ús de la llengua 
catalana en qualsevol àmbit de la vida del nostre país.  

- Que declari, a efectes administratius, el dia 12 d’octubre com a laborable a 
Catalunya i que el Govern assumeixi la plena competència sobre la regulació 
dels dies festius laborals al territori català.   

- Que demani l’empara i la mediació de les Institucions internacionals, i 
especialment de la Unió Europa, per tal de garantir un procés correcte i 
democràtic. 

 
Quart.- INSTAR el Parlament de Catalunya a difondre aquesta moció a la resta de 
territoris integrants de la Nació catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat 
com a poble. 
 
Cinquè.- MANIFESTAR el ple suport de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès a 
totes les organitzacions que treballen en favor dels drets nacionals de Catalunya i de la 
seva emancipació com a país. Mostrar mitjançant l’Associació de Municipis per la 
Independència i conjuntament amb ella el nostre suport a l’estratègia i accions de 
l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals.  
 
Sisè.- DECLARAR, moralment, Les Franqueses del Vallès territori català lliure i sobirà. 
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Setè.- COMUNICAR-HO als veïns i veïnes de Les Franqueses del Vallès pels mitjans de 
comunicació de l’Ajuntament, i notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del 
Congreso de los Diputados, al Parlament Europeu, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
El sr. Alcalde pregunta als assistents si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: aquesta moció està data del 18 de setembre. A 
veure, aquí per una vegada les coses sembla que van ben encaminades i de pressa. 
Voldria, no sé si puc fer-ho procedimentalment, però canviar en el paràgraf primer que 
es diu “INSTAR el parlament de Catalunya a confeccionar i sotmetre a votació una 
declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya dins d’aquest any 2012”, 
modificar aquest termini perquè això fos dins del primer trimestre de l’any 2013. No 
sé si puc fer-ho jo, que sóc el que presenta la moció. Bàsicament perquè per tema de 
calendari se’ns tira la cosa. 
 
El sr. Alcalde demana al secretari si es pot fer. El secretari diu que sí. El sr. Alcalde 
proposa votar l’esmena i diu: vots a favor de l’esmena? (.....) No, almenys ja tenim 
l’esmena feta. Votem l’esmena? Vots a favor de l’esmena? Ja està, per tant, queda 
aprovat. Segueixi. (...) Si és un tema un problema procedimental i és només canviar 
una data i vostè diu que s’ha de votar l’esmena, la votem. Després ell defendrà la 
proposta, no us preocupeu. Si? Ho fem així? Vots a favor de l’esmena en lloc de 
“desembre de 2012” que digui “primer trimestre de 2013”. Vots a favor? 
 
Voten a favor de l’esmena 11 vots, 2 del grup municipal LFI, 4 de CIU, 1 d’ERC, 3 de 
CpF i 1 UPLF, i 6 vots en contra: 4 del PSC, 1, del PP i 1 de PxC. 
 
El sr. Alcalde diu que queda aprovada l’esmena i demana al sr. Profitós que continuï. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós: jo diria que la moció es defèn sola en les circumstàncies 
en les què estem vivint. Crec que tots som conscients de que estem en un moment 
històric. Estic molt content de que una part important de les consideracions que en 
aquesta moció formen part dels atesos que no es llegeixen però sí que estaran penjats 
en la nostra pàgina dintre del resum d’aquest acte, hagin estat utilitzats tant pel 
President de la Generalitat com per portaveus d’altres partits, per justificar el gir que 
estan prenent les coses en el nostre país. Jo insistiria només en el fet de que el moment 
que tenim és històric, important, i que depèn de nosaltres cadascú en el seu lloc que 
puguem viure en poc temps en un estat sobirà i independent. 
 
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: el nostre grup municipal Convergència per les 
Franqueses és un tema molt seriós aquest. Sap greu que ens l’agafem amb 
“catxondeig” o així. Per responsabilitat i per coherència hi votarem a favor. Creiem 
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que hem de buscar el màxim de consens possible. Si els catalans volem arribar lluny 
hem d’anar junts i amb el màxim d’acord i amb bona voluntat. Aquest creiem que va 
ser el missatge que vam treure de la manifestació de l’11 de setembre en què va ser un 
acte promogut per la societat civil, no pels partits. Allà es va donar un missatge molt 
clar, poseu-vos d’acord i anem endavant. Jo crec, si no ho vam entendre, ens 
equivoquem. És un tema de màxim consens i de futur. El nostre grup, Convergència 
per les Franqueses, està d’acord amb el fons però no amb la forma. Tot i així li 
votarem a favor. Ha rectificat algo però aquesta moció arriba tard. Si vostè pensa així 
creiem que s’equivoca. En el fons estem d’acord, però no en la forma en què es 
presenta.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: al principi del Ple defensava una moció de valentia 
contra les retallades. Aquesta és una moció de valentia tot i que personalment no sóc 
independentista, el meu grup sí que ho és, i el motiu serà afirmatiu igual que el del sr. 
Ferran Gontán. Es salta una quantitat de consideracions legals brutals, però és que de 
tant en tant s’ha de fer alguna proclamació d’aquest estil, perquè sinó, no 
evolucionem. Ens quedem sempre dintre de marcs legals ja vigents i no trenquem, tant 
en un assumpte com en l’altre. Jo l’únic que trobo aquí és qué l’11-S, que va haver 
aquesta manifestació, havia un sentiment nacional molt palpable com també un 
sentiment de cansament de la situació econòmica i social d’aquest país, que s’estalvien 
per part d’alguns interessos on la bandera catalana va per davant i no parlem de lo que 
queda. A mi em sembla bé que el punt on diu: Que quedin sense efecte i no siguin 
aplicades totes les lleis, reglaments, sentències judicials i resolucions de tota mena 
que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida del nostre país” 
anés acompanyada dels drets fonamentals de les persones, com és el dret de a poder 
manifestar-se lliurement sense que “l’apaleen” pel carrer, i d’altres drets que s’estan 
retallant contínuament des del govern central, i que aquí s’acata com si fos paraula de 
Déu. Li recolzarem.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: s’ha de votar l’esmena? Encantat de la vida, vull 
dir, a veure, cap problema, si això per aquí i no limita vots d’altres grups no tinc ... 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bé, d’acord. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i demana: es pot redactar aquesta esmena? (...) 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: quedarà recollit en la gravació de l’acte el que ha 
comentat el regidor sr. Bernabé. Bàsicament que al mateix temps que estem defensant 
no sé exactament com ho ha dit, suposo que ho portava escrit perquè ha quedat molt 
bé, que estem defensant els nostres drets nacionals que no ens oblidem dels nostres 
drets individuals i socials.  
 
El sr. Alcalde sotmet a votació l’esmena. Voten a favor de l’esmena 11 vots, 2 del grup 
municipal LFI, 4 de CIU, 1 d’ERC, 3 de CpF i 1 UPLF,; 2 vots en contra del PP i PxC, 
i 4 abstencions del PSC. 
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Pren la paraula el sr. Gontán i diu: jo sí que sóc independentista i sé que paguem un 
preu molt alt tal com agafem i entomem el camí de la independència. Sobretot la gent 
d’esquerres, i ens mengem molts marrons. Entenem que Convergència i Unió amb 
això tenia que participar, però no hem d’oblidar que el dia 1 hauran de democratitzar el 
país, perquè aquest país cada vegada té més manca democràtica. Haurem de lluitar 
pels drets dels treballadors i de totes les famílies d’aquest país. Per tant, que no ens 
enlluerni la bandera el dia 1. El dia 1 toca “arremangar-se” i posar-se a treballar 
seriosament.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només fer esment que el grup municipal de 
Convergència i Unió té llibertat de vot en aquest aspecte i cadascú votarà el que cregui 
oportú.  
 
Per tant, la proposta quedaria de la següent manera: 
 
“ATÈS que a la consulta popular celebrada a diferents pobles de Les Franqueses del 
Vallès el dia 13 de desembre de l’any 2009, una part important de franquesins i 
franquesines vam expressar de manera sobirana i compromesa el nostre desig de viure 
en un país lliure i independent. 
 
ATÈS que la massiva participació de franquesins i franquesines a la gran manifestació 
del passat Onze de setembre a Barcelona, sota el lema inequívoc “Catalunya, nou Estat 
d’Europa” referma encara més aquesta voluntat, convertint-se no només amb la 
manifestació independentista més important de la història sinó que ha estat la 
manifestació més multitudinària que ha recorregut mai els carrers de la capital del país. 
 
ATÈS que és innegable la progressiva gravetat de la situació econòmica i social que 
pateixen una part cada dia més important dels veïns i veïnes del nostre municipi, i per 
extensió de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la nostra pertinença a 
L’Estat Espanyol i a les polítiques aplicades per aquest en la seva relació amb la nostra 
Nació.  
 
Avui, a Catalunya, l’atur afecta a més de 700.000 persones, el 20% d’aquesta població 
es troba al llindar de la pobresa, i el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de 
desaparició. L’espoli fiscal suposa, a hores d’ara, uns 16.400 milions d’euros per 
Catalunya i localment, a Les Franqueses del Vallès, una xifra superior als 40 milions 
d’euros anuals.  
 
DAVANT d’aquest context crític que viu el país cal actuar amb fermesa i en defensa 
dels interessos col·lectius i del bé comú, generant un clima de confiança i esperança pel 
poble català. 
 
ATÈS que l’Estat Espanyol demostra dia a dia la seva incapacitat per a administrar els 
recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves 
institucions financeres supervisores, amb el Banco de España al capdavant. És un Estat 
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que camina cap a la fallida econòmica, que està immers en un progressiu descrèdit a  
tots els nivells, i que, hores d’ara, ens arrossega en la seva caiguda.  
 
ATÈS que l’Estat Espanyol ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions 
econòmiques amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus 
perjudicis al nostre poble i a les nostres Institucions, generant una important distorsió en 
la seva imatge  i qualificació creditícia internacional.  
 
AQUESTA conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel 
dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns 
recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels 
nostres Ajuntaments, la quantia dels quals va molt més enllà de qualsevol principi de 
solidaritat entre territoris, arribant a l’espoli. 
 
A MÉS, s’ha anunciat des del Govern espanyol, la voluntat de promoure canvis legals 
que atemptaran, si es donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia 
existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la 
ciutadania.  
 
Sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en qüestió 
la unitat de la llengua catalana, decisions legals davant de certs actors que impunement 
mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del teixit productiu 
català, dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguem mostrar al món la 
nostra identitat, dèficit crònic de finançament i gestió d’infraestructures, amenaces 
permanents de sancions i restriccions per part de l’Estat Espanyol en relació a l’estatus 
administratiu i competencial de Catalunya, i un llarg etc. fan que el poble català se senti 
ferit en la seva dignitat i vulgui emprendre decidit el camí cap a la seva emancipació 
nacional. 
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva 
cultura, el seu territori, i tot el llegat de la seva història com a terra d’acollida i de diàleg 
per fer front a les dificultats i amenaces del present i encarar el futur amb fermesa i 
esperança. 
 
És per tots aquests motius, i principalment per preservar el benestar dels veïns i veïnes 
de Les Franqueses del Vallès, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de 
crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats 
empresarials i en més increment de l’atur i la pobresa, que Esquerra Republicana de 
Catalunya demana a la resta de Grups Municipals de l’Ajuntament de Les Franqueses 
del Vallès la subscripció de la present moció i la declaració del nostre municipi com a 
territori català lliure, a l’espera que el Parlament de Catalunya, de manera sobirana, 
estableixi la legislació d’un Estat català independent i democràtic, a l’empar de tota la 
legislació d’àmbit internacional que protegeix el drets socials i els drets dels pobles a 
decidir el seu propi futur. 
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En base a aquestes raons, demanem al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR el parlament de Catalunya a confeccionar i sotmetre a votació una 
declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya fins el primer trimestre de 
2013 i, si s’escau, a convocar una consulta sobre la independència de Catalunya. 
 
Segon.- SOTMETRE a la consideració del Parlament i del Govern de Catalunya la 
necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres: 

- Creació dels corresponents registres civil, mercantil i de la propietat 
- Creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional que gestionin el finançament 

de les institucions i serveis públics.  
- Creació d’una administració fiscal de Catalunya. 
- Creació d’una administració de justícia de Catalunya. 
- L’anunci i divulgació a tota la Comunitat Internacional de l’inici del procés 

d’independència de Catalunya. 
- L’obertura de negociacions amb el Govern de l’Estat espanyol per a la bona 

resolució dels possibles conflictes de la fase de transició cap al nou Estat català. 
 
Tercer.- INSTAR el Parlament de Catalunya a acordar les mesures pertinents per a la 
transició formal a l’Estat català. Entre elles: 

- Que les banderes oficials siguin les locals de cada municipi, la tradicional 
senyera quadribarrada i les estelades, fins a la seva regulació definitiva en el 
marc de la futura Constitució catalana.  

- Que quedin sense efecte i no siguin aplicades totes les lleis, reglaments, 
sentències judicials i resolucions de tota mena que limitin l’ús de la llengua 
catalana en qualsevol àmbit de la vida del nostre país.  

- Que declari, a efectes administratius, el dia 12 d’octubre com a laborable a 
Catalunya i que el Govern assumeixi la plena competència sobre la regulació 
dels dies festius laborals al territori català.   

- Que demani l’empara i la mediació de les Institucions internacionals, i 
especialment de la Unió Europa, per tal de garantir un procés correcte i 
democràtic. 

- Que reivindiqui els drets individuals i socials de les persones, demanant al 
Govern Central que respecti els drets fonamentals, com és ara el dret de 
manifestar-se lliurement, així com tots els altres drets que s’estan retallant 
contínuament. 

 
Quart.- INSTAR el Parlament de Catalunya a difondre aquesta moció a la resta de 
territoris integrants de la Nació catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat 
com a poble. 
 
Cinquè.- MANIFESTAR el ple suport de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès a 
totes les organitzacions que treballen en favor dels drets nacionals de Catalunya i de la 
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seva emancipació com a país. Mostrar mitjançant l’Associació de Municipis per la 
Independència i conjuntament amb ella el nostre suport a l’estratègia i accions de 
l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals.  
 
Sisè.- DECLARAR, moralment, Les Franqueses del Vallès territori català lliure i sobirà. 
 
Setè.- COMUNICAR-HO als veïns i veïnes de Les Franqueses del Vallès pels mitjans de 
comunicació de l’Ajuntament, i notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del 
Congreso de los Diputados, al Parlament Europeu, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya.” 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor de l’alcalde i el 
regidor José Ramírez del grup municipal CiU, els regidors dels grups municipals ERC-
AM, UPLF, CpF i LFI, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM, 
PP i PxC, dues abstencions de les regidores Rosa Maria Pruna i Rosa Maria Isidro del 
grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 

14. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: hi ha una pregunta presentada per escrit. La pot 
llegir, secretari? 
 
El secretari dona lectura a la instància presentada pel president del Consell del Poble 
de Corró d’Amunt adreçada a l’alcalde i al secretari, passa a llegir la instància: 
 
“Atès què, el malestar generalitzat entre els veïns de Corró d’Amunt, pel que es 
considera un incompliment reiteratiu de compromisos, per part dels diversos governs 
municipals, en solucionar tot un seguit de problemes que pateixen els veïns de Corró 
d’Amunt. 
 
Atès que, a la passada reunió de la Plenària del Consell del Poble de Corró d’Amunt es 
va acordar presentar al Ple tot un llistat de greuges que venen d’antuvi, però desprès 
d’un any i escaig de la legislatura segueixen igual. 
 
Atès què, l’article 105.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya permet presentar preguntes per 
escrit als membres del govern de la corporació. 
Per tot això,  
 
DEMANO: 
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Tenint en compte que aquest malestar ha fet que un membre electe del Consell del 
Poble de Corró d’Amunt ja ha dimitit del seu càrrec per reiterats incompliments 
d’aquest govern i la situació pot derivar en més dimissions voldria que el senyor 
alcalde respongui a la següent pregunta: 
 
Del llistat de Greuges que figuren a la pàgina 2, quins està disposat a solucionar el 
govern municipal i en quins terminis es compromet a resoldre’ls? 
 
LLISTAT DE GREUGES DE CORRÓ D’AMUNT 
 

1. Arreglar les voreres i el paviment dels carrers que estan en mal estat a tot el 
nucli urbà i a la urbanització Can Suquet. 

2. Posar les mesures de seguretat, adients per la reducció de velocitat dels 
vehicles a tot el nucli urbà i a la urbanització de Can Suquet.  

3. Millorar el manteniment camins. 
4. Modificar l’enllumenat de tota la zona esportiva, per tal d’aconseguir un estalvi 

energètic, un ús racional i una reducció dràstica de la contaminació lumínica. 
5. Modificar el recorregut del bus municipal, per fer que circuli i s’aturi a la 

urbanització de Can Suquet. 
6. Engegar les mesures necessàries per trobar una solució al problema 

d’aparcament de vehicles a tot el nucli urbà. 
7. Millorar l’accés per poder anar a peu, al contenidor d’escombraries que hi ha a 

l’entrada del poble en front de la casa del bosc. 
8. Solucionar les constants esllavissades que es produeixen cada cop que plou al 

parc de Can Suquet i a l’entrada del camí de Can Suquet. 
9. Arreglar les deficiències que té ara la seu del Consell del Poble (aire 

condicionat espatllat, pintar, netejar, etc.)” 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, com és una pregunta adreçada a mi la 
contestaré jo. Això va entrar ahir. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: dir-vos que no ho fem de deslleialtat institucional, 
sinó que recollim la preocupació d’uns certs veïns que des de fa, no d’aquest equip de 
govern, sinó molts equips de govern enrere, creuen que la inversió que s’ha fet al 
poble ha sigut poca i que quan vam arribar vam haver de respondre a situacions que 
nosaltres no havíem generat i, que s’escapava de les nostres mans, perquè una de les 
consideracions que feia part de la interna és que sempre que hi ha un president que no 
és del color polític de l’ajuntament, s’acaba no invertint en el poble, amb lo qual a mi 
m’agradaria trencar aquesta imatge. Sé que des de l’equip de govern s’ha fet algunes 
mesures de correcció. El que sí demanaríem per millorar aquesta visió del què és la 
classe política de Corró d’Amunt i de la importància que pot tenir el Consell de Poble, 
tant de Corró d’Amunt com de Llerona, és que les iniciatives que arribessin es 
debatessin i ens diguessin si o no. Perquè donar un “sí, sí, no us preocupeu que ho 
farem” és dinamitar el Consell de Poble de Corró d’Amunt en aquest moment. Ho dic 
des de la lleialtat que es devem de Consell de Poble a ajuntament i d’ajuntament a 
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Consell de Poble. Per tant, abans de que responguis, Francesc, et demano que sigui 
molt curós amb el què diguis, que diguis quines possibilitats reals tenim i quines 
possibilitats.... com què no? que la pregunta és clara.... i ens diguis realment quina 
capacitat té aquest Ajuntament de fer aquesta sèrie d’actuacions.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: A mi m’ha arribat avui al matí això. Es va entrar 
ahir al matí, m’ha arribat avui al matí. Jo també ho vull analitzar amb calma i 
tranquil·litat. “A vuela pluma” o “A bote pronto”, o com ho vulguis dir:  
 

- “Arreglar les voreres i el paviment dels carrers que estan en mal estat a tot el 
nucli urbà i a la urbanització Can Suquet”, donaré directrius a Obres i Serveis i 
Medi Ambient perquè em facin un estudi veritablement dels problemes on són. 
El que sí hem donat una ordre abans de rebre això, ja tenim 4 pressupostos per 
tallar els pins que reclameu i ja hem donat ordre de que això es faci ja. Hi ha 
un pressupost que és el més barato, que a més a més permet a sobre posar-hi 
panot. Rebaixen i treuen tot l’arbre, a més s’emporten tota la biomasa i a més, 
això ho faran imminentment, s’ha donat la directriu de que es faci ja. Em 
sembla que costa tres mil i pico d’euros.  

- “Posar les mesures de seguretat, adients per la reducció de velocitat dels 
vehicles a tot el nucli urbà i a la urbanització de Can Suquet”: sé que m’ha 
arribat una proposta de la policia de que es va acordar en el consell del poble 
d’un seguit d’aparcaments a Can Suquet. Tot i així també vull veure què vol 
dir les mesures de seguretat, és a dir, hi ha un ressalt davant del consell del 
poble, per tant allà els cotxes no poden córrer.  
Intervé el regidor sr. Randos: hem acordat de posar dues senyals de 30. 
Continua l’alcalde dient: Dues senyals de 30 i llavors no us puc dir més.  

- En el tema de la millora dels camins rurals, ja s’està fent un manteniment. Jo 
em pensava que no hi havia problemes en aquest aspecte, i la regidora em diu 
que tot està en ordre i correcte.  

- “Modificar l’enllumenat de tota la zona esportiva, per tal d’aconseguir un 
estalvi energètic, un ús racional i una reducció dràstica de la contaminació 
lumínica”: endavant, sense cap mena de dubte endavant. També emplaço a 
obres i serveis, a l’enginyera que s’ho vagi a mirar i llavors també hem de 
donar directrius molt clares a la concessionària que quan s’ha acaba 
l’entrenament s’han d’apagar els llums. Són petites coses, que en fan una de 
gran, perquè tants malestars petits, i alguns són xorrades, bueno, xorrades no, 
però que hem de fer i fàcilment solucionables. 

- “Modificar el recorregut del bus municipal, per fer que circuli i s’aturi a la 
urbanització de Can Suquet”: en aquests moments ja us dic que la previsió no 
hi és, però sí que hem posat un últim viatge a Corró d’Amunt em sembla que a 
les 7 o les 8 del vespre, per tant, haurà un a primera hora, un al matí, un a 
principis de la tarda i un a dos quarts de vuit del vespre. Per tant això ja era una 
vella petició de consell de poble que hem atès. Ara arribar a can Suquet, no ens 
ho hem plantejat això. El govern no ens ho hem plantejat. Hem de mirar a 
veure no sé on arriba i on dona la volta, però va fins a Cànoves, entrar a la 
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urbanització, sortir, no sé el temps que tardaria i la freqüència. Ara bé, el que sí 
pot arribar-hi és a l’última expedició que només arriba a Corró d’Amunt, per 
exemple. Ho hem d’analitzar. No us puc donar resposta aquí. 

- “Engegar les mesures necessàries per trobar una solució al problema 
d’aparcament de vehicles a tot el nucli urbà”: en la proper consell del poble 
citarem als arquitectes que estan plantejant, em sembla que és la zona C, que 
tenen ja un projecte presentat i allà, entre tots mirarem o se’ls ha de fer veure 
que aquesta ha de solucionar aquest problema d’aparcament. Hi ha tota una 
filera d’aparcaments en el projecte, pel que he vist. També a tots els camins 
s’hi pot aparcar, però de moment, tenir una zona d’aparcaments, he estat amb 
negociacions amb alguna persona de Corró d’Amunt però no ha sortit efecte, 
no ho hem pogut acabar de tancar. Per tant, al proper consell de poble que 
vingui l’arquitecte que ha fet la redacció del Pla Parcial del Sector C i entre 
tots ens els mirem a lo millor el tema de l’aparcament pot quedar mig 
solucionat. A mi, francament no m’acaba d’agradar. Però ho exposarem a la 
consideració vostra i dels veïns.  

- “Millorar l’accés per poder anar a peu, al contenidor d’escombraries que hi ha 
a l’entrada del poble en front de la casa del bosc”: el contenidor 
d’escombraries crec que està en una zona no urbana, diria jo, perquè no hi ha 
voreres. Deixa-m’ho mirar. 

- “Solucionar les constants esllavissades que es produeixen cada cop que plou al 
parc de Can Suquet i a l’entrada del camí de Can Suquet”: la regidora de 
camins i pagesia crec que te n’assabentes avui. No dic que no ho hagueu dit, 
però almenys jo i ella en tenim coneixement i mirarem de veure què perquè no 
sabem quin és el problema. 

- Arreglar les deficiències que té ara la seu del Consell del Poble (aire 
condicionat espatllat, pintar, netejar, etc.)”: també us recordo que el consell del 
poble té una partida de 10.500 euros, que amb aquesta partida també podeu fer 
coses. (...) No em mal interpreteu. Petites actuacions d’aquestes molt urgents i 
que veieu que les que són molt necessàries per a la gent teniu aquests diners. Jo 
recordo a la meva època que es van comprar cadires, taules, sempre hi ha un 
romanent que es pot fer una actuació que l’ajuntament si tarda o no arriba 
doncs fer-la vosaltres que es farà de seguida. 

 
El sr. Alcalde continua dient: llavors també comentar-vos el tema de la vigilància 
rural. Des de la policia s’han donat directrius i aquest equip de govern ho farà així, 
torna la vigilància rural de la persona amb moto que anava per tota la zona rural, per 
les cases, que de tant en tant els preguntarà com va, i mirarem, tot i que tenim un 
territori molt extens, no es pot arribar a tot arreu. Ara bé, mirarem que aquesta persona 
almenys vagi a les masies i es vegi una mica més de vigilància per si algú alguna 
trapelleria en aquest aspecte. I bàsicament seria tot això, deixeu-me que m’ho prepari 
tot una miqueta i en el proper consell de poble hi hauran potser respostes una mica 
més clares. 
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: ens agradaria que vinguessis tu al consell del 
poble, com a Alcalde, perquè això que ens ha explicat ho expliquis allà perquè jo tinc 
la sensació de vaguetat, per lo que has dit, perquè no t’ha donat temps. Dos, amb 
10.500 euros de pressupost, tenint en compte que 3.000 els tenim hipotecats per neteja, 
una neteja que no existeix actualment, i ja t’ho vaig dir que això s’havia de passar al 
pavelló perquè no s’estaven fent bé les coses; li vaig dir al secretari, li vaig dir al 
regidor d’esports. Traient les subvencions a les entitats que aquest any encara no hem 
pagat perquè hem trigat molt en tenir uns pressupostos i tal, més algun gasto de festa 
major tu saps que ens queden com a molt 1.500 euros gestionant bé el consell del 
poble.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: podria haver una solució. 
 
El sr. Bernabé li pregunta: com gestionaves tú com a president de consell de poble? 
 
El sr. Alcalde diu: no me’n recordo. Em sembla que estàvem a 11.000 o 12.000 euros, 
no massa més. Hi ha una solució, que ho hem de parlar amb obres i serveis. En aquest 
moment hem de treure a concurs el tema de la neteja i és una pasta important, em 
sembla que estem parlant de 460.000 euros o 470.000, etc., potser podríem mirar-hi de 
posar la neteja de consell de poble de Corró d’Amunt i mirar d’alliberar aquests 3.500 
euros que teniu vosaltres per fer altres coses. És una cosa que podem estudiar, ara 
parlem-ho, només us demano que ho parlem.  
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: en el consell del poble sí que agrairíem que 
vinguessis amb un llistat de terminis i que diguis clarament què es pot ara, que no es 
pot, perquè de moment és el neguit que hi  ha. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: poca cosa però mirem-ho. Per exemple, això que 
hem dit de la neteja, ostres, ara és el moment i alliberem 3.500 euros. A mi 
m’agradaria que en el proper consell de poble (...) que ens centréssim en el projecte 
que vindran els arquitectes, els convoquem i en el següent, doneu-me temps que pugui 
donar una resposta a tot això.  
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: malauradament, aquesta setmana passada ha hagut 
un accident mortal a la Ronda Nord. Un nou més accident mortal i segons he pogut 
llegir per la premsa encara que en aquest cas era en terme de la Roca, hi ha la voluntat 
de l’alcalde de les Franqueses i del de la Roca d’anar a veure el Director General de 
Carreteres, que fer un prec, ja que aquest Ple va prendre la moció sobre aquests 
accidents ocorreguts anteriorment que no només vagin amb les mans a la butxaca, que 
ja ens va dir que no farien res, sinó que vagin amb un posicionament d’aquesta 
corporació per demanar que allò que ja havíem demanat i que malauradament ja s’han 
cobrat dues vides més, que facin alguna solució que no permeti que torni a passar una 
cosa com aquesta. Ja sabem que el risc zero no existeix, i menys en carretera, però sí 
que tenim l’obligació que en un punt negre com és el que tenim a la Ronda Nord i 
també ha esdevingut en el tram següent que realment no sigui el posicionament dels 
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alcaldes només, sinó amb el recolzament o el posicionament del consistori, que ja vam 
aprovar mocions i que en definitiva no ens han atès. Jo penso que és prou greu com 
perquè realment ja hagi un posicionament. Si no ho volen passar-ho en aquests 
moments perquè ja no hi ha temps, en un proper Ple que es porti per part del govern 
una moció refeta demanant aquesta actuació. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer una qüestió tècnica, ja ho he dit en algun 
Ple. Falta alguna acta penjada, concretament la del mes de setembre de l’any passat i 
la de novembre. Però es que llavors la ciutadania no sap de què estem parlant en 
aquest Ple. I a més a més, jo miraria de facilitar això penjant, com a mínim, l’ordre del 
dia, perquè quan accedeixes a un acta de ple puguis veure quins punts s’han debatut en 
aquell Ple, perquè sinó, de vegades busques certa informació i has de passar-te mitja 
tarda. Setembre i novembre. Dit això, la nostra més estricta queixa a l’horari que heu 
posat de consultes als expedients pel Ple. És horari d’oficines. Aquest senyor i jo 
treballem els matins, només podem accedir una tarda de 4 a 6, sacrificant evidentment 
part de les hores de feina. Jo penso que això no havia passat mai en aquest ajuntament. 
Altres ajuntaments busquen solucions, col·loquen una persona administrativa perquè 
estigui les 3 tardes possibles cobrant un complement o el que sigui, però es dona 
facilitat perquè l’oposició pugui accedir a aquests expedients, perquè al final la posició  
que agafarem nosaltres serà: envia-me’ls a casa, perquè si hem de sacrificar part del 
nostre horari laboral per estar una tarda no és viable. I per últim, hi ha regidors com la 
sra. Pruna, el sr. Ribalta, el sr. Profitós i el sr. Gontán que durant dos caps de setmana 
han viscut una autèntica bogeria que és el tema de l’aigua del gasoducte que anava 
sortint d’un cert color, i que des del meu punt de vista ha faltat fins un moment 
determinat, que aquí si que ha hagut valentia per part de la regidora i del regidor 
d’aturar els vertits d’aquesta aigua fins que tinguéssim realment la valoració química 
d’aquesta aigua que s’estava tirant. Per situar, el gasoducte es fan una sèrie de proves 
de canonades que agafen l’aigua del Tordera i estaven abocant part d’aquesta aigua en 
un torrent de Corró d’Amunt i de Marata. Aquesta aigua va alertar els veïns que beuen 
i cuinen amb aigua d’aquell pou, es renten, etc., perquè sortia d’un color vermell i 
ningú els havia explicat perquè era vermella aquella aigua, si era un òxid de la tuberia. 
Fins i tot, en algun moment donat algun treballador li va dir: no, és que l’aigua del 
Tordera ja és roja. Escolti.... amb lo qual subratllo la valentia de dos regidors. Ara, sr. 
Alcalde, aquí ja li hem dit en un moment donat. Anem als actes protocolaris i tal. 
Vostè ha passat físicament per allà?  Perquè ser alcalde vol dir pringar, quan toca i 
només anar als diferents actes. La contesta no pot ser “ja tinc a la meva regidora”. Es 
que vostè ha de passar per allà, “no estamos para fiestas protocolos y banquetes”, 
estem per a altres coses també. Aquest és el punt 1. El punt 2. Tenim ja el resultats 
d’aquestes aigües, tant els llodos que va prendre l’ajuntament com el que va fer 
l’ACA? Perquè avui continuaven els vertits i els veïns no estaven avisats de que 
aquestes aigües eren no contaminants. Com a mínim fer un sms al veí i dir-li: no et 
preocupis, continuaran tirant aigua, però aquesta aigua no és contaminant. Perquè clar, 
continuen espantats, i això és una falta de sensibilitat cap a certs veïns. 
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Pren la paraula el sr. Gontán i diu: a Corró d’Amunt hi ha un altre neguit per part de 
veïns, no se sap res de com ha quedat el tema de l’asfaltat del camí de can Cabeça, de 
si hi ha subvenció o si no hi ha, si es farà o no es farà. I del tema de la concessió, 
renovació, no renovació de la concessió de la recollida d’escombraries que tocaria el 
2013, que és possible prorrogar-la segons conveni però que agrairíem que no passés i 
que es prenguessin ja d’una vegada les actuacions de recollida porta a porta (....) 
 
Pren la paraula el sr. Colomé per contestar algunes de les preguntes i diu: el tema de 
l’accident mortal, efectivament amb el Rafael Ros anirem a veure el Director General 
de Carreteres, en aquest aspecte a demanar millores i solucions, sinó al proper Ple hem 
de fer una moció, debatem-la entre tots i consensuem-la i la portarem a pràctica. Pel 
tema de la falta les actes, Àlex, mireu-vos-ho i les pengem quan abans millor. Sé que a 
partir d’ara tu faràs les coses d’una altra manera i que les actes mirarem que no tardin 
un mes o mes i maig a estar penjades, si no que ho puguem fer quan abans millor. La 
queixa sobre les consultes dels expedients, no tenia constància sobre això. Ho hem 
de.... El ROM diu “la consulta general de qualsevol expedient o antecedent 
documental pot fer-se bé a l’arxiu general o a la dependència on es troba, mitjançant 
lliurament d’aquests a un membre de l’ajuntament que ho sol·licita perquè els pugui 
examinar en horari d’oficina, en el despatx o la sales reservades als membres de la 
Corporació”. Llavors, buscarem una solució. No us puc dir (....) el funcionari està 
aplicant el que diu el ROM (....) bé doncs buscarem una solució. Pel que fa a les aigües 
del gasoducte jo només us llegiré el correu electrònic que vaig enviar a la meva 
regidora el dissabte, perquè almenys la gent ho sàpiga, i m’agradaria llegir-lo. Deixeu-
me que el llegeixi: “la regidora d’Agricultura, Pagesia i Sostenibilitat Rosa Pruna és al 
lloc dels fets des de les 16:50. Ara he avisat a la policia local que s’adreci al lloc dels 
abocaments i es posi a disposició de la sra. Pruna per tal que agafin aigua per 
analitzar-la dilluns, i a l’hora comuniquin que es prohibeixi qualsevol abocament fins 
a nova ordre meva i de la regidora. Ara l’aigua sortia neta, i tot i disposar de tots els 
permisos per realitzar les proves, inclòs l’ACA, és millor prevenir fins a tenir la 
certesa que no hi ha res contaminant. Francesc Colomé, Alcalde de les Franqueses”. Jo 
això és el què vaig fer. (....) Això no se’m va demanar a les 10 del matí, jo ho vaig 
rebre això a la tarda. Res més. No li puc dir res més. Escolta’m, jo ho vaig rebre a la 
tarda, val? i senzillament hi ha un comissió del gasoducte i tenim una regidora al 
respecte que hi va ser-hi. Jo vaig donar l’ordre en aquest aspecte que la policia es 
posés a disposició de la sra. Regidora i que s’aturés els abocaments. No puc dir més. 
No puc dir més. 
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: la regidora que tu anomenes a les 10 del matí dient-
li el què estava passant i que et demanés que prenguessis les mesures amb un tècnic 
(...) a la recollida de mostres a les 10 del matí.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: escolta’m, no entrem en més polèmica en aquest 
aspecte. La feina es va fer i tenim els anàlisis. En aquest aspecte és el que hi ha. I el 
que sí jo vaig fer i aquest correu ho demostra és que ho parin, tot i que no podia fer-ho 
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perquè els permisos no els dona l’ajuntament, sinó que els dona la Generalitat i els 
dona l’estat. A partir d’aquí si em volen demanar responsabilitats que me’n demanin.  
 
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: el cap de la policia i la policia té autoritat per fer 
això, imagina’t si podia (...) 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde: no entrem, jo ja li dic, es va fer en aquest aspecte. I 
llavors hi ha una altra. El gasoducte està allà i passarà, ara també hi ha una cosa, s’han 
de fer totes les proves pertinents perquè en proves futures no tinguem problemes allà, 
per tant hi ha coses que ara, malauradament en els veïns els hi causa molèstia, però és 
per a una seguretat futura. Sí, perquè si no fan les proves i ho posen en marxa hem 
begut oli tots. I després suposo que fareu preguntes i ja acabarem de discutir en aquest 
aspecte. Pel tema de Corró d’Amunt de la subvenció del camí de Can Cabeça, segueix 
endavant i en aquests moments el projecte el té el Consell Comarcal i hi ha també 
directrius que es contestin a les al·legacions que s’han fet, val? ja rebreu resposta. I pel 
que fa a la renovació de la recollida d’escombraries, obres i serveis en aquests 
moments s’ho està acabant de mirar i de moment no tenim una decisió presa.  
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


