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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 26 de juliol de 2012
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:55h
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 accidental

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El Senyor PRESIDENT obre la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen
realitzar alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió anterior.
No havent-hi cap intervenció, es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
Intervé el regidor del grup municipal CpF, senyor FRANCESC TORNÉ i manifesta:
Que bàsicament per el que ha passat en l’ordre del dia d’aquest ple, i demanar i que
consti en acta, que demanem formalment que les comissions informatives, es facin
els dilluns, en lloc del dijous, perquè des de el dijous fins al dilluns s’ha modificat en
tres nous punts, que no han estat informades a la comissió informativa, i si realment
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tenen de passar tants dies, perquè nosaltres no sapiguem el que s’inclourà, la comissió
informativa no té efecte, i per lo tant que es faci quan toca “es dilluns doncs dilluns”
no la facin dijous.
El senyor ALCALDE contesta:
És correcta la seva afirmació i té raó, potser és millor també fer-la el dijous i que
l’ordre del dia es tanqui el dijous i s’entregui, doncs així ho farem el dilluns.
El regidor senyor TORNÉ diu:
Si fa això tornarà a passar sempre el mateix, bàsicament....
El senyor ALCALDE respon:
Jo estic dient, que el dijous se li doni a vostè l’ordre del dia, firmada ja, tancada. Jo
crec que així, teniu més temps per mirar-vos les coses.
Intervé el regidor senyor GONTÁN i manifesta:
.....la situació de moment d’inestabilitat a la secretaria, encara més raó per tenir més
dies per mirar la documentació, perquè si ho fem dilluns a la tarda només tindrem un
dia i mig.
El regidor senyor TORNÉ diu:
No, però perdó, és que la documentació sempre està el mateix dia, és dimarts, mai
abans, no, no això és mentida..... Si realment servís per alguna cosa fer-ho el dijous, jo
li diria que sí, però només serveix, perquè realment nosaltres tinguem indefensió
Intervé el regidor senyor GONTÁN i diu:
Demanem i en aquesta línia si que estem, demanem que el dijous es tanqui l’ordre del
dia i tinguem accés divendres.
Intervé el regidor senyor TORNÉ dient:
Però només té de ser, perquè realment tinguem l’ordre del dia, si té de ser perquè
tinguin tres dies per modificar, no.
Intervé el senyor ALCALDE dient:
Una qüestió, intentarem comprometre’ns des de secretaria, que el dijous hi hagi la
informativa de ple, el dijous es tanqui l’ordre del dia i es notifiqui a tots els membres
del govern i el divendres els expedients estiguin complerts, per la seva disposició.
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Intervé el regidor senyor TORNÉ diu:
Que consti que mai ha passat això.
El senyor ALCALDE diu:
Senyor Alex Martín està a les seves mans. Sí, d’acord.
El Secretari Accidental ALEX MARTÍN diu:
Sí
El senyor ALCALDE diu:
No li he donat la paraula.
El senyor PRESIDENT dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 610/2012, DE
29 DE JUNY, PEL QUAL S'APROVA LA LIQUIDACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ
Atès que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar la liquidació dels Pressupostos
Generals d'aquesta Corporació, que inclouen els de l’Ajuntament, el Patronat Municipal
de Cultura, el Patronat Municipal d’Esports, i les societats Les Franqueses Entorn Verd,
S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponent a l'exercici de 2011.
Atès allò que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist l'informe d'intervenció.
ACORD
Primer.- APROVAR la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació
corresponent a l'exercici de 2011, de conformitat amb els estats que s'adjunten i formen
part de la present resolució.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri.
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
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El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció
al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN GONTÁN i diu:
Bona tarda, hem mirat l’informe d’Intervenció, i la justificació per entregar els
pressupostos, home, ja està bé com a manera tècnica, però com a mínim podrien
reconèixer que no van haver-hi pressupostos fins el mes de juny, per qüestions
polítiques, i no li carreguin tot el mort a la interventora, que no té cap culpa.
El senyor ALCALDE diu:
Alguna intervenció més?
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor
ÀNGEL PROFITÓS i diu:
Bona tarda, hauran vist que en aquesta liquidació, com a cosa destacable, s’han
eliminat una sèrie de partides que l’ajuntament mantenia des de feia anys, com a drets
de cobrament, principalment la part que ens corresponien de l’aprofitament de les
parcel·les del sector N, i ho remarco més que res, perquè en alguna ocasió s’ha dit:
“vostès no estan fent cas de les recomanacions que els hi va fer la Diputació en el seu
informe sobre els números del 2010”. No era el pressupost el lloc de posar aquesta
recomanació, sinó en el tancament de l’exercici, com s’ha fet.
El senyor ALCALDE diu:
Molt bé, alguna intervenció més.

3. RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE
DATA 19 DE JULIOL DE 2012, PEL QUAL S'APROVA UNA
REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES,
DEL PERSONAL EVENTUAL, DELS GRUPS MUNICIPALS I DELS
PORTAVEUS D'AQUESTS
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 19 de juliol de 2012, va adoptar, entre
d’altres, els acords que es transcriuen íntegrament a continuació:
“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 7 de juliol de 2011, es va
establir el règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes, les indemnitzacions
i dietes dels membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, les
subvencions per al funcionament dels grups municipals i les retribucions dels portaveus
d’aquests.
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VISTOS els Decrets d’Alcaldia de data 8 de juliol de 2011 i 29 d’agost de 2011 de
nomenament del personal eventual com a càrrecs de confiança i d’assessorament
especial.
ATÈS que en data 14 de juliol de 2012 s’ha publicat el Reial Decret Llei 20/2012, de 13
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, en el qual s’estableix en l’art 2 la reducció de les retribucions del
personal del sector públic del mes de desembre, en el sentit que es suprimeix la paga
extraordinària i la paga adicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents de l’esmentat mes de desembre.
TENINT EN COMPTE que les mesures que s’adopten en el Reial Decret Llei 20/2012,
són d’obligat compliment i que afectaran als treballadors i treballadores del sector
públic que veuran reduït de manera important el seu poder adquisitiu, és voluntat i
obligació política de l’equip de govern d’aquest Ajuntament tenir les mateixes
càrregues que el conjunt del seu personal i, per això, proposa fer extensives aquestes
mesures, a tots els regidors/es, personal eventual, i grups municipals.
ATÈS, per altra banda, que en la sessió plenària de 7 de juliol de 2011 no es van
incloure les indemnitzacions dels regidors/es per al cas que hagin d’oficiar matrimonis
civils o cerimònies d’imposició de nom als nounats i similars en les dependències
municipals i celebrats en dies festius, la qual cosa convé regularitzar, i amb efectes de
la referida data, en virtut del principi de transparència previst a l’apartat 5 de l’article
3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
PER AIXÒ, el regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- APLICAR les mesures de reducció retributiva en la mateixa proporció i
d’acord amb els mateixos paràmetres de temporalitat establerts al Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment
de la competitivitat, a les retribucions que perceben actualment els regidors de
l’Ajuntament que desenvolupen els seus càrrecs amb règim de dedicació exclusiva o
parcial, al personal eventual de confiança i assessorament especial, en virtut de l’acord
plenari anteriorment esmentat, en la nòmina corresponent a la paga extraordinària del
mes de desembre i durant la vigència del Reial Decret Llei 20/2012.
SEGON.- APLICAR, igualment, una reducció equivalent a la proporció que s’aplicarà
d’acord amb els criteris del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, a les quanties de la
subvenció que perceben actualment els diferents grups municipals en virtut de l’acord
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plenari anteriorment esmentat, amb efectes d’1 d’agost de 2012 i durant la vigència del
Reial Decret Llei 20/2012 per els imports que s’estableix a continuació:
a) Quantitat fixa: 929 € anuals per a cadascun dels grups municipals.
b) Quantitat variable: 1.393 € anuals per cada regidor obtingut en les darreres
eleccions.
CiU
Regidors
Import
fix anual
Quantitat
anual
per núm.
de
regidors
Total
anual

CPF

LFI-E

PP

4
929

PSCPM
4
929

1
929

Esquerra- UPLF
AM
1
1
929
929

3
929

2
929

5.571

5.571

4.178

6.500

6.500

5.107

PxC
1
929

2.786

1.393

1.393

1.393

1.393

3.715

2.322

2.322

2.322

2.322

TERCER.- APLICAR, igualment, una reducció equivalent a la proporció que s’aplicarà
d’acord amb els criteris del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, a l’assignació
econòmica de 3.000 € bruts anuals que perceben els portaveus dels grups municipals en
virtut de l’acord plenari anteriorment esmentat, amb efectes d’1 d’agost de 2012 i
durant la vigència del Reial Decret Llei 20/2012.
QUART.- APLICAR en els mateixos termes de reducció amb que s’aplicaran els criteris
del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, una reducció de les indemnitzacions dels
regidors/es que no tenen dedicació exclusiva ni parcial d’acord amb el detall següent:
a) Per l’assistència a les sessions del Ple: 111 euros/sessió.
b) Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 232 euros/sessió.
c) Per l’assistència a les sessions de la Comissió Informativa dels assumptes del
Ple: 42 euros/sessió.
d) Per l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 42
euros/sessió.
e) Per l’assistència, com a Presidents, a les sessions plenàries dels Consells de
Poble de Llerona i de Corró d’Amunt: 111 euros/sessió.
f) Per l’assistència, com a vocals, a les sessions plenàries dels Consells de
Pobles de Llerona i Corró d’Amunt: 84 euros/sessió.
g) Per l’assistència a les sessions dels òrgans col.legiats del Patronat Municipal
d’Esports i del Patronat Municipal de Cultura i Educació: 84 euros/sessió.
h) Per l’assistència a les reunions de les meses de contractació: 42 euros/sessió.
i) Per l’assistència a les sessions plenàries del Consell de la Pagesia: 84
euros/sessió.
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j) Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 84
euros/sessió.
k) Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat
municipal “Les Franqueses Entorn Verd, SA”: 111 euros/sessió.
l) Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat
municipal “Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL”: 111 euros/sessió.
m) Per l’assistència a les Juntes generals de les societats municipals: 111
euros/sessió.
n) Per l’assistència a altres òrgans complementaris o la realització de
matrimonis civils o cerimònies civils d’imposició de noms als nounats i
similars realitzats en les dependències municipals i celebrats en dies
festius: 56 euros/sessió.
CINQUÈ.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades, als grups municipals, a les
societats municipals.
SISÈ.-INFORMAR als òrgans que reglamentàriament es determinin des del Ministeri
d’Hisenda i Administracions públiques per la remissió d’aquesta iniciativa relativa a
les despeses de personal d’acord amb el què s’estableix a la disposició addicional
quarta del Reial Decret Llei 20/2012.
SETÈ.-ELEVAR aquest acord per a la seva RATIFICACIÓ al Ple de l’ajuntament , en
la propera sessió que celebri.”
DE CONFORMITAT amb l’apartat sisè dels acords transcrits anteriorment, el regidor
de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en sessió de 19
de juliol de 2012 transcrits a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades, als grups municipals i a les
societats municipals.
Tercer.- INFORMAR als òrgans que reglamentàriament es determinin des del Ministeri
d’Hisenda i Administracions públiques per la remissió d’aquesta iniciativa relativa a
les despeses de personal d’acord amb el què s’estableix a la disposició addicional
quarta del Reial Decret Llei 20/2012.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CpF, senyora NÚRIA CLAVERIA i
manifesta:
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Bona tarda a tothom, només confirmar que el nostre vot naturalment serà afirmatiu, tot i
que vull que consti en acta i que ho tornem a comentar, que ens sap molt greu que hagin
hagut d’esperar que realment ens obliguin a prendre aquestes mesures, quan fa molt de
temps, ja ho vam demanar i va ser desestimat per aquest ple, però tot i així ens alegra
molt, segurament, fins inclús una mica més i tot, podien haver-ho aplicat amb una mica
més de reducció, però bé, diuen que: “nunca es tarde si la dicha es buena”, no, doncs
estem contents.
.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i diu:
Bona tarda, nosaltres evidentment també votarem a favor, perquè com a oposició hem
estat demanant durant molt de temps, que s’havia d’anar equilibrant el sous, respecte a
les imposicions que estaven posant sobre el ciutadà i els serveis que estaven retallant. Sé
que ho fan voluntàriament, però també és cert, que ho han fet després de dir aquí
diferents cops, que es lligaven a la sort que corregués el personal.
Tot i així, estarem per sobre ajuntaments com La Garriga, que només té 2.000 habitants
menys, estarem pràcticament tocant el sou que cobra l’alcalde de Granollers, amb trenta
i pico mil habitants més, l’oficial parlo, el que li toca cobrar per ser alcalde. I continuem
pagant onze llocs de treball, en un ajuntament que tots sabem que amb nou anem
sobrats, i amb quatre s’ha demostrat que es podia governar. Per tant continuem pagant
el pacte polític d’onze regidors amb el seu sou, més assessors.
Després: Saben la quantitat que correspon a això? perquè vostè a dit que això es dedica
a una funció molt concreta, jo li pregunto: A que es dedicaran aquest calers? Que farem
tant de la rebaixa del sous dels polítics, com el personal de l’ajuntament, per no cobrar
la paga extra?
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor BADIA dient:
M’agradaria que el senyor Profitós que ens expliqués això. Com ho aplicarà l’equip de
govern?
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS i respon:
Bé, en primer lloc celebrar que això serà aprovat, tot i que el senyor Badia no ha definit
el seu vot, serà aprovat com a mínim sinó per unanimitat, per una àmplia majoria. Unes
quantes observacions, regidora Claveria, no ens obliguen a rebaixar el sou de polítics i
les dietes i totes aquestes coses, el que és obligació, és per els funcionaris, per la gent
que està treballant aquí. L’altre no és res més que una voluntat política de l’equip de
govern, que està escrit en un pacte d’inici de legislatura i que ens hem limitat doncs a
fer realitat, com era la nostre obligació, però la nostre obligació política, no és una
obligació imposada de dalt.
Llavors, el senyor Bernabé, “¿On anirà a parar això?! miri, la reducció dels sous que
corresponen als empleats de l’Ajuntament, no anirà a parar enlloc, no anirà a parar
enlloc, perquè l’estat ens està obligant a, senzillament, bloquejar-los, a no gastar-los, i a
mantenir-los en previsió. Tinc els meus dubtes de que sigui així, però mantenir-los en
previsió de que quan les coses millorin, aquestes quantitats es puguin incorporar amb
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uns futurs plans de pensions dels propis empleats, però realment això no pot anar a
parar enlloc des d’un punt de vista de dir: “d’aquí m’estalviaré deu i d’aquests deu en
faig això”. La reducció que ens toca a nosaltres, a vostè com a cap d’un grup, a mi com
a membre del govern i a tots els regidors que tenen sou, aquesta si que és de lliure
disposició. La intenció de l’equip de govern és, crear a la tardor dos plans d’ocupació,
propis, municipals, i que les misses que ens estem estalviant ara amb aquesta reducció,
vagin a parar aquí, i si no m’equivoco aquesta era la pregunta que tenia també el senyor
Badia. Llavors explicar només que la manera en que s’ha fet això ha estat el que
nosaltres considerem que ha sigut la més justa possible. Aquesta rebaixa pels nostres
empleats, la supressió de la paga extra, representa una reducció d’uns 7,14%, si no
m’equivoco, del seu sou, i el que hem fet ha estat que els regidors que tenen un sou
d’aquest ajuntament, tindran exactament el mateix efecte que els empleats, es quedaran
sense la paga extra de Nadal i la resta d’aportacions es veurà reduïda en aquest 7,14%,
com a mínim fins el mes d’agost de l’any que ve, com a mínim durant un any, passi el
que passi, encara que això s’aixequi d’aquí al mes de gener, i això s’aixequi, per una
qüestió purament de justícia, tots els que no tenim un sou de l’ajuntament, veurem les
retribucions reduïdes durant un any per equiparar-ho en aquest 7,14% que estan perdent
els empleats.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor BERNABÉ i diu:
A veure, jo ho dic perquè de forma temerària, l’alcalde, públicament, el dia següent de
sortir això, diu que fan aquest plans, i jo li dic: ¿Vostès quan hagin de pagar més d’iva a
partir de setembre, que no estava pressupostat en el 2012, què hauran de fer? Perquè a lo
millor aquest diners hauran d’anar a pagar això.
Un altre, suposo que han vist vostès que hi ha un esborrany, que ja va corrents, sobre el
que serà la llei que diuen de administració local, etc..., allà si no es modifica, hi ha un
punt que diu: “que només es podrà destinar un 0,6 a pagar sous de càrrecs selectes, del
total que es pugui gastar la corporació”. En aquest ajuntament significa 96.600 euros, tal
i com estem actualment. Això vol dir que possiblement ja no sigui una qüestió de
voluntat, serà una qüestió obligatòria, ja no rebaixar un 7% sinó rebaixar un 70%.
Intervé el regidor senyor PROFITÓS i respon:
Per respondre, la pujada de l’iva està prevista i quantificada, amb les xifres que estem
bellugant, això pot representar entre 250 i 300.000 euros anuals, a partir de l’any que
ve, es a dir, aquest any com que això serà efectiu a partir de l’1 de setembre, estarem
parlant aproximadament d’uns 70.000 o 80.000 euros. No estava pressupostat, per
descomptat, tenim una sèrie de coses que ens juguen a favor i ens las que podrem jugar,
és a dir no estava pressupostat, però sí que en sóc conscient, de la mateixa manera
també sóc conscient de què...... Sí, sí l’equip de govern és conscient perquè els hi vaig
dir el segon dia que va sortir la llei. Per altre banda tenim alguna cosa que també ens va
una mica a favor, com per exemple que l’euribor està baixant com un desesperat i la
previsió que tenim nosaltres en concepte d’interessos, durant el primer trimestre es va
complir, durant aquest segon trimestre que hem tancat ara, o sigui el que hem pagat a
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començament de juliol ja ha estat una mica inferior al que teníem previst i si això es
manté, podrem tindre una xifra d’estalvi dintre de la partida prevista per interessos, que
no arribarà, la veritat, vull dir, si les coses es van tirant com ara no arribarà a compensar
aquest 80.000 euros que ens pujarà l’iva, però ho podrà cobrir amb una bona part.
El senyor ALCALDE demana si hi ha alguna intervenció més i afegeix:
Bé, per finalitzar senyor Bernabé, la baixada de sous de l’equip de govern no és una
cosa que se’ns obligui, és una cosa de pacte de govern, que nosaltres vam dir, i sempre
ho hem repetit diverses vegades, que quan els funcionaris se’ls hi baixes el sou nosaltres
també, i també en reafirmo en que aquest equip de govern intentarà crear 60 plans
d’ocupació, en el llarg del 2012-13, que seran de durada de tres meso a jornada parcial,
que el cost serà uns 3.000 euros de pla d’ocupació, ja buscarem les “garrofes” d´on les
traiem, jo discrepo del que diu ell, del tema dels plans de pensions 2015, perquè crec
que no és així. Jo crec que no ha sortit enlloc, això. Els funcionaris no recuperaran això,
però que sí el compromís del govern, espero el podem portar a terme, el compromís és
crear aquest 60 plans d’ocupació per persones necessitades i això es farà des de
Dinamització Econòmica, amb el vist i plau de Polítiques Socials.
Finalitzades les intervencions, el senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per unanimitat dels disset
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.

4. PROPOSTA D'ACORD DE GENERACIÓ DE CRÈDIT PEL PRÉSTEC
ICO DE 7.004.315,57 € OBTINGUT EN BASE AL REIAL DECRET
LLEI 4/2012
VIST que el Ple de l’ajuntament en la sessió del 14 de maig de 2012 va aprovar la
sol·licitud de concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini per la
cancel·lació d’obligacions vençudes, líquides i exigibles segons els termes de l’article 2
del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al
pagament de les obligacions pendents de les entitats locals.
VIST que el préstec ICO d’import 7.004.315,57€ a què fa referència l’esmentat Reial
Decret Llei 4/2012 i el Reial Decret Llei 7/2012, ha estat degudament formalitzat entre
els dies 16 i 25 de maig de 2012 amb les 11 entitats de crèdit que conformen el
“Fronting bancari” i pels imports indicats a continuació:
•
•
•
•

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
CAIXABANK, S.A.
CATALUNYA BANK, S.A.
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA
DE CRÈDITO

260.037,55€
564.399,58€
455.253,03€
110.659,88€
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•
•
•
•
•
•
•

BANCO DE SABADELL, S.A.
BANCO CAM, SAU
BANCO SANTANDER, S.A.
BANKINTER, S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.
BANKIA, S.A.

120.812,94€
102.236,75€
1.008.841,03€
107.573.35€
1.916.345,26€
143.980,78€
2.214.175,42€

TENINT EN COMPTE, que d’acord amb el mecanisme establert totes les entitats
bancàries han efectuat la transferència per al pagament als proveïdors de les factures
pendents i que la distribució de pagament efectuats als proveïdors ha estat la que es
detalla a continuació:
•
•
•
•

Ajuntament:
Patronat Municipal de Cultura:
Patronat Municipal d’Esports:
Les Franqueses Entorn Verd, SA

1.975.572,95€
199.372,71€
2.845,29€
4.826.524,62€

Total:

7.044.315,57€

TENINT EN COMPTE el que estableix el punt 5 de l’article 10 del Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, en el supòsit que la operació d’endeutament es destini total o
parcialment, a la cobertura d’obligacions que van quedar pendents d’aplicar al
pressupost, s’hauran de reconèixer en la seva totalitat al pressupost vigent
VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades a
l’any 2011 o anteriors, i que no han pogut comptabilitzar-se al pressupost de
l’Ajuntament d’aquell any per manca de dotació pressupostària, però que han estat
abonades als proveïdors pel mecanisme de finançament establert pel Reial Decret Llei
4/2012.
VIST l’informe d’Intervenció i allò que estableix l’article 60 del Reial Decret 500/90,
de 20 d’abril, referent al reconeixement extrajudicial de crèdits.
D’ACORD amb allò que estableix l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i l’article 37.3 del Reial Decret 500//1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol vuitè del precitat text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes
locals a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits del Pressupost de
l’Ajuntament de 2012, per generació de crèdit, que es detalla a continuació:
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PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012,01,91110

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

260.037,55

2012,01,91111

CAIXABANK, S.A.

564.399,58

2012,01,91112

455.253,03

2012,01,91113

CATALUNYA BANK, S.A.
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD
COOPERATIVA DE CRÉDITO

2012,01,91114

BANCO DE SABADELL, S.A.

120.812,94

2012,01,91115

BANCO CAM, SAU

102.236,75

2012,01,91116

BANCO SANTANDER, S.A.

1.008.841,03

2012,01,91117

BANKINTER, S.A.

107.573,35

2012,01,91118

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

1.916.345,26

2012,01,91119

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.

143.980,78

2012,01,91120

BANKIA, S.A.

2.214.175,42

TOTAL

7.004.315,57

110.659,88

PRESSUPSOT DE DESPESES
2012,11,4501,62251 ZONA ESPORTIVA CORRÓ D'AMUNT

1.137.221,00

2012,11,4501,62252 PARC DEL FALGAR
ALTRES DESPESES DE PREMSA I
2012,01,4911,22713 COMUNICACIÓ
2012,08,3241,22708 CONSERGERIA ESCOLA D'ADULTS

108.760,60
21,603,23
2,479,09

1.245.981,60
Segon.- PROCEDIR al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió
administrativa de les actuacions a efectuar per aquest Ple de la Corporació, i aprovar
la despesa, obligació de les factures que es relacionen tot seguit per l’import que
igualment s’indica:
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Proveïdor
TLGRAMA,
TLGRAMA,
TLGRAMA,
TLGRAMA,
TLGRAMA,
TLGRAMA,
TLGRAMA,
X. SOLANAS
X. SOLANAS
PERCEPTION,
PERCEPTION,
PERCEPTION,
PEY,
PEY
PEY
PEY
PEY
PEY
I. GARGOT,
I. GARGOT
I.GARGOT
I.GARGOT
I.GARGOT,
I.GARGOT,
I.GARGOT,
I. GARGOT,
GIMAGE,
GIMAGE,
GIMAGE,
SERVICE MAIL,
MOLT NET,

Concepte
Import (€)
FRA 52/2011, AGENDA ACTIVITATS NOV 2011
310,03
310,03
FRA 58/2011, AGENDA ACTIVITATS DES 2011
412,00
FRA 67/2011, FELICITACIÓ ANY 2011
310,03
fra 44/2011, AGENDA ACTIVITATS SET 2011
310,03
FRA 47/2011, AGENDA ACTIVITATS OCT 2011
310,03
FRA 43/2011, AGENDA ACT. AGOST 2011
310,03
FRA 42/2011, AGENDA ACT JULIOL 2011
1.199,95
FRA 18/11, FOTOGRAFIES DIVERSES
459,38
FRA. 21/11, FOTOGRAFIES DIVERSES
283,20
FRA 2011/653, ALLOTJ. MENSUAL EMAILS
283,20
FRA 2011/471, ALLOTJ MENSUAL EMAILS
660,80
FRA 2011/586, HOSTING MENSUAL I RENOV.
298,43
FRA 1155, SERVEI CONSULTA VIDEO 31
1.001,87
FRA 1149, ARXIU PROG 175 I 176
826,05
FRA 1154, ARXIU PROG 177 I 178
1.121,09
FRA 1153, SERVEI CONSULTA PROG 177 I 178
3.540,29
FRA 1152, EDICIO PROG 177 I 178 ON LINE
1.121,09
SERVEI CONSULTA PROG 181 I 182
716,04
FRA 4675, IMPRESSIO AGENDES GENER 2012
333,98
FRA 4674, IMPRESSIO POSTALS NADAL
193,13
FRA 4671, MAQ. I IMPRESSIÓ 1000 TARGETO
1.516,74
FRA 4668, IMPRESSIÓ 7500 POSTALS NADAL
1.223,22
FRA 4661, IMPRESSIO AGENDES DES 2011
413,00
FRA 4643, IMPRESSIO TARGETONS INVITACIO
1.223,22
FRA 4640, IMPRESSIO AGENDA NOV 2011
47,20
FRA 4625, IMPRESSIO 150 TARGETONS
FRA 11001048, MANT CANAL PUB SETEMBRE 2011 944,00
FRA 11001253, MANT CANAL PUB NOVEMBRE 2011 944,00
944,00
FRA 11001121, MANT CANAL PUB OCTUBRE 2011
37,17
FRA F/14887, REPARTIMENT SOBRES
2.479,09
FRA 11138, CONSERGERIA OCTUBRE 2011
Total despesa

24.082,32

Tercer.- IMPUTAR aquest import a les partides pressupostàries núm. 01.4911.22713
per import de 21.603,23 i a la 08.3241.22708 per import de 2.479,09€ del pressupost de
la Corporació, exercici 2012.
Quart.- APLICAR els pagaments efectuats amb el mecanisme de finançament
corresponents a factures dels patronats municipals a aportació de l’ajuntament
corresponent a l’exercici 2012 imputant-lo a la partida corresponent a cadascun del
patronats
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•
•

Aportació al patronat de cultura:
Aportació al patronat d’esports:

199.372,71€
2.845,29€

Cinquè.- APLICAR els pagaments efectuats a la societat mercantil Les Franqueses
Entorn Verd, SA corresponents a la zona esportiva de corró d’Amunt i al parc del
Falgar, com a pagament de factures pendents, i la resta d’import com a bestreta a
retornar.
Sisè.- EXPOSAR al públic l’esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant la seva publicació al BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant el
període d’exposició al públic, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: Ja sabem que aquest punt és un tràmit administratiu, però mantindrem els
arguments i els criteri que vam mantenir en el seu dia i votarem en contra.
Finalitzades les intervencions, el Senyor 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
dels grups municipals LFI i PxC, i tres abstencions dels regidors del grup municipal
CpF i, per tant, amb el quòrum legal.

5. RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT ELS
PRESSUPOSTOS
GENERALS
DE
LA
CORPORACIÓ
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2012 va
adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació,
formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat
Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut i les societats de capital
públic Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització
Econòmica, S.L., juntament amb la plantilla de personal i la relació de llocs de
treball, per a l’exercici de l’any 2012.
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article
169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la
inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un
termini de 15 dies, dins el qual els interessats puguin examinar la
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documentació de l’expedient i formular, si s’escau, al·legacions o
reclamacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini
assenyalat en el dispositiu segon del present acord no es formulin
reclamacions.”
VIST l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de juliol
de 2012, en el qual es donava un termini de 15 dies perquè els interessats que estiguin
legitimats puguin examinar la documentació i formular, si s’escau, les reclamacions que
estimin oportunes.
ATÈS que durant el període d’exposició s’han presentat les següents al·legacions:
- Registre d’Entrada núm. 5436/2012, de 20 de juliol de 2012, presentades pel grup
municipal LES FRANQUESES IMAGINA – ENTESA, representat pel senyor
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, en el qual es demana que es refaci la plantilla
orgànica de l’Ajuntament, amb la seva totalitat, prèvia negociació amb el comitè
d’empresa.
- Registre d’Entrada núm. 5438/2012, de 20 de juliol de 2012, presentades per la
FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS de la UNIÓ GENERAL DE
TREBALLADORS DE CATALUNYA, representada pel senyor FRANCISCO
GARCIA CRESPIN, en la qual demana que s’anul·li la creació de la plaça
d’enginyer a l’Àrea d’Urbanisme i Activitats.
VISTES les idèntiques fonamentacions jurídiques emprades en ambdós escrits,
anteriorment esmentats, això és la infracció dels articles 3.1, 3.2, 2.1, 23.1 i 23.2 del
Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de Mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la Correcció del Dèficit Públic.
VIST l’informe emès per la Secretaria i per la Intervenció d’aquesta Corporació, del
qual es desprèn que el procés de confecció de la plantilla és ajustat a Dret.
DE CONFORMITAT amb el què disposa l’article 169 i concordants del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
ATÈS que s’han detectat un seguit d’errades de transcripció en el pressupost de la
Corporació i en el del Patronat d’Esports així com la manca de transcripció de les places
que configuraven les plantilles de les societats municipals, Les Franqueses
Dinamització Econòmica SL i Les Franqueses Entorn Verd SA però correctament
pressupostades en llurs pressupostos.
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DE CONFORMITAT amb el què preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, relatiu a les
esmenes per errada de transcripció.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions formulades pel GRUP
MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA – ENTESA i les de la FEDERACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS de la UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE
CATALUNYA, mitjançant sengles escrits presentats el dia 20 de juliol de 2012, amb
Registre d’Entrada núm. 5436/2012 i 5438/2012, respectivament, pels motius
expressats a la part expositiva.
Segon.- MODIFICAR, de conformitat amb el què preveu l’article 105.2 de la Llei
30/1992, els pressupostos de la Corporació i del Patronat Municipal d’Esports, en el
següent sentit:
En el pressupost de la Corporació, on diu:
Org. Prog. Econ. Sp. Descripció
04

1511

22706 01

04

1511

22706 01

04
05

1511
1621

12100 01
22700 01

08

2311

48006 01

09

2411

22000 01

10
13

4141 22602 01
9121 12000
1

DESPESES PER ACTUACIONS
URBANÍSTIQUES
SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
TRIENNIS
DESPESES DIVERSES DE RECOLLIDA I
TRACTAMENT DE RMO
PROGRAMA DE MOTIVACIÓ I ORIENTACIÓ A
IMMIGRANTS
MATERIAL TÈCNIC DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA
DESPESES CONSELL DE LA PAGESIA

RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1
13

9121 12006

13

9121 12100

1

13

9121 12101

1

9121 12103

14.850,00
€
10.000,00
€
300,00 €
15.000,00
€
6.150,00 €
2.700,00 €
1.500,00 €
14.800,00
€

1
TRIENNIS

13

Crèdit
inicial

520,00 €

COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS

8.200,00 €

COMPLEMENTS ESPECÍFIC FUNCIONARIS

8.600,00 €

ALTRES COMPLEMENTS

10.600,00
€

1
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Ha de dir:
Org. Prog. Econ. Sp. Descripció
04

1511

22717 01

04

1511

22718 01

04
05

1511
1621

12006 01
22605 01

08

2311

48008 01

09

2411

22002 01

10
13

4141 22603 01
9241 12000
1

Crèdit
inicial

DESPESES PER ACTUACIONS
URBANÍSTIQUES
SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
TRIENNIS
DESPESES DIVERSES DE RECOLLIDA I
TRACTAMENT DE RMO
PROGRAMA DE MOTIVACIÓ I ORIENTACIÓ A
IMMIGRANTS
MATERIAL TÈCNIC DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA
DESPESES CONSELL DE LA PAGESIA

RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1
13

9241 12006

1

13

9241 12100

1

TRIENNIS

13

9241 12101

1

13

9241 12103

1

14.850,00
€
10.000,00
€
300,00 €
15.000,00
€
6.150,00 €
2.700,00 €
1.500,00 €
14.800,00
€
520,00 €

COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS

8.200,00 €

COMPLEMENTS ESPECÍFIC FUNCIONARIS

8.600,00 €

ALTRES COMPLEMENTS

10.600,00

En el pressupost del Patronat Municipal d’Esports, on diu:
07

5

01 LLOGUER ESPAIS PUBLICITARIS

1.500,00

Ha de dir:
07

59900 01 LLOGUES ESPAIS PUBLICITARIS

1.500,00

Tercer.- MODIFICAR, de conformitat amb el què preveu l’article 105.2 de la Llei
30/1992, la plantilla i relació de llocs de treball que s’acompanya en els pressupostos
de la Corporació, en el sentit d’ AFEGIR la totalitat de places d’ambdues societats
municipals segons els Annexos que s’acompanyen i formen part del present acord.
Quart.- APROVAR definitivament els Pressupostos Generals de la Corporació, formats
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal Cultura,
Educació, Infància i Joventut i les societats de capital públic Les Franqueses Entorn
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Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., juntament amb la plantilla
de personal i la relació de llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2012.
Cinquè.- PUBLICAR en el butlletí oficial de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la
Província, resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren, de
conformitat amb el què preveu l’article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Sisè.- TRASLLADAR còpia del pressupost general aprovat definitivament a
l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i
exposa:
Primer deu haver un error, perquè els dos registres tenen el mateix número idèntic
5436/2012, ha de haver un error, miri-ho i resolgui.
A partir d’aqui, he estat mirant las al·legacions que presenten l’Ajuntament, i
evidentment justifiquen que són places que són necessàries, d’urgència, etc..., vostè és
nou en aquest assumpte senyor secretari, però vostè no, i sap que cada una de les seves
places ha de portar el per què d’aquesta urgència i el per què d’aquesta motivació per
contractar-les.
Perquè vostè concretament, li he dit més d’un cop, que aquesta plantilla la podria haver
adjuntat a l’any 2011, com a herència del govern anterior, que el mateix informe tècnic
que va fer la Diputació, diu que hi ha errors anòmals de contractació, i vostè no va voler
reconèixer que eren places de l’ajuntament, i les va incorporar a l’any 2012, a efectes
retroactius 1 de gener, amb el que o vostès demostren la urgència de aquestes dotze
places o realment aquí han comés una “pifia”, i l’ha comés concretament vostè, pel que
vaig avisar, vostè. Dit això, sàpiga que nosaltres anirem a contenciós administratiu, i
evidentment ho pagaré amb els meus diners de portaveu, si fes falta, però aquí arribarem
fins el final de la qüestió, perquè més d’un cop li hem advertit, i se’ns ha ignorat
sistemàticament. És un Ajuntament que a nivell de recursos humans és una “chapuza”
contínua. No sabem quina persona pertany a cap Patronat, ni sabem si els que hi
estaven a Entorn Verd, ara passen a l’Ajuntament i en quina condició, quins processos
van passar, no sabem absolutament res, quan preguntem a recursos humans, “que són
removibles”, jo això no l’he vist enlloc, evidentment tot lloc de treball es removible
sinó singular, però això no ha de constar, a la relació de llocs de treball, no ha de
constar. Vostès mateixos jo crec que l’estan “pifian” un altre cop amb aquesta resposta,
i evidentment per la part que no em toca, dir que no s’ha de negociar una modificació de
la relació de treball amb el comitè, és bastant temerari, però vostès sabran el que diuen.
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS i respon::
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Senyors regidors, mirin, els hi confessaré que aquest punt que estem tractant ara, és
l’únic punt que no he tingut les coses clares des de un primer moment, des de que sóc
regidor d’aquest Ajuntament, bàsicament perquè els meus coneixements de drets
laborals són entre zero i poc. A partir d’aqui, els hi puc dir que per les diferents
consultes que he fet des de tenir coneixement de les seves al·legacions fins aquest
migdia, li puc dir que he estat parlant amb gent del nostre Comitè d’Empresa, amb UGT
que presentava això tant a nivell Comarcal com a nivell..., suposo que els deuen ser
regional, contant que la van presentar en espanyol la seva al·legació. El que sí he tret del
nostre Comitè, de la nostre gent, és la voluntat de mantenir tots els llocs de treball que
es van oficialitzar a finals de l’any passat. Llavors jo diria que aquest punt és un punt
que tenim a favor. L’any passat es va regularitzar la situació d’una sèrie d’empleats
d’aquest ajuntament, i per una altra banda, per l’altre punt en que es basen les
al·legacions, jo tinc de refiar-me dels tècnics de la casa, que han fet la seves consultes i
el seu dictamen i a partir d’aquí per això l’equip de govern considera que els
pressupostos s’han de mantenir com estan.
El regidor senyor BERNABÉ diu:
Crec que hi ha un confusió, degut a que posa el mateix numero de registre, ha confós les
dues entrades, però referent a l’entrada de UGT és respecte a que no s’ha negociat la
revisió de llocs de treball. És més, aquest Ajuntament ja va perdre també amb UGT, un
cas similar, en el qual un empleat de la casa se’l va posar en un lloc que no existia,
senzillament. Per tant aquesta és una, i evidentment que el comitè ha d’estar per
mantenir els llocs de treball, però que consti que això no ho presenta el Comitè, ho
presenta la UGT a nivell de Catalunya, i el que està presentant és que vostès no han
volgut negociar amb el Comitè la relació de llocs de treball o el possible canvi. És
l’únic. I la instància número dos presentada per LFI, com vostè va dir quan hi ha un
defecte de la llei, que pot implicar una desobediència el nostre deure és denunciar-ho, i
jo ho faig a través d’unes al·legacions pressupostàries, i jo crec, i crec que tinc
fonaments jurídics, per dir que aquest Ajuntament ha incrementat la plantilla en el 2012
en contra d’un Reial decret que hi ha. A partir d’aquí, vostès fan les seves al·legacions i
nosaltres continuarem endavant.
Intervé el senyor ALCALDE i afegeix:
Jo, senyor Bernabé li demanaria a LFI, que carreguin contra mi el que faci falta, estic
exposat a això, que poden tenir la seva part de raó, però que no ho portin al Contenciós,
perquè en aquest aspecte pot haver-hi dotze treballadors perjudicats. Que carreguin
contra mi si fa falta, res més, són lliures de fer vostès el que creguin.
Finalitzades les intervencions, el Senyor 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, sis vots en contra dels regidors
dels grups municipals CPF, LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
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6. APROVAR EL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY DE
2013
ATÈS que en data 28 de juny de 2012 es va publicar al DOGC núm. 6159 l’Ordre
EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2013.
ATÈS que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del/de la Conseller/a de Treball, a PROPOSTA DELS
MUNICIPIS RESPECTIUS.
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica, proposa al Ple de la Corporació
Municipal, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2013:
Bellavista
Marata
Corró d’Amunt
Llerona
Corró d’Avall

10 de maig i 5 de juliol
10 de maig i 27 de juliol
10 de maig i 3 d'agost
10 de maig i 7 de setembre
10 de maig i 13 de setembre

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Servei Territorial de Barcelona del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i
manifesta:
Nosaltres com a grup municipal de CpF no hi podem a votar a favor aquesta proposta.
Ja ho vam anunciar el dia que vostès van canviar la data de la festa de Corró d’Avall,
del dilluns tradicional de tota la vida, a un divendres. Aquest any es manté el
divendres, nosaltres no hi estem d’acord, que la festa major de Corro d’Avall, el dia de
festa local sigui el divendres, sinó que, creiem que hauria de continuar sent el dilluns,
com ha sigut sempre tradicionalment, de fa anys i anys, i deixar de perjudicar el
comerç, com estem perjudicant, obligant-los a tancar un dia entre setmana. Els
obliguem a tancar el divendres, han d’obrir el dissabte, tanquen el diumenge, de l’altre
manera tenien dos dies seguits, tancat.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP
BADIA i manifesta:
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El senyor Martí diu que han passat de dilluns a divendres, però és que els fem trencar
el divendres, però a més a més, el dia 11 també és festa. En una setmana hi ha dos dies
de festa. Jo crec que el comerç no està per...., i una mica més enllà, i li demano que a
l’Associació de Comerciants, vostè hi vagi de tant en tant i comenci a preguntar als
botiguers què opinen, perquè em sembla que hi ha un quants que no estan d’acord.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i diu:
No podent intervenir després de la seva intervenció en el punt passat, recordar-li, que
l’errada no és de LFI, que si ha un problema d’afectació als treballadors és
responsabilitat exclusivament seva.
El senyor ALCALDE respon:
Senyor Gontán, això no tocava ara.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, LFI i PxC, tres abstencions dels
regidors del grup municipal CpF, i per tant, amb el quòrum legal.

7. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEL PGOU
CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 90, 91, 192,
199 BIS, 206 I 236, PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ÚS COMERCIAL
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de març de 2012 va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana, consistent en la modificació dels articles 90, 91, 192, 199 bis,
206 i 236, per a l’adequació de l’ús comercial.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un dels diaris de major divulgació de la província i al tauler d’anuncis de la
Corporació, per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o
al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer de 2012.
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Tercer.- SOL·LICITAR informe a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb l’article 85.5 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer de 2012.”
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període comprès entre els dies
26 d’abril i 26 de maig, segons edictes publicats en el diari ARA de 26 d’abril de 2012,
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6116, de data 26 d’abril de
2012, respectivament, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, no havent-se presentat
durant l’esmentat període cap suggeriment ni al.legació, de conformitat amb el certificat
emès pel Secretari de la Corporació en data 29 de maig.
VIST l’informe emès per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
TENINT EN COMPTE el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa al procediment i documentació necessàries per a
la tramitació de l’expedient.
TENINT EN COMPTE el que disposa l'article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les aprovacions
inicial i provisional dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics, així com
l’article 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de Febrer, en relació a la
competència de la Comissió territorial d’urbanisme per a l’aprovació definitiva dels
mateixos.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació dels articles 90, 91, 192, 199 bis, 206
i 236, per a l’adequació de l’ús comercial.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta:
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Tornarem a votar en contra com ho vam fer en el seu dia, en l’aprovació inicial, per la
raó ben clara. Crec que és un error tenir un municipi que comença a barrejar zones
industrials i comercials com si fos el Baix Llobregat. Al Baix Llobregat s’ha demostrat
que això és un error, aquí voldrem tornar a cometre l’error. Vostès mateixos.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, i UPLF, sis vots en contra dels regidors dels grups
municipals CPF, LFI i PxC, una abstenció del regidor del grup municipal ERC-AM, i
per tant, amb el quòrum legal.

8. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT
ENTRE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I
L'EMPRESA SEAE, SCCCL, RELATIU A LA CONCESSIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE LA PISCINA MUNICIPAL D'HIVERN, LES
PISCINES D'ESTIU I LES PISTES DE TENNIS, SITUADES A LA
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL, AIXÍ COM, ELS SERVEIS DE
MEDICINA DE L'ESPORT I DE FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT, I
AUTORITZAR LA CESSIÓ DELS DRETS I OBLIGACIONS DE
L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA SEAE, A FAVOR DE L'EMPRESA
SEAEFRANQUESES,SL.
ATÈS que l’Ajuntament Ple, en la sessió del dia 27 de desembre de 2000, prengué,
entre d’altres, els següents acords:
“(...)
Segon.- ADJUDICAR DEFINITIVAMENT a la companyia mercantil “SEAE, Servei
d’Ensenyament i Assessorament Esportiu, SCCL, la gestió del servei públic de la
piscina d’hivern, les piscines d’estiu i les pistes de tennis, situades a la zona esportiva
municipal, així com els serveis municipals de medicina de l’esport i de fisioteràpia de
l’esport, de conformitat amb l’informe.
(...)”
ATÈS que amb data 2 de febrer de 2001 l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i
l’empresa adjudicatària va subscriure el contracte de la gestió anteriorment esmentada.
ATÈS que l’Ajuntament Ple, en la sessió del dia 30 de gener de 2003, prengué, entre
d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR el conveni subscrit en data 13 de gener de 2003, entre l’entiat
Servei d’Ensenyament i Assessorament Esportiu (SEAE, SL) i aquest Ajuntament.
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Segon.- MODIFICAR el contracte subscrit en data 12 de febrer de 2001, entre la
companyia mercantil, Servei d’Ensenyament i Assessorament Esportiu (SEAE, SL) i
aquest Ajuntament, per a la gestió del servei públic de la piscina d’hivern, les piscines
d’estiu i les pistes de tennis, situades a la zona esportiva municipal, en el sentit
d’ampliar la vigència de l’esmentat contracte en set anys més, prorrogables fins a un
màxim de cins anys,. (...)”
VIST l’escrit presentat pels senyors GUILLERMO BURGUETE MOLTÓ i JORDI
CABANAS FERRER, actuant com a administradors mancomunats de la societat
mercantil SERVEI D’ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, SA
(SEAE), el dia 27 de setembre de 2011 amb Registre d’Entrada núm. 7017/2011, en el
qual manifesten que existeix una societat del grup SEAE (que ostenta el 99 % del
capital) denominada SEAEFRANQUESES, SL i que aquesta reuneix la solvència
tècnica i experiència necessàries per al compliment del contracte administratiu, que no
incorre en cap de les prohibicions per a contractar i que es troba al corrent de les seves
obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
ATÈS que en l’escrit anteriorment esmentat, l’empresa SEAE sol·licita autorització de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per fer una cessió del contracte a favor de
l’empresa SEAEFRANQUESES, SL.
ATÈS que l’article 101 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(TRLCAP des d’ara), permet que una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació pot introduir modificacions per raó d’interès públic en els elements que
l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes,
justificant-ho degudament en l’expedient.
VIST el què disposa l’article 163 i concordants del TRLCAP relatiu a les modificacions
de contractes de gestió de serveis públics.
VIST l’informe emès pel Gerent del Patronat d’Esports en el qual es fa constar que la
modificació no suposa cap alteració substancial del contracte ni de les característiques
essencials dels serveis
VIST el què disposa l’article 114 del TRLCAP relatiu a la cessió dels contractes.
ATÈS que els paràmetres d’explotació dels serveis vinculats a la concessió estan per
sobre de les previsions inicials i que es voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses la
revisió de les condicions econòmiques de l’actual contracte establint la revisió del cànon
actual que l’empresa concessionària està obligada anualment a abonar a aquest
Ajuntament.
ATÈS que com a resultat de la reordenació de la zona esportiva municipal de Corró
d’Avall, s’ha vist modificat els espais assignats inicialment a la gestió de l’empresa
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concessionària del servei públic de la piscina municipal d’hivern, les piscines d’estiu i
les pistes de tennis, situades a la zona esportiva municipal, així com, els serveis de
medicina de l’esport i de fisioteràpia de l’esport i que es voluntat de l’Ajuntament
revisar l’assignació d’aquests espais per tal d’actualitzar i adequar-los a la realitat actual
de l’àmbit de la concessió.
ATÈS que per garantir el bon funcionament dels serveis vinculats a la concessió, així
com, d’altres serveis que tot i no estar vinculats a la mateixa permeten la millor
optimització dels recursos, per part de l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament, l’empresa
concessionària, ha assumit a petició d’aquest Ajuntament la gestió d’altres espais i/o
serveis complementaris i/o despeses que cal incloure en la modificació del contracte
actual.
El regidor d’Esports proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- AUTORITZAR la cessió dels drets i obligacions de l’empresa adjudicatària
SERVEI D’ENSENYAMENT I ASSESSORAMENT ESPORTIU, SA (SEAE) a favor de la
societat cessionària SEAEFRANQUESES, SL, del contracte de gestió del servei públic
de la piscina d’hivern, les piscines d’estiu i les pistes de tennis, situades a la zona
esportiva municipal, així com els serveis municipals de medicina de l’esport i de
fisioteràpia de l’esport amb les següents condicions:
-

-

-

La cessió s’haurà de formalitzar entre l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès i l’empresa SEAEFRANQUESES, SL, en escriptura pública, de
conformitat amb el què preveu l’apartat d) de l’article 114.2 del TRLCAP. Totes
les despeses que es derivin d’aquests tràmits aniran a càrrec de l’empresa
cessionària.
Abans de formalitzar la cessió l’empresa cessionària haurà d’acreditar
documentalment que té capacitat per a contractar amb l’Administració i la
solvència que resulti exigible, havent d’estar degudament classificada si aquest
requisit va ser exigit a l’empresa cedent, i no trobar-se incurs en una causa de
prohibició de contractar, mitjançant una declaració jurada.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que
correspondrien a l’empresa cedent, de conformitat amb l’article 114.3 del
TRLCAP.

Segon.- APROVAR la revisió del cànon actual que l’empresa SEAE, SA o en el seu
defecte l’empresa cessionària SEAEFRANQUESES, SL està obligada a abonar a
l’Ajuntament de les Franqueses i ESTABLIR per l’exercici de 2011 i posteriors i fins a
la finalització de la concessió, un nou cànon que inclourà la suma d’un tram fix i un
tram variable en funció dels ingressos bruts d’explotació, amb un import mínim anual,
i que es calcularà de conformitat amb els següents paràmetres:
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ANY

TRAM FIX

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

50.000,00 €
51.000,00 €
52.020,00 €
53.060,40 €
54.121,61 €
55.204,04 €
56.308,12 €
57.434,28 €

TRAM VARIABLE
% sobre ingressos bruts anuals (*)
segons quadre annex
En funció volum total ingressos
En funció volum total ingressos
En funció volum total ingressos
En funció volum total ingressos
En funció volum total ingressos
En funció volum total ingressos
En funció volum total ingressos
En funció volum total ingressos

(*) TRAM VARIABLE
% sobre ingressos bruts anuals
SOBRE INGRESSOS BRUTS
TRAM 1 DE 700.001,00 A 1.000.000,00
TRAM 2 DE 1.000.001,00 A 1.500.000,00
TRAM 3 DE 1.500.001,00 A 1.600.000,00
TRAM 4 DE 1.600.001,00 A 1.700.000,00
TRAM 5 DE 1.700.001,00 A 1.800.000,00
TRAM 6 DE 1.800.001,00 A 1.850.000,00
TRAM 7 DE 1.850.001,00 A 1.900.000,00

CÀNON MÍNIM
A ABONAR A
L’AJUNTAMENT
115.000 €
120.000 €
125.000 €
130.000 €
135.000 €
140.000 €
145.000 €
150.000 €

TIPUS
1,00 %
2,00 %
3,00 %
3,50 %
4,00 %
4,50 %
5,50 %

Tercer.- APROVAR la revisió dels espais assignats a la gestió de l’empresa SEAE, SA
o en el seu defecte l’empresa cessionària SEAEFRANQUESES, SL per tal d’actualitzarlos i adequar-los a la realitat de l’àmbit de la concessió, de conformitat amb la
distribució detallada en els plànols annexos a aquesta proposta.
Quart.- APROVAR la inclusió en la modificació del contracte actual la gestió dels
següents espais i /o servies i despeses:
1.- Gestió i explotació de les tres (3) pistes de pàdel de la zona esportiva municipal de
Corró d’Avall.
•

•

l’explotació d’aquestes instal.lacions comportarà l’abonament a
l’Ajuntament d’un cànon anual independent del cànon de la
concessió, igual al 50% dels ingressos d’explotació. L’empresa
SEAE, SA o en el seu defecte l’empresa cessionària
SEAEFRANQUESES, SL abonarà a l’Ajuntament aquest cànon amb
efectes a l’exercici de 2011, any en que es varen posar en
funcionament aquestes instal.lacions i fins a la finalització de la
concessió.
En relació a la gestió d’aquestes pistes, totes les despeses i el
manteniment ordinari aniran a càrrec de l’empresa SEAE,SA o en el
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•

seu defecte l’empresa cessionària SEAEFRANQUESES, SL a
excepció d’aquelles inversions que tinguin un cost més elevat
(paviment i estructura) que s’assumiran al 50% entre SEAE,SA i
l’Ajuntament..
L’Ajuntament de les Franqueses es reserva el dret d’explotació dels
espais publicitaris de les pistes de pàdel, així com dels espais
publicitaris de les pistes de tennis municipals.

2.- Incloure dins de l’àmbit de la concessió la gestió del servei públic d’activitats
poliesportives d’estiu “Juliol Esportiu”, amb efectes a l’exercici de 2012 i fins a la
finalització de la concessió.
• la gestió d’aquest servei es regularà de conformitat amb el Plec de
Clàusules aprovades per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el 13 d’octubre de 2005, establint però, un preu màxim del
servei que l’Ajuntament de la Franqueses haurà d’abonar a
l’empresa SEAE,SA o en el seu defecte l’empresa cessionària
SEAEFRANQUESES, SL de 17.833,16 € (IVA inclòs).
Aquesta quantitat es revisarà anualment amb un augment del 2% i fins a la finalització
de la concessió.
3.- L’empresa SEAE, SA o en el seu defecte l’empresa cessionària
SEAEFRANQUESES, SL assumirà dins dels costos d’explotació de la concessió les
despeses relatives als següents serveis i/o subministraments dependents de l’Àrea
d’Esports d’aquest Ajuntament:
•
•
•
•
•

Subministrament de gas del pavelló poliesportiu municipal.
Subministrament de gas del camp de futbol municipal de Corró
dAvall
Servei de vigilància, control, consergeria i neteja de la zona
esportiva de Llerona.
Servei de vigilància, control, consergeria i neteja de les instal·lacions
esportives i vestidors de l’escola Guerau de Liost, en horari extra
escolar.
Reserva d’espais per a la realització de les classes de tennis i pàdel i
esdeveniments puntuals de l’escola municipal de tennis i pàdel del
Patronat Municipal d’Esports i torneigs.
- A tal efecte, l’empresa SEAE, SA o en el seu defecte l’empresa
cessionària SEAEFRANQUESES, SL i el Patronat Municipal
d’Esports acordaran anualment la distribució d’aquests
espais i els seus horaris.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a les empreses SEAE, SA, SEAEFRANQUESES,
SL, al Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports i a l’Àrea de Serveis
Centrals, Hisenda i Participació.
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El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció
al respecte
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i
manifesta: Ens sap greu que un tema com aquest, no se hagi volgut buscar un consens
entre tots. Se’ns convoca en el Consell del Patronat Municipal d’Esports pel dimarts,
quan ja estava convocat el Ple d’avui, on se’ns convoca primer per escrit, on es diu
que es donarà compte d’aquest punt. Després rebem un correu del gerent del Patronat
d’Esports dient: “que no és donar compte, sinó que és aprovar”, arribem allà ningú
sabia si aprovaríem si donàvem compte, que fèiem, o si anàvem a fer, simplement
l’ìndio en el Patronat d’Esports. Ningú sabíem que anàvem a fer allà, perquè és un
conveni entre l’Ajuntament i l’empresa, i es va colar entre mig, que s’aprovava en el
Patronat d’Esports, això es va fer quan ja estava convocat el Ple, o sigui que ja hi
havia la documentació, suposo que ja no es podia canviar, encara que allà haguéssim
acordat altres coses. Sap greu, que se’ns tingui per res en els membres del Patronat
d’Esports, i demanar si us plau, que es convoqui amb mes antelació, no fer el dimarts
quan el dijous hi ha Ple, perquè no hi ha temps de res, i ha més ja estava la proposta
inclosa en el Ple, quan a la comissió informativa no va quedar clar si entrava o no
entrava.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i diu: Faré una mica d’història per situant-se a lloc. SEAE és l’empresa que
gestiona el servei del complex esportiu, les piscines, les pistes de pàdel, tennis i juliol
esportiu a partir d’aquest contracte. Tot això comença l’any 2000, quan guanya un
concurs, i se l’adjudica, la concessió era per deu anys més cinc de prorroga. Aquest
concurs el guanya amb les condicions econòmiques següents: “revertirà el 50% dels
beneficis que obtingui cap a l’Ajuntament”. El text queda així, per tant l’empresa
SEAE reiteradament ha assegurat que no tenia beneficis, i l’ajuntament no tenia
manera de comprovar-ho, perquè no s’han fet auditories externes, per tant ningú ha
comprovat. L’any 2003, SEAE anuncia que fa unes inversions, que caldrà comprovarles, perquè hi ha un estudi presentat per SEAE a l’any 2002, que part d’aquestes
inversions, jo diria que ja estaven fetes, o sinó venien en el paquet actual, per tant a
l’any 2003 no hi havia la totalitat de les inversions, però se li allarga la concessió set
anys més, sense perdre el cinc que se li poden fer de prorroga, per tant tenim una
concessió que pot acabar als vint-i-tres anys, després d’haver començat. Reiteradament
hi han hagut queixes per part de l’oposició, tant si ha estat al govern primer com sinó
ha estat a govern de l’actuació de l’empresa SEAE. Finalment i això s’ha de
reconèixer al regidor d’Esports, des del Patronat d’Esports, i puntualitzo: “el Patronat
d’Esports”, perquè després té sentit, ha fet una feina de “rata de biblioteca” i ha
començat a mirar papers, i s’ha trobat que l’empresa SEAE presumptament ens
timava, als ciutadans de les Franqueses ens timava. A part de no haver manera de
comprovar si els números que mostraven eren reals, és que una empresa genèrica,
desviava cap aquí, desviava cap allà. Bé a punt de comentari, Montornès tenia la
mateixa concessió i se l’ha polida. La feina del regidor i dels tècnics del Patronat
d’Esports ha estat encomiable, perquè li han posat a damunt de la taula la possibilitat
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de renegociar la concessió, d’anar al jutjat, o d’agafar una auditoria externa i a veure
què ha passat. Bé, que ha fet l’empresa davant d’aquesta situació , de tres opcions que
la posaven contra les cordes? ràpidament ha negociat, i han negociat millor del que
estàvem, ara han negociat un mínim de beneficis, hem passat del 50%, a tenir aquest
any, si no m’equivoco en la xifra 115.000 euros, mínima d’aportació al municipi, però
tornem a estar amb la trampeta. No podem demostrar si no fem un auditoria externa o
si no controlem els comptes, si han passat o no han passat aquest mínim, i a més a més
els hi cedim la gestió de les pistes de pàdel, els hi cedim la gestió del juliol esportiu. A
mi el que en sap greu, que és una oportunitat perduda d’haver recuperat una concessió
i si no subrogar el personal i convertir-lo en personal municipal i per tant guanyar tots
els beneficis, que guanya l’empresa actualment, que per això existeix com a empresa,
si no, no funcionaria, i revertíssim directament a la ciutadania de les Franqueses. Es
perd aquesta oportunitat, es podia haver fet una nova concessió amb millors
condicions, i el govern, tal com diu el company Martí Rosàs, no ha volgut ni negociar
això, ni posar en arribar un consens. En el Patronat d’Esports que no era el lloc, perquè
el Patronat no ha negociat aquest contracte, sinó que s’ha fet directament des
d’Alcaldia, des d’Alcaldia, aquest i l’anterior, per tant tot reverteix a l’Ajuntament. En
el Patronat se’ns posa a votació, que finalment es va reconèixer que era un error i per
tant només se’ns va donar compte. Aquí hi ha dues qüestions:
Primera pregunta: ¿Per què el govern ha pres aquesta decisió i no ha recuperat la
concessió, podent tenir majors beneficis? Que aquesta no es va respondre en el
Patronat d’Esports
Segona pregunta: ¿Quin sentit té, tenir un Patronat d’Esports i ja s’hi volem afegim
Cultura, sinó pot gestionar les empreses públiques que tramiten coses d’esports i els
beneficis que hi treu l’empresa d’esports no van allà? el millor és: o revertim les coses
cap a esports o bé liquidem el Patronat d’Esports i ens estalviarem diners.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP
BADIA i diu:
Aquest contracte que fan, no es pot votar a favor, de cap manera, i els explicaré el per
què resulta que l’explotació que ha passat aquest Ajuntament està aprovada a l’any
2006, 57.000 euros, l’any 2007, 61.000 euros, l’any 2008, 49.000 euros i l’any 2009
53.000 euros. Vull dir falta l’any 2010 i l’any 2011, de fet el 2011 ja l’he vist aquí.
L’empresa SEAE ho negociava aquí amb intervenció directament, amb aquest
Ajuntament, perquè SEAE no pintaven... quan jo era regidor tot anava, feia els
números l’Interventor i aquests anys ha sortit el que hi ha aquí. Però fem un conveni i
tornem.... aquesta empresa s’acaba a l’any 2008, primer també demanaré perquè afegiho SEAE, S.A. que era abans, i ara afegiu SEAELESFRANQUESES, S.L.? vull una
explicació d’aquest tema, Per què les dos empreses?, Per què...? i tornem a fer, fem a
l’any 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, fins que s’acaba el conveni.
És 50.000 euros al 2011, 51.000 al 2012, va pujant de mil en mil fins al 2018. Ara ho
posa claríssimament: “en funció del volum total d’ingressos”, vostès negocien a l’any
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2011 115.000, 2012 120.000, 2013 125.000, de cinc en cinc fins al 2018 que arribem a
150.000, però ho diu molt clar: “en funció del volum d’ingressos”. I després hi ha un
altre apartat, que posa: “tram de 701.000 euros a 1.000.000 euros un 1%, i va pujant
un 1, 2, 3%”. Control, l’empresa fa el control que ells creuen convenient. Però també li
diré perquè no votaré a favor d’aquest conveni, això i no fer res és el mateix.
Fa dos anys, es van fer tres pistes de tennis, aquest servidor, jo mateix, i dues pistes de
tennis i tres pistes de pàdel. I li faig els números molt fàcil. Vam posar un preu de 7
euros, econòmic, perquè es pugui fer pàdel, és una bogeria pàdel i tennis. Ara fa cosa
de cinc mesos es va pujar a 12 euros. Els números són molt fàcils, 12 euros l’hora, són
5 pistes, 5 pistes per 12 euros són 60 euros l’hora, i els hi posaré que funciona 5 hores
cada dia, que funciona més, són 300 euros al dia, per 30 dies que té el mes, perquè
funciona el 30 dies, són 9.000 euros per 12 que tenim a l’any, són 108.000 euros, i
vostès aquí negocien, el primer any 115.000, 120.000, 125.000, malament negociat. A
més a més si aquestes pistes es van fer, el Patronat d’Esports, que és el que farà SEAE,
posar una persona més no ens costa rés, perquè lo mateix que esta fent SEAE ho pot
fer el Patronat d’Esports, que està allà mateix, es toquen a dos metres, donar una fitxa i
que hi vagin a jugar i tornin, crearíem llocs de treball, que serien entre un i dos, perquè
dissabte i diumenge. Això per començar. Aquesta empresa comença a guanyar més
diners. Com es controlarà això? No ho controlaran mai, mai ho controlaran, perquè
tornen a caure en la temptació de: “en funció del volum del total d’ingressos”. El que
vostès aprovaran ara. A part d’aquest 115.000 euros, d’aquí tenen que restar
17.833,16, i cada any això pujarà un 2%. Vull dir, que ho tenim que restar per el juliol
esportiu. I de moment em quedo aquí.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal CIU, senyor JOSÉ
RAMÍREZ i diu:
Començo per el senyor Badia, ¿Que càrrec polític va tenir vostè a l’Ajuntament, quan
va ser regidor del govern? Li dic jo, regidor d’Esports. I que va fer vostè? tot això que
vostè explica avui ¿Per què no ho va fer? Per què no ho va explicar? Per què no ho va
investigar? No, ara és el meu torn, jo li he aguantat pacientment.
Jo quan vaig entrar de regidor a l’àrea, el primer que vaig fer, va ser demanar tots el
convenis i tots els contractes amb totes les entitats. En vaig trobar que molts estaven
caducats, altres que estaven pròxims a finalitzar el seu venciment. Que he anat fent un
a un? renovant, actualitzant, fins arribar al tema de SEAE. El tema de SEAE, quina
casualitat, arribo, i el primer que en trobo són uns números del 2009, perdó, juliol del
2011 en trobo uns números del 2009. Jo tinc una professió què, en va costar creure
quins eren els beneficis, el volum d’ingressos. Arrel d’això, començo a buscar a buscar
a buscar, i el primer que demano és un informe al Registre Mercantil de SEAE, i em
trobo que unes de les filials o filla, de l’empresa mare SEAE, és
SEAEFRANQUESES, SEAE Montornès. Em poso en contacte amb el regidor
corresponent de Montornès i sí que té els seus números, els seus comptes i tot. Quan
examino la documentació del Registre Mercantil de SEAEFRANQUESES, em trobo
que està inactiva, no operativa, i jo pregunto: Per què? La qüestió és la següent: “tiro
del hilo del ovillo” com es diu vulgarment, demano els balanços i em trobo que em
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donen uns balanços expressament fets per el complex esportiu de Les Franqueses, però
no puc comprovar-ho. El que sap alguna cosa de comptabilitat, sap perfectament que
quan una empresa mare comporta... imaginem aquí a l’Ajuntament, que la
comptabilitat d’Entorn Verd per el seu costat, la de Dinamització Econòmica, són
societats inscrites i porten els seus comptes individualment. Imaginem que no, que
passen a la caixa central de l’Ajuntament. Davant d’aquest dubte, començo a demanar
factures, balanços.... tiro del major i veig una sèrie de factures, demano aquestes
factures, però lògicament no puc demostrar res. Si anem a un Jutjat, si els hi retirem la
concessió per suposat frau a aquest Ajuntament, ho veig difícil, que es pugui guanyar,
perquè no hi ha una base sòlida per tirar endavant davant un Jutjat i possiblement no
guanyaríem. Llavors em vaig tirar un “farol”i vaig dir o això, això o això, i vam optar
per....... Però a més, a més dels números que hem estat parlant, gràcies senyor Badia
per els números i la dissertació de números que m’ha fet, però jo li vaig a dir una cosa:
no són 50.000, no són 60.000, estem parlant i ja que ha demanat números del 2010,
2011, estem a juliol del 2012 i ja tinc els números del 2011, cosa que vostè mai va
tenir. Els números del 2010 són 109.719,74 euros, per l’any 2011, 140.254,00 euros.
Però a més a més, el conveni que s’ha signat, o que es signarà entre l’Ajuntament ara
el qui hi ha és un informe favorable, dels meus tècnics, senyor Badia, no era
l’Ajuntament qui pactava i negociava, vostè com a regidor lliurava a l’Ajuntament uns
informes favorables, revisats i auditats pels seus propis tècnics. D’acord, sí és així, no
en digui que no..... La qüestió és la següent: que a més a més s’ha reordenat, a
conseqüència de la reordenació de la zona esportiva, tota una sèrie de pistes que no
estaven recollides en el conveni anterior, i el que s’ha fet és legalitzar tot el resultat
actual de les pistes, però també s’ha inclòs en aquest conveni, una sèrie d’obligacions
verbals que tenia aquesta entitat “em pagues el gas, em pagues l’aigua, em pagues un
conserge que hi ha en .........” però no estava recollit en cap paper. I el que s’ha fet, és
donar forma a totes aquestes suposades coses que existien. I no hi ha més: és això.
Pren la paraula el regidor de grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i diu:
Nosaltres ens sap greu que la comissió de seguiment que hi tenia d’haver per aquest
assumptes, no funcionés, uns diu que no hi eren, l’altre diu que sí que hi havien els
informes, vol dir que no funcionava. Tindria de haver una comissió mixta de
seguiment, que era la que tenia que donar aquest números i validar aquests números.
Però el que estem veient això no s’ha fet, potser que comencem a demanar
responsabilitats perquè no s’ha fet això.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i diu:
Jo no voldria gastar el segon torn fins que l’alcalde no em respongués a les preguntes
que he fet. Perquè he fet dues, dirigides a l’alcalde, perquè és qui negocia directament
amb SEAE, i no las ha respost, jo espero abans de gastar el meu segon torn que
l’alcalde respongui.
El senyor ALCALDE respon: No he negociat amb SEAE
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El regidor, senyor GONTÁN diu: Doncs, perdoni, el contracte el signa l’Ajuntament,
Qui ha negociat? No és possible que delegui això amb el Patronat d’Esports?
El senyor ALCALDE respon: Jo ja li he respòs
El regidor, senyor GONTÁN diu: Miri, senyor alcalde, ja em sembla molt bé que la
seva política sigui anar posant fusibles pel món, anar col·locant gent per vostè no
respondre, per no mullar-se, per quedar com un alcalde florero, ja en sembla bé, però
quan li faig una pregunta, la seva obligació és respondre, i això no és respondre, això
és escaquejar-se,
El senyor ALCALDE respon: Doncs, és la resposta
El regidor, senyor GONTÁN afegeix: no, no, no és la resposta, si vostè és el
representat de l’alcalde, vostè ha de signar el contracte, que signa amb una concessió
amb l’Ajuntament, i vostè és el responsable d’aquesta signatura, i per tant vostè m’ha
de respondre, i no pot tirar pilotes fora d’aquesta manera. Espero que respongui les
dues preguntes que li fet abans de continuar.
El senyor ALCALDE diu: Segueixi.
El regidor, senyor GONTÁN diu: Pensi que autoritzaré, el torn de la següent qüestió
per parlar-ne d’això. En sembla molt bé que l’alcalde s’escaquegi, però ara si senyor
Ramírez va per vostè: m’agrada que sigui un gran jugador de pòquer, perquè el farol li
podia haver sortit malament, segons les seves paraules, li podria haver sortit
malament, i llavors tindre d’anar al Jutjat i perdre, o que l’empresa hagués escollit una
auditoria interna i menjar-nos-les amb patates, m’agrada que sigui un gran jugador de
pòquer, perquè si el farol surt malament, anem malament. Però en fot que sigui un
gran jugador de pòquer, perquè vostè com a càrrec polític i els seus tècnics, no li
poden permetre que jugui al pòquer amb els diners del ciutadà. No pot permetre això
senyor Ramírez. Però independentment de que la jugada hagi sortit bé, el seu farol
hagi sigut collonut, a mi m’agradaria saber: Què ha passat amb la investigació dels
anteriors anys i les irregularitats? Com demostraran, i això ja és una pregunta concreta,
Com demostraran que no té més beneficis SEAE en els futurs anys? Com? Perquè
vostè no ha parlat en cap moment, de que els controlarem. En el conveni no consta que
farem una auditoria externa. I una tercera qüestió: vostè ha parlat sempre , no ha parlat
mai de progressivitat en el contracte. Apareixien els 150.000 euros que ens pagarà
SEAE de mínim en el 2018, apareixia ja en el 2011, per què ara es progressiu?
Pren la paraula el regidor de grup municipal PxC, senyor BADIA i diu: Senyor
Ramírez, comenci a llegir els papers una mica, l’expedient, és un totxo així, i aquest
ajuntament amb SEAE té firmat un conveni el 2001, que el cànon, el farà amb
l’Ajuntament. I aquest regidor, quan estava com regidor, com vostè diu d’Esports,
l’Ajuntament, Intervenció, ens enviava un escrit i dient: 2006, 57.000 euros de cànon,
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2007, 61.000 euros, 2009, 53.000 euros, 2008, 49.000 euros. Factures vostè té totes, i
si vostè diu que hi ha errors, sigui valent i si aquesta empresa ha fet malament,
denunciï, que és la seva obligació com a regidor d’Esports, però ja, si vostè creu
convenient, ja li dic que no, i a sobre tornen a signar un conveni, és que ho posa
claríssim: “2011 50.000 euros, en funció volum total d’ingressos” i vostès tenen
115.000 euros. Si aquesta empresa no factura, avall ho posa clar “trams de 7001 a 1,
un 1%”, escolti. Si factura 1.000.000 euros, pagaran, no 50.000 euros 60.000 euros,
no 115.000 euros, no, 60.000 euros pagaran, i això estava ara i estava abans. I la part
que vostè ha enfocat, les pistes, això va ser pistes noves, però aquesta senyora, miri
vostè bé el conveni, que aquesta senyora en las pistes de pàdel i les dos pistes de tennis
que es van fer noves, en el conveni posa: “sempre i quan les pistes de pàdel no
estaven, les dos pistes que ella feia servir, sempre i quan l’empresa, Patronat d’Esports
faci modificacions i tal..... se tornarà a negociar....... doncs els números són molt fàcils,
ja li he dit els números, són cinc pistes, són 108.000 euros a l’any, senyor meu, amb
una persona més en el Patronat, això ja no interessa. I després li pregunto: SEAE ,
S.A. i SEAE Les Franqueses? vostè ja sé que sap molt de números, SEAE no
funcionava , SEAE Les Franqueses no funcionava,sí, sí, S.L. amb 3.000 euros de
capital. Escolti deixem-nos.... S’ha regulat l’aval de SEAE S.A.? ¿Ja que vostè fa un
conveni? L’ha regulat vostè això? Doncs miri no, tant que vostè parlar que l’empresa
està malament, l’empresa aquesta em sembla que està...... Sitges, puc parlar
Montornès, Lloret, està en tots els llocs, només que hi ha problemes aquí, vostè està
investigant massa, vagi on tingui d’anar, és el que ha de fer.
Pren la paraula el regidor, senyor JOSÉ RÁMIREZ i diu: Jo, des de que he estat i estic
a l’àrea d’Esports, existeix una comissió de seguiment, formada pel tècnic de l’àrea
corresponent, el regidor i dos persones de SEAE, i jo l’any passat, vaig negociar, no
vaig negociar, vaig mirar i ens van entregar tots els números, una vegada repassat,
puntejat i comptabilitzat, i veien tot això, després es passa amb un informe favorable
del tècnic a Intervenció. Intervenció el que fa és repassar si és veritat o no, i donar el
vist i plau. Després sí que passa a l’Ajuntament, després sí que intervé l’Ajuntament,
però li repeteixo, des de que jo estic i tinc entès, perquè he vist diversos informes de
comissions de seguiment des de l’any 2008 i 2009, sí que hi havia una comissió de
seguiment, i quan es passen els números a Intervenció, van amb el vist i plau del cap
d’àrea.
El senyor GONTÁN manifesta que no se li ha donat cap resposta
El senyor ALCALDE respon: bé, doncs no se li ha respost res. No hi ha més, què vol
que li digui jo? Només per finalitzar, senyor Gontán, aquest conveni és un bon
conveni, estaven cobrant 25.000-30.000 euros, 40.000 euros i passem a 115.000 euros.
És un bon conveni. L’han negociat els tècnics de l’Ajuntament, el gerent del Patronat
d’Esports, el gerent de l’Ajuntament i el regidor, per tant jo me’n refio del meu equip.
I a més a més, el resultat són bons, per tant jo firmaré el que ells em proposin. Perdoni
sr. Badia, se li ha acabat el torn. Pregunti després en el precs i preguntes
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Finalitzades les intervencions, el Senyor 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, sis vots en contra dels regidors
dels grups municipals CPF, LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA DE SUPORT AL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
A L'ESCOLA
El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012 que anul·la diversos articles
del Decret 181/2008 de 9 de setembre del Departament d’Educació del Govern de la
Generalitat de Catalunya sobre l'ús del català en el segon cicle de l'educació infantil. Tot
i que aquesta sentència es refereix a una norma de rang inferior a la Llei d'Educació de
Catalunya, considerem important reiterar el nostre suport sense fissures al model
educatiu del nostre país així com al model d’immersió lingüística que tan bons resultats
ha donat els darrers 30 anys.
La consideració del català com a llengua vehicular a l’escola ha contribuït de forma
decisiva a la cohesió social a Catalunya en no disgregar per raons de llengua els infants
del nostre país, un fet que podria provocar la segregació social. El nostre model educatiu
s’ha demostrat eficaç de manera que els alumnes escolaritzats a Catalunya finalitzen els
seus estudis amb iguals competències lingüístiques en català i en castellà.
La immensa majoria dels partits polítics amb representació parlamentària dóna suport al
model d’immersió lingüística del nostre país. Cal no contribuir a polititzar encara més
un model que ha demostrat ser integrador i no discriminatori en tant que ha establert la
igualtat d’oportunitats entre els alumnes del nostre país amb independència de la seva
llengua d’origen.
El Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès proposa al Ple
municipal els següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR el nostre compromís amb la immersió lingüística en el sistema
educatiu del nostre país, un model d'èxit i de cohesió social reconegut
internacionalment i amb un amplíssim consens polític i social, de manera que la
llengua catalana sigui la llengua vehicular de l'ensenyament.
Segon.- INSTAR el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la
llengua vehicular d’aprenentatge en l’ensenyament, i continuar d’aquesta manera la
bona feina feta els darrers 30 anys.
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Tercer.- INSTAR el Govern de la Generalitat a defensar si s’escau els docents i els
centres educatius en l'exercici dels seus drets i el compliment de les lleis.
Quart.- INSTAR el Govern de la Generalitat a recórrer als tribunals competents contra
les decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles catalanes,
recollit en la Llei d'Educació de Catalunya.
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i diu: En
aquesta moció m’abstindré. Ja que vostè ha dit abans, que vostè confiava en aquest
conveni, miri si vostè confia en aquest conveni......
Intervé el senyor ALCALDE dient: Senyor Badia, tindrà vostè el temps de precs i
preguntes, faci vostè les preguntes que vulgui, ara estem en el punt, si us plau.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la moció, 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.

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES DE SUPORT AL PACTE FISCAL
ATÈS que després de 32 anys es constata que els successius models de finançament han
aportat a Catalunya uns recursos clarament insuficients per a les necessitats de despesa i
sobretot clarament inferiors a la capacitat fiscal de Catalunya. Una insuficiència de
recursos agreujada ara per la profunda crisi econòmica i financera per la qual estem
passant.
ATESA la situació d’emergència de molts ajuntaments, originada pel sistema de
finançament local, que com és sabut és totalment insuficient per fer front a les
competències assignades, i agreujada per l’actual situació econòmica.
ATESA la manca de lleialtat institucional de l’Estat espanyol amb Catalunya i la
situació, excepcional a Europa, de dèficit fiscal continuat (diferència entre els diners que
Catalunya paga a l’Administració estatal i els serveis i inversions que rebem a canvi)
que pateix Catalunya, el qual es xifra en 16.500 Milions d’euros l’any (45M € al dia),
equivalent a 2.250 € per persona i any, és a dir, 6 € per persona i dia.
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ATÈS que dels impostos que paguem a l’Estat espanyol, un 43% no torna ni en forma
de serveis ni d’inversions. Amb tan sols l’import que Catalunya deixa de percebre en un
dia, 45 milions d’euros, podríem construir 1 hospital o 11 escoles.
ATESOS tots aquests perjudicis que venim arrossegant i que van dinamitant les nostres
oportunitats i el nostre potencial com a país, es fa necessari trobar una solució
definitiva.
En aquest sentit, cal obtenir un model de finançament propi i singular per a Catalunya
com és el Pacte Fiscal, eina clau per la reactivació econòmica, per obtenir els recursos
adequats per finançar la despesa orientada a enfortir la competitivitat i la cohesió social
del país, així com també per proporcionar més recursos als ens locals, amb l’objectiu de
garantir la suficiència financera dels ajuntaments.
Els elements centrals del Pacte fiscal són els següents:
-Model bilateral, el qual implica la sortida de Catalunya del règim comú contingut en la
LOFCA
-Gestió tributària, és a dir, la clau de la caixa: capacitat normativa, gestió, recaptació,
liquidació i inspecció de tots els impostos tributats a Catalunya
-Quota de retorn: formada, per una banda, per la quota d’aportació pels serveis que
encara pugui continuar prestant l’Estat a Catalunya (i que realment li corresponguin), i
per una altra, per la quota de solidaritat
ATÈS que el Pacte Fiscal no és una reivindicació recent, sinó que, en els 300 anys
d’ocupació, ja es va reclamar en les Bases de Manresa l’any 1892, en l’Estatut de Núria
de 1932 o a través dels excel·lents treballs de Ramon Trias Fargas als anys 60.
ATÈS l’ampli consens social que recull la reivindicació del Pacte Fiscal basat en el
concert econòmic i que permeti a Catalunya recaptar tots els impostos (76,5% dels
ciutadans a favor segons el darrer Baròmetre del CEO).
ATÈS que l’“Informe sobre el nou model de finançament basat en el concert econòmic”
realitzat per l’Institut d’Estudis Autonòmics conclou que aquest nou model de
finançament proposat s’ajusta completament a la Constitució Espanyola, a l’Estatut
d’Autonomia i al Dret Europeu, així com compatible amb el principi de solidaritat
definit en els articles 138.1 i 156.1 de la Constitució Espanyola. Aquest mateix informe
destaca que el fet que Catalunya tingui un nou model basat en el concert econòmic és
només una qüestió de voluntat política. En cap cas hi ha un impediment des del punt de
vista jurídic, ja que la Constitució Espanyola - que ja permet a través de la LOFCA un
règim de finançament específic per a Navarra, País Basc i Illes Canàries - no determina
cap model de finançament per a les comunitats autònomes ni estableix que totes hagin
de seguir cap model únic.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents;
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ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR que Catalunya té dret a decidir sobre els seus recursos i el seu
futur de manera lliure i democràtica.
Segon.- RECONÈIXER la necessitat d’un model de finançament propi per a Catalunya
que, compatible amb el criteri de solidaritat expressat als art. 138.1 i 156.1 de la
Constitució Espanyola, posi punt i final al dèficit fiscal que pateix i que obliga a les
Administracions Públiques, inclosos als ajuntaments, a executar importants ajustos
pressupostaris derivats de la crisi econòmica actual.
Tercer.- MANIFESTAR que el Pacte Fiscal proposat i basat en el concert econòmic és
necessari, compatible amb la Constitució Espanyola i l’Estatut, i jurídicament viable, ja
que la pròpia LOFCA permet que s’apliqui a altres comunitats autònomes un règim
fiscal diferenciat.
Quart.- DONAR SUPORT a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un Pacte
Fiscal, que suposi una relació bilateral entre la Generalitat i l’Estat espanyol, la
creació d’una hisenda pròpia, amb la cessió del 100% dels tributs a la Generalitat, que
ostenti la capacitat normativa, gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els
impostos tributats a Catalunya, desplegant l’article 204.1 de l’Estatut aprovat el 2009, i
la consegüent millora en el finançament de Catalunya, dels Ajuntaments i al món local.
Cinquè.- ENVIAR aquesta moció al Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, Congrés dels Diputats i
Govern Espanyol.
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor FRANCESC TORNÉ i
manifesta:
Tal com va haver-hi en el Parlament de Catalunya, cal un altre model de finançament
pel nostre país, si no l’ofec econòmic és insuportable, i això va en detriment de tots els
ciutadans de Catalunya. Cal una reforma que realment ens equipari al què deien les
balances fiscals, i per això demanar un nou model, en el qual hi hagi la hisenda pròpia i
un finançament molt més just pel nostre país.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC, senyor ESTEVE RIBALTA i
exposa:
El grup municipal del PSC, en la línia que ha fet el grup parlamentari del PSC al
Parlament de Catalunya, demanaríem que es pogués votar separadament els acords de la
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moció, de forma què, a nivell genèric ens mostrem a favor del pacte fiscal, com hem
defensat al parlament, però a nivell particular hi ha alguns dels aspectes que considerem
que no significa una aportació adequada, sinó, el que veiem, va més enllà i el que pretén
és, generar un model de relació amb l’estat, diferent i per tant no és una qüestió
econòmica, sinó que és una qüestió política, i des de aquest punt de vista és el sentit en
el que ens abstindríem en alguns dels punts i que votaríem a favor d’altres. La nostre
proposta, sinó hi teniu inconvenient, seria votar separadament el punt quart, en el qual
ens abstindríem i la resta dels acords, els podem votar i votaríem a favor
El senyor ALCALDE diu: El vot de CiU votarà a favor d’aquesta moció, perquè és la
moció que està a la pàgina web de CiU, i és calcada. Llavors a partir d’aquí han tingut
molt bon ull en aquesta i la següent, per tant votarem a favor d’aquesta dues mocions.
¿Els demès tindreu tots un únic vot? sí, sí, sí, ¿I vosaltres en el punt quatre us absteniu?
per tant votem la moció amb l’abstenció en el punt quatre del PSC.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació els apartats primer, segon, tercer i cinquè de la moció, són
aprovats per quinze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM,
ERC-AM, UPLF, CpF i LFI, un vot en contra del regidor del grup municipal PP, i una
abstenció del regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
SOTMESA a votació l’apartat quart de la moció, és aprovat per onze vots a favor dels
regidors dels grups municipals CiU, ERC-AM, UPLF, CpF i LFI, un vot en contra del
regidor del grup municipal PP, i cinc abstencions dels regidors dels grups municipals
PSC-PM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI
ATÈS que el Corredor Mediterrani està format per una sèrie d’infraestructures
ferroviàries que es relacionen amb grans nodes d’activitat econòmica i de transport, en
què es concentra una part fonamental de les operacions d’importació i exportació del
país.
VIST que el Corredor Mediterrani és la part de l’eix transeuropeu que connecta el nord
d’Àfrica amb el centre d’Europa amb un recorregut paral·lel a la costa mediterrània, des
d’Algesires fins a la frontera francesa tot passant per les comunitats autònomes
d’Andalusia, Múrcia, País Valencià i Catalunya.
VIST que la importància del Corredor Mediterrani està determinada pel pes econòmic
de les regions que travessa, especialment Catalunya i el País Valencià, per la connexió
dels Ports i per la seva connexió amb la frontera francesa i la resta d’Europa.
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ATÈS que el nombre total d’habitants del Corredor Mediterrani supera els 18 milions de
persones, això vol dir que 4 de cada 10 espanyols viu en una de les regions del corredor.
ATÈS que un 40% del teixit empresarial espanyol se situa al Corredor Mediterrani
essent Catalunya la regió amb més densitat empresarial d’Espanya després de les Illes
Balears i el País Basc.
VIST que el Corredor Mediterrani és un eix prioritari a Catalunya per tal de donar
confiança a la seva economia i poder mantenir i incrementar el volum de les seves
exportacions.
ATÈS que les institucions i les empreses catalanes fa més de 15 anys que es preparen
per rebre trens europeus.
VIST que tot i que l’Eix Mediterrani és un dels més utilitzats de l’estat, el 60% del
trànsit terrestre de mercaderies, i un dels que té un nombre més gran d’infraestructures
en servei, encara requereix una sèrie d’actuacions per convertir-se en un sistema
suficientment organitzat, racional i eficient, que estableixi l’estructura funcional de
l’Arc Mediterrani com a macro regió econòmica.
ATÈS que la Comissió Europea, en la revisió de la Xarxa Central Transeuropea de
Transport (Core Network), va decidir considerar el Corredor Mediterrani infraestructura
prioritària, deixant fora el Corredor Central, projecte faraònic i que el Govern espanyol
defensa sense cap lògica econòmica.
ATÈS que el Consell de Ministres de Transports de la Unió Europea va ratificar la
xarxa de 10 corredors ferroviaris europeus prioritaris, que inclou el corredor mediterrani
i
ATÈS que el Comissari de Transport, Siim Kallas, arran d’una interpel·lació
parlamentària de l’eurodiputat de CIU, Ramon Tremosa, ha demanat al Govern
espanyol que concentri la inversió en infraestructures en els corredors ferroviaris
Mediterrani i Atlàntic, projectes que aporten un valor afegit considerable, com és
l’acabament dels corredors fonamentals per vincular de manera més eficaç i directa els
mercats. I ha afegit que “tenint present l’actual situació de les finances a Espanya, és de
vital importància realitzar un anàlisis cost-benefici plenament transparent de tot nou
projecte d’infraestructures”, referint-se a la previsió del pressupost espanyol per
construir l’AVE a Galicia.
ATÈS que en el moment actual, en el qual els recursos són limitats, és imprescindible
donar prioritat a aquells projectes que siguin rendibles i que ofereixin un retorn des del
punt de vista econòmic i social, com és el cas del Corredor del Mediterrani.
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ATÈS que Catalunya no es troba sola defensant el Corredor del Mediterrani, sinó que
també té el suport del País Valencià, Múrcia i la part oriental d’Andalusia, a banda de la
FERRMED, la Comissió Europea i el Consell d’Europa.
ATÈS que Catalunya no pot perdre aquesta oportunitat de convertir-se en una
plataforma de referència a nivell del Mediterrani, cal que Govern, partits polítics i
societat civil es mantinguin units i treballin per aconseguir que aquesta infraestructura
fonamental per al nostre desenvolupament econòmic es faci realitat, el més aviat
possible.
Que presenta el grup municipal de CpF al Ple d’aquesta corporació.
ACORDS:
Primer.- EXIGIR al Govern espanyol a dur a terme de forma urgent i prioritària totes
aquelles actuacions que optimitzin la utilització de la xarxa existent, contribueixin a la
ràpida instal·lació de l’ample internacional i millorin la connectivitat dels ports, nodes
logístics i els principals centres industrials. Entre aquestes actuacions es proposa:
La immediata licitació i adjudicació dels accessos ferroviaris i per carretera definitius
al nou moll Prat del Port de Barcelona.
Accelerar urgentment les obres necessàries per tal que el Port de Tarragona tingui
connexió ferroviària en ample internacional per al transport de mercaderies fins la
frontera francesa.
Procedir a finalitzar la construcció del desdoblament de la connexió ferroviària entre
Tarragona i Vandellós, per tal que estigui en servei l’any 2013.
Procedir a instal·lar amb la major celeritat un tercer rail en el tram de Figueres a
Portbou.
Segon.- INSTAR a l’Estat espanyol que reconegui d’una vegada per totes que el
Corredor Mediterrani és el corredor ferroviari prioritari per l’Estat espanyol i una
infraestructura bàsica per Catalunya i Europa.
Tercer.DONAR
TRASLLAT
d’aquesta
moció
polítics parlamentaris catalans, espanyols i europeus.

a

tots

els

grups

El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta:
El nostre grup continua pensant tal com pensàvem abans, no li estranyi que donem
suport i proposem aquesta moció, perquè continuem pensant igual. En temes de País, en
temes de Nació, pensem igual com pensàvem abans. Nosaltres el que si demanem amb
aquesta moció és donar suport a aquest Corredor del Mediterrani, que creiem que és la
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solució més viable, més rentable, i més necessària per Catalunya, per tot el Llevant, per
tots els països catalans, podríem dir, pel Llevant, que s’uneixin els ports de Tarragona i
de Barcelona, amb aquest ample Europeu i cap a França. La setmana passada i va haver
una votació, d’una moció que presentava Aragó, on el partit dels socialistes de
Catalunya hi van votar-hi en contra. Però a l’endemà van demanar perdó perquè
s’havien equivocat. Esperem que ho tingueu present, crec que hem de defensar els
interessos del nostre país i ens fa falta aquest corredor, que és en benefici de Catalunya i
d’Espanya també.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la moció, 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.

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA
SOBRE LA REDUCCIÓ EN L'APORTACIÓ AL CONSORCI DE
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
ATÈS que, al ple extraordinari del dia 25 de juny del 2012 es va aprovar de forma
inicial els pressupostos municipals de l’any 2012 per part de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
ATÈS que s’ha detectat una gran retallada en l’aportació que fa l’ajuntament al CNL
passant de 11.000 € a l’any 2011 a, només 3.292 € a l’any 2012.
ATÈS que això comporta renunciar a donar part dels cursos que el consorci estava
desenvolupant en el nostre municipi.
ATÈS que al ple del mes de gener, el portaveu de LFI va demanar que l’ajuntament
resolgués el problema de finançament amb CNL, perquè es poguessin fer els cursos
corresponent als mesos de febrer a juny, i semblava que de forma provisional només es
faria una part, però quan és tingues els pressupostos municipals es normalitzaria la
continuïtat dels cursos de català.
ATÈS que aquest ajuntament, al ple d’octubre i malgrat l’abstenció del grup municipal
de CiU, es va adherir a l’Associació de Municipis per la Independència i de resultes
d’aquest fet el senyor Francesc Colomé, en la seva qualitat d’alcalde va ser escollit com
representant dels municipis del Vallès Oriental, en l’AMI.
ATÈS que, en declaracions a la premsa defensava la importància de la llengua i la
cultura catalana com una forma de normalització de la societat catalana.
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En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR a l’equip de govern a dotar amb més finançament la partida
destinada al CNL perquè pugui continuar amb la tasca dels darrers últims anys.
Segon.- INSTAR a l’ajuntament a demanar la incorporació dintre del Consorci de
Normalització Lingüística, per tenir una col·laboració mes eficient.
Tercer.- COMUNICAR a la persona responsable del CNL la voluntat de l’ajuntament
de les Franqueses del Vallès de revalidar tots els serveis que es donava fins ara en
aquest municipi i a tota la ciudadania de les Franqueses mitjançant tots els mitjans de
comunicació municipals.
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
Si hi ha una cosa que a mi en treu de “quici”, és el fet de la hipocresia. I li diré que a
mi en resulta molt penós veure’l a vostè en una revista de la comarca, com a
representant de la Associació de Municipis per la Independència, quan vostès es van
abstenir, sinó creuen una cosa, no es postuli com a responsable, sinó hi creu no hi creu,
fa un acato mandat de Ple i ja s’ha acabat. Però no postuli a més a més, i ens trobem
que el Consorci de Normalització Lingüística els hi rebaixen de 11.000 euros a 3.292
euros. Jo aquí no acabo d’entendre res. A la premsa, un perfil, hem de defensar la
cultura catalana, com hi ha una integració amb l’immigrant, etc... a la realitat una
retallada que va sobre el 60%. Escolti aclaris, i per tant el que demanem aquí és que
recapaciti sobre la seva forma de funcionar com a equip de govern i bàsicament vostè
com a representant que és, i doni marxa enrere i dotin la partida pressupostària tal i
com estava l’any passat, i si han de fer la rebaixa del 10% com han fet a tot arreu,
facin-la, però no més.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CIU, senyora ROSA MARIA ISIDRO
ORTEGA i diu:
Bona tarda, només dir-vos que la dotació pressupostaria és la correcta per aquest any,
dintre dels pressupost és aquesta quantitat, perquè es faran els dos cursos de Bàsic I i
Bàsic II, per tant és la dotació que correspon. Aquí no hi ha hagut cap retallada, és la
dotació per els cursos que s’estan fent. Una altre cosa, l’únic és que hi han uns cursos,
que eren els de Intermig I i Intermig II, en el qual després de fer tota la relació de la
assistència, l’assistència de ciutadans de les Franqueses és gairebé nul·la. Per tant no
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crec que s’hagi de dotar per una cosa que els ciutadans de les Franqueses no utilitzen.
Que es faci a Granollers, si és que hi ha gent de Granollers, perquè estem donant
servei a molta gent dels voltants. I aquest import, és l’import real del 2012 com a
pressupost que hi ha.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i diu:
No em digui que estan pagant uns cursos....... vostè han pres una decisió política, i la
decisió política ha sigut: com que aquest curs no està proveït per un número mínim de
habitants de Les Franqueses, que encara no sé quin és, perquè vostès no m’han dit, si
són 10, 15 o 25, ha fet el mateix estudi amb els cursos que ofereix la Fundació Martí
Humà? per exemple de quanta gent de Les Franqueses estan utilitzant-lo? perquè
m’agradaria veure’l, o del Patronal d’Esports, quanta gent de fora de Les Franqueses
estan utilitzant les nostres instal·lacions? El Consorci de Normalització Lingüística
funciona, de la següent forma: Obre cursos allà on creu que té un número suficient per
obrir aquests cursos, i jo mateix, he anat a fer un nivell Intermedi a la Garriga, i sóc un
habitant de les Franqueses, i funcionen així. Si vostè creu que s’estan equivocant, faci
un escrit i els hi diu que s’estan equivocant amb la seva política per fer cursos, però
no, vostè per decisió unilateral, passa d’11.000 euros a 3.200. Quina casualitat que
manté els dos cursos bonificats, els que són íntegres no els manté, quina casualitat, i
ara en diu: “no, no és que jo no he fet cap retallada, és que jo he passat de 11.000 a
3.000, perquè miri , és el que estem disposats a pagar, 11.000 és que perquè ens
prenguin el número els habitants de Canovelles”. No estem parlant de mancomunar
serveis comuns a la possible sortida dels problemes que tenim en els pobles? En quant
tenim un servei que és mancomunat, automàticament ens ho carreguem, no ens
interessa.
Intervé el senyor ALCALDE i diu: Sóc el representat del Vallès Oriental de Municipis
per la Independència, perquè és un mandat del Ple, i perquè veritablement ens vam
abstenir, la gent de CIU, però jo personalment ara votaria que sí, sense cap mena de
dubte. I el mes de setembre, portarem a aprovació els estatuts, que s’han de aprovar,
com municipis integrats a l’Associació de Municipis per la Independència, i veureu la
intenció del meu vot. I després els cursos de català, la intenció és continuar-los fent,
en funció de la demanda, de la oferta i de la subvenció que ens vingui. I aquestes seran
les tres premises, però de cursos en seguirem fent.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals CpF i LFI, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, i una abstenció del regidor del grup municipal
PxC.
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13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER
RECUPERAR LA CONCESSIÓ DEL SERVEI EDUCATIU DE
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CLAUDI ARIMANY
ATÈS que la darrera setmana de juny ens hem assabentat de les decisions de l’equip de
govern en referència al funcionament de l’Escola de Música Municipal, i d’acord amb
les dures condicions que imposa el Conservatori del Liceu, qui té la concessió
administrativa, entre les quals hi ha l’increment d’un 11,5 % de les taxes, la reducció de
l’equip docent i la supressió de tots els grups que no arribin als 8 alumnes, cosa que
suposa la reunió de diferents nivells en una sola aula per tal que el grup arribi al mínim
de 8 alumnes.
ATÈS que no s’han consultat les famílies usuàries i ni tan sols informat abans que
aquestes mesures tan dràstiques estiguessin aprovades.
ATÈS que entenem que estem en una situació de crisi profunda que demana sacrifici,
estalvi de recursos i una gestió molt acurada dels serveis que ofereix l’Ajuntament, el
qual, també ho sabem, no està obligat a oferir tots els serveis que actualment presta.
ATÈS que una escola de música és una institució complexa, que necessita un projecte
ben planificat i en avaluació permanent i que requereix una obertura a la participació i el
debat amb la comunitat educativa.
ATÈS que la gestió del servei es pot fer amb més rigor i des d’una visió més àmplia del
problema. Amb imaginació i cooperació estem segurs que el servei és del tot viable i
esperem poder-ne gaudir durant molt de temps.
ATÈS que s’han de considerar altres models de gestió que, dins de la moderació
pressupostària obligada, hagin tingut èxit en altres municipis de característiques
similars.
ATÈS que sabem que davant d’aquesta situació, algunes famílies ja han decidit no
matricular els seus fills i filles a l’Escola. A partir d’ara correm el risc d’entrar en una
espiral de pujada de preus, rebaixa de la qualitat del servei i deserció de l’alumnat... fins
al tancament de l’Escola. I això seria un error i una gran pèrdua per a les Franqueses.
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al govern municipal a buscar la manera de rescindir el conveni que
hi ha actualment amb el Conservatori del Liceu amb la màxima brevetat possible i fer
que la gestió de l’Escola de Música Municipal sigui integrament municipal, o en el seu
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defecte es busqui una gestió indirecta a traves d’una cooperativa de treballadors,
mitjançant conveni.
Segon.- COMUNICAR aquests acords a tots els usuaris actuals de l’Escola de Música
Municipal i a tots els ciutadans de les Franqueses mitjançant tots els mitjans de
comunicació municipals.
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta:
El que demanem, vista la gestió cada vegada pitjor, i un evident tancament progressiu
de l’escola de música, que vol portar a terme el Liceu, perquè ja el curs de P3, aquest
any ja no es farà, i ens estem trobant que l’Escola de Música de La Garriga té que
obrir una tercera línia, perquè se li omple de veïns de les Franqueses, amics de la
Unió, també té ple de veïns de les Franqueses, que volen estar a l’escola de música.
Vist això, l’únic que ens queda és demanar que es rescati la concessió. Sabem que hi
ha hagut una negociació prèvia, i ens passa el que a les piscines, havent la oportunitat
de recuperar, perdem la oportunitat. Voldria fer un altre cop la pregunta : Per què no es
recupera aquesta concessió? I el que demanem és, que l’equip de govern sigui
coherent i vegi que no es pot tancar una Escola de Música, que ja aquest curs de P3 no
hi ha voluntat de fer-lo, per una qüestió exclusivament de la concessió, no perquè no
hi hagi gent, perquè tenim constància, insisteixo de que a La Garriga i a Granollers, hi
ha multitud de nens que van, tant Amics de la Unió com a l’Escola de Música de la
Garriga, i estem perdent la oportunitat cultural, social i integradora de tenir una escola
de música en condicions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CpF, la senyora NÚRIA CLAVERIA i
diu: En aquesta ocasió senyor Gontán, em sap greu, però el nostre vot serà negatiu,
perquè nosaltres som partidaris, així ho varem creure en el seu moment, quan ho vam
crear, que precisament el Conservatori del Liceu, que ens ha mostrat sempre una
grandíssima qualitat en aquesta matèria, fos el responsable de tirar-lo endavant. Jo no
sé si hi ha multitud de nens de les Franqueses que aniran a parar als serveis de l’Escola
de Música de La Garriga, perquè aquí l’escola que hi ha no obrirà el nivell aquest, no
ho sé, m’ho diu vostè i jo me’l crec, probablement, la qüestió no està tant en pensar en
eliminar aquest servei i canviar per un altre de propi, perquè nosaltres sempre hem
sigut partidaris de que s’ha de donar possibilitat a la gent, que realment en té
experiència, i no em negarà que el Conservatori del Liceu, en té i molta i molt llarga i
molt bona. Potser el quid de la qüestió no està tant en rescindir aquest conveni i
canviar-ho per un altre sistema, si no en veure quin problema hi ha o quin problema
estan detectant aquestes persones o aquest conservatori, per fer que això es produeixi
d’aquesta manera i buscar doncs els nexes d’unió i les solucions que aporti a
l’Ajuntament i aquesta pròpia escola.
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Pren la paraula la regidora del grup municipal CIU, senyora ROSA MARIA ISIDRO
ORTEGA i diu: sobre aquest tema, el conveni que tenim amb el conservatori del Liceu
és fins l’any 2018, per tant rescindir el contracte no és el més adient que havíem
pensat. Hem fet una negociació, penso que molt bona, perquè hem baixat de quasi
300.000 euros a 110.000 euros, que es pagarà per aquest curs 2012-2013. Ho hem
negociat per un any només, veurem el què passa. De moment dir-li que el curs de
sensibilització 1 de 3 anys s’obre, perquè hi ha les inscripcions que han de haver, i ara
actualment quan s’han tancat les matriculacions, provisionalment, de moment tenim de
157 que hi ha hagut aquest any, hi han 97 inscripcions. Falten els que s’apuntin per el
mes de setembre, evidentment. Penso que no és una negociació dolenta, hi ha una
qualitat en els estudis, sí que a lo millor s’ha pujat en algun tema més individual o
d’instrument, està tot marcat sobre el programa educatiu de la LOE, no és que s’hagi
fet res extraordinari, és el que es marca per llei, no es fa res més.
El regidor, senyor GONTÁN, diu: una mica en les dues línies. Miri, respondré però
l’incís va per allà. És cert que vostès han fet una negociació de 300.000 euros a
110.000 euros, però com a empresa que és el Liceu, jo crec que no ho fa gratis. No
crec que sigui tan voluntariosa de regalar calers, o deixar de guanyar, perquè si aniran
a guanyar, per què en deixarà de guanyar? Per tant que ha passat? s’han reduït serveis.
I això és el que estem criticant. Que vostès ha fet una aposta política per la reducció
econòmica, però a més a més amb reducció de serveis, i a més a més amb la
connivència d’una concessionària que ja li va bé anar reduint serveis, perquè té menys
complicacions. Amb la qual cosa, ens trobem que de facto, és un tancament progressiu
de l’Escola de Música. I és en aquesta línea que hi anàvem. Si vostè no està d’acord
en que recuperem municipalment la concessió, podem arribar a acceptar una esmena.
El tema és que la concessió i la política que es porta des del Patronat de Cultura, en la
línia de l’Escola de Música, és anar tancant progressivament l’escola. Casualment,
avui ens anuncien després del darrer Ple, que el P3 s’obre, quan el senyor Alcalde va
dir, obertament i consta en acta, que el P3 no s’obriria perquè no hi havien prous
places. Va en aquesta línia, la recuperació, si vostès volen fer una esmena, de que la
concessió es recuperi i se’n torni a fer un altre concurs, podem parlar-ne, el que no és
acceptable és que progressivament i de facto es vagi tancant l’Escola de Música.
La senyora regidora CLAVERIA respon: Això que està comentat vostè, és una altra
moció, si fem aquesta esmena no hi tenim cap inconvenient, o inclús es pot deixar
damunt la taula i buscar un redactat que sigui adequat, en qualsevol cas, el que no
estem d’acord nosaltres és, en recuperar la gestió de l’Escola de Música directament
per l’Ajuntament. Igual que tampoc estem d’acord en recuperar molts d’altres serveis
que dona l’Ajuntament a través d’empreses concessionàries, perquè ho porti el propi
ajuntament. Jo sé que vostès la seva línia és la contrària a aquesta que estic exposant
jo, però ens assembla que no ha d’anar per aquest camí, perquè lliga molt a
l’Ajuntament i impedeix tenir potser unes especialitats, que d’altra manera no tindria.
Si vostès volen fer una esmena, o fem una esmena en aquesta moció i traiem aquest
apartat que diuen vostès de recuperar la gestió particular de l’Escola de Música, i es
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posa no sé què, perquè ara en aquests moments no se m’acudeix, en el qual s’indiqui
que no s’ha de permetre la progressió en el temps per anar tancant l’Escola de Música,
hi estem d’acord. Em sembla que això és una altra moció, no sé si val la pena deixarho sobre la taula i redactar-ho bé, pel proper ple o accepten vostès aquesta
modificació.
Intervé el regidor, senyor RAFAEL BERNABÉ i diu: Nosaltres posem o recuperar la
concessió a nivell municipal o crear una cooperativa a través de treballadors,
evidentment professors de música, que es faci càrrec d’aquest servei. Perquè
considerem que una empresa que és capaç d’admetre una retallada de 200.000 euros,
difícilment està interessada en aquest projecte.
Intervé la regidora, senyora NÚRIA CLAVERIA i diu: penso que això és la seva
opinió, jo no hi estic d’acord, ni amb una cooperativa, ni en que l’Ajuntament recuperi
aquest servei, jo no estic d’acord i el meu grup evidentment tampoc. Perquè
històricament, vostè no sé si ho sap, però vostè senyor Gontán, segurament sí, perquè
fa molts anys que està en aquest ajuntament, i en aquest ajuntament ja es va patir una
situació molt complicada de l’Escola de Música, amb uns defectes que s’anaven
mantenint i agreujant amb el temps, precisament a causa d’això, de fer-se càrrec
l’ajuntament. Per tant nosaltres no podem votar a favor, en el moment en que vostès es
plantegen això.
Intervé el senyor ALCALDE i afegeix: Aquest govern no vol tancar l’Escola de
Música. Ja es veurà. I tampoc vol assumir el personal, perquè seria increment del
capítol 1, i no vull seguir per aquí, perquè ara podria fer una broma fàcil. El capítol 1
no el podem augmentar.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per dos vots a favor dels regidors del grup
municipal LFI, catorze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSCPM, ERC-AM, PP, UPLF i CPF, una abstenció del regidor del grup municipal PxC.

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA
RELATIVA A L'HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL
ATÈS que la situació econòmica està afectant principalment a les persones amb menys
recursos econòmics de la nostra societat.
ATÈS que el passat 12 de juliol va haver un intent de desnonament del seu habitatge
d’una família del municipi per part del BBVA.
ATÈS que, tot i que, membres de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca, Càritas de
Sant Francesc d’Asis de Bellavista, sindicats i veïns van aconseguir aturar
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temporalment el desnonament, probablement el desnonament es produirà en les
properes setmanes..
ATÈS que aquesta situació es pot repetir en breu, amb altres famílies del municipi.
Atès que ara fa un any l’ajuntament va aprovar una comissió, via plenari de
l’ajuntament, amb tots el vot a favor de tots els grups municipals, per encarregar-se
d’estudiar tots aquests aspectes i que fins ara ha sigut inoperant, i per tant moralment
estem obligats a buscar-ne solucions.
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al govern municipal que faci de mediador amb les entitats financeres,
per aconseguir un lloguer social per aquestes famílies i així quedar-se en el mateix
habitatge.
Segon.- INSTAR al govern municipal, que negociï per tal de signar un conveni amb les
entitats financeres que disposin d’una bossa d’habitatges buits al municipi, per tal
d’aconseguir que aquesta bossa d’habitatges buits la pugui gestionar l’ajuntament i
dedicar-ho a habitatge en regim de lloguer social.
Tercer.- INSTAR al govern municipal, que en el cas, que no s’arribi a cap acord amb
les entitats financeres, posi a disposició de les famílies que resultin desnonades un
habitatge en regim de lloguer social en el propi municipi, aprofitant els pisos socials
actualment buits.
Quart.- COMUNICAR aquests acords a la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca, a
Càritas de Sant Francesc d’Asis de Bellavista, als sindicats UGT i CCOO i a tots els
ciutadans de les Franqueses mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals.
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor ANGEL PROFITÓS i
manifesta: voldria dir-li en nom de l’equip de govern, estem d’acord en el primer acord i
en el segon, en el tercer acord votarem a favor de la moció, amb una petita modificació,
si m’ho permet, la llegeixo jo? o la llegeix el secretari?
Intervé el regidor FRANCESC TORNÉ i diu: Teòricament, comença al revés.
Intervé el senyor ALCALDE i diu:
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El senyor Bernabé, qui és qui presenta la moció, diu que el senyor Profitós acabi.
Continuar parlant el senyor PROFITÓS i diu: el que demanaríem que modifiqués, seria
afegir un parell de ratlles en aquest tercer, de manera que quedés: “Instar al govern
municipal què, en el cas que no s’arribi a cap acord amb les entitats financeres, faci la
petició a l’administració competent, propietària dels mateixos, per tal que permeti posar
a disposició de les famílies que resultin desnonades, habitatges en règim de lloguer
social en el propi municipi, aprofitant els pisos socials, actualment vuits” i m’explico:
els pisos no són nostres, són propietat de la Generalitat, són ells els que ens han de
validar la possibilitat de disposar d’aquests habitatges. A partir d’aquí, també en el punt
quart, afegiríem la comunicació també a l’Agència Catalana de l’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, independentment del compromís de l’equip de govern de no
limitar-se a comunicar-ho, si no de fer realment la gestió, en el cas de què els instats del
punt segon no fructifiqués amb aquesta Agència de l’habitatge de la Generalitat, que és
qui té la potestat d’autoritzar-nos.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu que no hi ha cap problema.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta:
Nosaltres a més a més d’aquestes dues, en teníem un altre. No creiem que tant sols que
s’hagi de comunicar al grup de càritas de la Parròquia de Sant Francesc d’Asis de
Bellavista, si no, a totes les parròquies de les Franqueses, que són els que supleixen
quan no hi ha un grup de càritas, i tenim en compte, que a Corró d’Avall hi ha un grup
que s’està creant i està treballant, s’està movent, s’hauria de comunicar a totes les
parròquies, a més a més de la Generalitat i a més del que ha dit el senyor Profitós, de
tenir en compte, que els propietaris dels pisos, és la Generalitat.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, sentor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta: començo pel final, nosaltres no ens dirigim a una parròquia, o una altra de les
Franqueses, sinó ens dirigim a un grup constituït de Càritas que existeix, i existeix a
Bellavista, i no existeix en lloc més a les Franqueses. Un grup constituït de caritas, de
moment és així, si vol podem avisar a les parròquies, però ja estem fent una publicitat
que és d’àmbit municipal.
Intervé el senyor GONTÁN i diu: El raonament és molt senzill, Càritas s’ha posat al
davant en la defensa dels desnonaments, no hi ha una qüestió d’exclusió.
Intervé el senyor RIBALTA i diu: aquesta afirmació, aquesta inclusió, sí que té un
caràcter exclusiu, per a una pila d’entitats, d’associacions, que també fan feina i que no
podem negar-la, dient: informem aquests i no informem a ningú més. La aportació del
senyor Rosàs, té un caire molt religiós, en el sentit que només les parròquies. Jo penso
que es té d’informar a totes les entitats de caire social del municipi, i d’aquesta manera,
no entrem en una valoració religiosa i en si aquest ajuda més o aquest ajuda menys. Jo
penso que el municipi hi ha persones, hi ha entitats, que fan feina, i si volem dir, no és
que aquest en fan més, però aquí no juguem a avaluar la feina, si no juguen a que
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aquesta proposta sigui útil per a tot el municipi i sigui útil perquè tothom la pugui
conèixer i utilitzar-la.
Intervé el senyor BERNABÉ i diu: no posem aquestes entitats perquè sí. Aquestes
entitats, hi ha un desnonament al carrer Girona, i són les que es mouen, no es mou ningú
més. Perdoni, al carrer Girona, de les entitats que estaven representades, estava la
Plataforma, estava càritas, estaven els sindicats i poca cosa més, i si vostè creu, amb
certesa que hi havia algú en representació....... si hi havia un capellà, el de càritas. No
tinc cap problema podem incloure tot el que vostè vulgui, però crec que a qui s’ha
d’avisar és a les entitats que estan treballant dintre d’aquest tram, perquè si entrem en
que hem d’avisar a totes les entitats de tots els trams, evidentment de caire social, però
jo no conec cap altra entitat que s’hagi interessat pels desnonaments, aquí a les
Franqueses, si està li agrairia que m’ho digués i l’inclouríem. Evidentment ja fem
propaganda d’àmbit municipal, això ha de sortir al butlletí i altres mitjans, amb la qual
cosa, si vol inclourem totes les entitats de caire social del municipi, però qui fa la
primera reunió, qui va parlar amb l’alcalde i qui té un compromís, són aquestes entitats.
Intervé el senyor RIBALTA i diu: Si no recordo malament, càritas potser fa dos mesos
que s’interessa per aquest tema, que jo tingui constància, perquè jo recordo
desnonaments de fa un any, de fa dos anys, que no hi havia ningú d’aquest que diu.
Doncs sis mesos, això potser que d’aquí uns mesos s’interessin altres persones? Jo
recordo d’entitats senegaleses, entitats que si que han anat a desnonaments i càritas no
hi era, jo penso que tenim la responsabilitat d’informar a tothom.
Intervé el senyor BADIA i manifesta: fa un any que estem debatent aquest tema, és una
moció diferent, quan aquesta moció senyor Bernabé, vostè la presentat dues vegades
diferent, el senyor Ribalta del PSC diferent, i jo també l’he presentada. Portem un any
amb aquest tema, no s’ha fet res. L’última, vam tindre una reunió a partir d’aquí no s’ha
fet res més. I referent als pisos buits, senyor Profitós, nosaltres tenim dret a dos pisos de
cada edifici, dos aquí a les Franqueses i dos a Bellavista, ja li dic jo, perquè quan estava
jo sabia qué....
Intervé el senyor ROSÀS i diu: No vull treure cap mèrit. Sí que caritas a Bellavista està
fent a Bellavista una tasca molt important; s’ha posicionat. Jo el que li dic és que hi ha
un grup de gent de Corro d’Avall que s’està bellugant, que ja ha fet reunions, que s’està
posicionant, per fer aquest grup de caritas, que també funcioni a Corro d’Avall, hi és, hi
ha bastant de gent, s’han fet reunions i gràcies a l’assessorament de caritas de
Bellavista, una persona va anar al curs que van anar els de caritas de Bellavista gràcies a
ells. Jo el que sí que dic, i no vull que sigui un tema religiós, senyor Ribalta, el què vull
és fer constatar que fins ara qui ha suplit allà on no hi havia caritas, ha sigut les
parròquies.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ i diu: Estem discutint “la closca de l’ou”. Fa un
any ens vam comprometre en fer accions, aquí hi ha accions molt concretes, incloem les
entitats religioses, entitats socials, a tothom que vostè vulgui, però el que volem és fer
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una acció ja, com diu el senyor Badia, i té tota la raó del món, fa un any, ara mateix
vam aprovar una comissió de treball, que només ens hem reunit un cop. Per tant aquí hi
ha mesures concretes d’actuació.
Intervé el senyor ALCALDE i diu: Breument, les mesures que s’han pres aquesta
setmana, arrel d’una reunió amb la gent de càritas, que van venir a parlar personalment,
la gent de les hipoteques, etc... Hi ha una família que està en procés de desnonament,
que s’ha aplaçat un mes el desnonament. En aquests moments jo he enviat una carta al
director del BBVA, llegeixo el final: “aquest ha estat recentment el cas que hem viscut
juntament amb la família, que residia en un habitatge al carrer Girona de les Franqueses.
És per aquest motiu que des de aquest consistori us preguem, que s’aturi i no s’executi
l’esmentat desnonament, i us emplacem a una trobada conjunta, la vostre entitat, la
família, càritas, l’ajuntament, per tal de trobar una solució el menys dolorosa possible,
per totes les parts, com podria ser l’establiment d’un lloguer social”. Demà sortirà la
carta adreçada al BBVA. D’altra banda també sortirà una carta adreçada a tots els
directors de les entitats bancàries, que estan operant amb l’ajuntament, amb l’aspecte
que aquest ajuntament s’ofereix a formalitzar qualsevol tipus de col·laboració, com ara
poder comptar, amb alguna vivenda per tal d’oferir a persones amb necessitats extrema,
o d’altra que considerem encaminada a evitar i solucionar aquestes actuacions tan
delicades, amb gent que l’ajuntament hi treballa. I també us he de dir que en aquest
moments, hi ha vuit pisos de protecció oficial vuits, hi ha un problema, no són nostres, i
això el senyor Profitós els hi ha dit. Nosaltres ens adreçarem, hi ha cinc a la plaça
Catalunya i tres a Martí i Pol, o al revés. Des de 180 fins a 250 euros de lloguer. Quin és
el problema? són només per dues persones, i aquest és el problema. Amb aquestes
cartes a les entitats que hem fet, a veure com respiren, i negociant no sé si amb
ADIGSA o l’Agència Catalana de l’Habitatge, a veure si podem recuperar aquells dos
habitatges, perquè els vam tornar, aquells dos habitatges que tenia l’ajuntament els vam
tornar perquè, els poguéssim ocupar, perquè no els fèiem servir. Ara hi ha el problema,
i ara els tindríem de recuperar. No en tenim cap, per tant aquestes són les accions que
des de aquest govern hem començat a engegar.
Intervé el senyor GONTÁN i manifesta: preguntava com estaven les gestions? Li
demanaríem que a part de demanar la bona voluntat de les entitats financeres, hi ha
sempre una eina de negociació que es digui: “Potser gravarem els habitatges buits”. Que
la utilitzi. Ho dic perquè a Santa Coloma ho ha fet servir i ha aconseguit bons resultats.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació de la moció
que, un cop incorporades les esmenes, quedaria redactada com es transcriu a
continuació:
“ATÈS que la situació econòmica està afectant principalment a les persones amb menys
recursos econòmics de la nostra societat.
ATÈS que el passat 12 de juliol va haver un intent de desnonament del seu habitatge
d’una família del municipi per part del BBVA.
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ATÈS que, tot i que, membres de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca, Càritas de
Sant Francesc d’Asis de Bellavista, sindicats i veïns van aconseguir aturar
temporalment el desnonament, probablement el desnonament es produirà en les
properes setmanes..
ATÈS que aquesta situació es pot repetir en breu, amb altres famílies del municipi.
Atès que ara fa un any l’ajuntament va aprovar una comissió, via plenari de
l’ajuntament, amb tots el vot a favor de tots els grups municipals, per encarregar-se
d’estudiar tots aquests aspectes i que fins ara ha sigut inoperant, i per tant moralment
estem obligats a buscar-ne solucions.
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al govern municipal que faci de mediador amb les entitats financeres,
per aconseguir un lloguer social per aquestes famílies i així quedar-se en el mateix
habitatge.
Segon.- INSTAR al govern municipal, que negociï per tal de signar un conveni amb les
entitats financeres que disposin d’una bossa d’habitatges buits al municipi, per tal
d’aconseguir que aquesta bossa d’habitatges buits la pugui gestionar l’ajuntament i
dedicar-ho a habitatge en regim de lloguer social.
Tercer.- INSTAR al govern municipal, que en el cas, que no s’arribi a cap acord amb
les entitats financeres, faci la petició a l’administració competent propietària dels
mateixos, per tal que permeti posar a disposició de les famílies que resultin desnonades
un habitatge en regim de lloguer social en el propi municipi, aprofitant els pisos socials
actualment buits.
Quart.- COMUNICAR aquests acords a la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca, a
Càritas de Sant Francesc d’Asis de Bellavista, als sindicats UGT i CCOO, a l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya, a les entitats religioses i socials del municipi, així com a
tots els ciutadans de les Franqueses mitjançant tots els mitjans de comunicació
municipals.”
SOTMESA a votació la moció, 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.
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15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA
PER SUPRIMIR LA TAXA DE L'EURO PER RECEPTA MÈDICA
ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar l’entrada en vigor del cobrament d’un
euro per cada medicament prescrit mitjançant recepta mèdica destinat a ser dispensat
per les farmàcies catalanes a partir del 23 de juny de 2012. I que aquesta mesura
perjudicarà principalment els col·lectius amb un menor poder adquisitiu com són els
pensionistes, integrat per gent d’edat avançada i amb tendència a requerir especial
atenció en ser més vulnerables davant les malalties, i per tant els qui han de recórrer a
l’ús de fàrmacs amb més assiduïtat.
ATÈS que establir el pagament per l’adquisició de fàrmacs implica privatitzar un pilar
fonamental de l’Estat del benestar com és la sanitat pública i ignorar els més elementals
principis de justícia social i d’accés al sistema de salut pública.
ATÈS que a més de la taxa de l’euro per recepta mèdica s’han implantat altres mesures
com el copagament farmacèutic aprovat pel Govern espanyol, que va entrar en vigor el
passat 1 de juliol de 2012, i la fi de l’exempció del pagament d’altres 425 medicaments
que fins ara eren gratuïts, mesures totes elles que agreujaran la situació de moltes
economies domèstiques colpejades per la crisi i especialment la del col·lectiu dels
pensionistes i els qui precisen tractaments crònics, per tractar-se dels principals
sol·licitants de fàrmacs.
I ATÈS que el cobrament d’un euro per cada recepta emesa pot posar en perill la
continuïtat d’alguns tractaments en persones especialment vulnerables, i exposar-les a
un risc sanitari per haver d’interrompre temporalment o fins i tot prescindir de la seva
medicació davant la impossibilitat de poder fer front al seu pagament. A més, la taxa de
l’euro per recepta és injusta per al ciutadà que ja contribueix al finançament de la sanitat
pública amb els seus impostos i no actua sobre les veritables causes estructurals dels
problemes de la Sanitat Pública.
Per tot això anteriorment exposat el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- EXPRESSAR el rebuig d’aquest Ajuntament a l’aplicació de la taxa de l’euro
per recepta implantada per la Generalitat de Catalunya.
Segon.- INSTAR el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a derogar la
taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació
inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes
sanitaris
mitjançant
l’emissió
de
receptes
mèdiques
i
ordres
de
dispensació contemplada a la Llei d’Acompanyament dels pressupostos aprovada amb
data 14 de març de 2012.
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Tercer.- DONAR TRASLLAT dels anteriors acords als Il·lustres Col·legis Oficials de
Farmacèutics i de Metges de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i manifesta:
Plataforma ha presentat aquesta moció per eliminar la taxa que va posar el govern de
la Generalitat, ja que el govern espanyol l’1 de juliol del 2012, va treure el pagament
de 425 medicaments que eren gratuïts i ara es tenen de pagar, i que això perjudica als
jubilats, crec que es tindria de votar a favor d’aquesta moció perquè, ara ja no fa falta
que es pagui l’euro.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CpF, senyora NÚRIA CLAVERIA i
diu: senyor Badia, nosaltres li podríem votar a favor aquesta moció, sempre i quan
s’afegeixi, a més a més de l’eliminació d’aquest euro per recepta, es manifestés el
nostre rebuig i es demanés l’eliminació del copagament que mana el Govern Espanyol.
Per coherència nosaltres ja hem estat en desacord des de el principi, en tot aquest
tema, pensem que ni a uns ni a uns altres, a les persones no se’ls pot gravar, després de
l’esforç i de tot el que s’ha treballat durant molts anys, per molta crisis que hi hagi, es
poden retallar per moltes altres vies, i no precisament per l’ensenyament i per la salut
de les persones. Si vostè fa una modificació en aquesta moció i afegeix que d’acord,
que la Generalitat tregui aquest euro per recepta, però al mateix temps el Govern
Espanyol es dediqui a cobrar el copagament a la resta del país, que nosaltres ja
paguem prous coses, hi estarem d’acord, sinó li votarem en contra.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: El grup PSC està a favor de la moció, i també està a favor de l’esmena que
presenta la senyora Claveria.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta: Tot i que vostè complementa, perquè era una lectura parcial d’aquest
impost, nosaltres vàrem dir des de el primer moment que totes les que no fossin
d’àmbit local, tot i que aquesta afecta als ciutadans de les Franqueses, com moltes
altres que ha tret aquest govern, però donat que és el grup PxC qui ho presenta, tot el
que no sigui d’àmbit local, votarem en contra.
Intervé el senyor ALCALDE i diu:
Nosaltres votarem que no, també, perquè nosaltres no hem canviat; nosaltres seguim
recolzant a la gent de la Generalitat. Aquí veig que vostès han canviat d’opinió. Sí, sí.
El regidor senyor BADIA diu: Ja que he vist senyora Gisela, que des de que està a
Benestar Social, s’estan donant ajudes per medicaments, és cert, això? I respecte al
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que diu la senyora Claveria, doncs trauríem el de Govern espanyol i podríem incloure
aquí apart.
El senyor ALCALDE pregunta: Com és l’esmena?
Intervé la senyora CLAVERIA i respon:
“Mostrarà el rebuig d’aquest ple al sistema de co-pagament establert per el Govern
Espanyol, i demanar que sigui eliminat”, suposo que tindria de ser una cosa així, i
naturalment comunicar-lo al Govern Espanyol, i a la Generalitat i a Maria Santíssima.
Interromp el senyor RIBALTA i diu: De totes maneres, senyor secretari, senyora
Claveria, per evitar errades, el copagament ha existit sempre, es a dir, la
modificació......., ho dic perquè el senyor secretari......
Interromp la senyora CLAVERIA i diu: matisi, matisi , senyor Ribalta, que vostè se li
dona molt bé.
El senyor RIBALTA, respon: amb les seves afirmacions, es desprenia que no hi havia
copagament, i copagament hi hagut fins ara.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació de la moció
que, un cop incorporades les esmenes, quedaria redactada com es transcriu a
continuació:
“ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar l’entrada en vigor del cobrament d’un
euro per cada medicament prescrit mitjançant recepta mèdica destinat a ser dispensat
per les farmàcies catalanes a partir del 23 de juny de 2012. I que aquesta mesura
perjudicarà principalment els col·lectius amb un menor poder adquisitiu com són els
pensionistes, integrat per gent d’edat avançada i amb tendència a requerir especial
atenció en ser més vulnerables davant les malalties, i per tant els qui han de recórrer a
l’ús de fàrmacs amb més assiduïtat.
ATÈS que establir el pagament per l’adquisició de fàrmacs implica privatitzar un pilar
fonamental de l’Estat del benestar com és la sanitat pública i ignorar els més elementals
principis de justícia social i d’accés al sistema de salut pública.
ATÈS que a més de la taxa de l’euro per recepta mèdica s’han implantat altres mesures
com el copagament farmacèutic aprovat pel Govern espanyol, que va entrar en vigor el
passat 1 de juliol de 2012, i la fi de l’exempció del pagament d’altres 425 medicaments
que fins ara eren gratuïts, mesures totes elles que agreujaran la situació de moltes
economies domèstiques colpejades per la crisi i especialment la del col·lectiu dels
pensionistes i els qui precisen tractaments crònics, per tractar-se dels principals
sol·licitants de fàrmacs.
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I ATÈS que el cobrament d’un euro per cada recepta emesa pot posar en perill la
continuïtat d’alguns tractaments en persones especialment vulnerables, i exposar-les a
un risc sanitari per haver d’interrompre temporalment o fins i tot prescindir de la seva
medicació davant la impossibilitat de poder fer front al seu pagament. A més, la taxa de
l’euro per recepta és injusta per al ciutadà que ja contribueix al finançament de la sanitat
pública amb els seus impostos i no actua sobre les veritables causes estructurals dels
problemes de la Sanitat Pública.
Per tot això anteriorment exposat el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- EXPRESSAR el rebuig d’aquest Ajuntament a l’aplicació de la taxa de l’euro
per recepta implantada per la Generalitat de Catalunya.
Segon.- INSTAR el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a derogar la
taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació
inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes
sanitaris
mitjançant
l’emissió
de
receptes
mèdiques
i
ordres
de
dispensació contemplada a la Llei d’Acompanyament dels pressupostos aprovada amb
data 14 de març de 2012.
Tercer.- MOSTRAR el rebuig d’aquest Consistori al sistema de copagament sobre els
medicaments, establert per l’estat espanyol i sol·licitar la seva supressió.
Quart.- TRASLLADAR aquests acords als Il·lustres Col·legis Oficials de Farmacèutics i
de Metges de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, al Conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya, a la Ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y al President del Govern Central.”
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, CpF i PxC, set vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, ERC-AM, PP i UPLF, i dues abstencions dels regidors del grup
municipal LFI, i per tant, amb el quòrum legal.

16. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Inicia el torn el regidor del grup municipal CpF, senyor FRANCESC TORNÉ (qui
formula una moció d’urgència però el so no queda enregistrat)
El senyor ALCALDE diu:
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És una moció diferent a la que varen presentar, perquè vostès en aquella deien que es
debatés públicament l’expedient disciplinari del secretari, i jo els hi vaig dir que no hi
havia cap, i això és un altre debat, vostès aquí demanen “instar al govern municipal de
la corporació, el tema del secretari i la informació dels expedients irregulars”. Jo l’únic
que li puc dir, és que el secretari ha firmat una compareixença el 13 de juliol, dient que
ell plegava i que volia buscar un altre destí, no hi ha més. De la mateixa manera, que
vostè senyor Torné, el senyor Jordi Medrano, també va fer el mateix, va plegar, va fer
una compareixença, i no s’ha investigat si hi havien coses al darrera. El senyor Jordi
Roca Ventura també va fer igual, i a Entorn Verd també va fer igual, i el senyor
Joaquim Bach Fabregó, també ho va fer. La gent és lliure d’agafar el camí que vulgui,
en aquest aspecte. Em consta que el secretari té un altre destí, i a partir d’aquí, donar la
benvinguda al nou secretari accidental.
Passaríem a votació de la urgència, vots a favor de la urgència, sis vots a favor,
onze vots en contra, per tant no prospera la moció.
Per tant, no prospera la moció.
Continua el torn el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS qui
formula els següents precs i preguntes: nosaltres voldríem saber, aquesta va adreçada
al regidor de la policia: què està fent aquest ajuntament, pels cotxes que hi han
aparcats diàriament, al Camí Vell de Cardedeu a l’alçada de la fàbrica BIOCHEMIE
envaint, el que podem considerar que són voreres, i estan aparcats. Abans tenien un
camp llogat on aparcaven els cotxes els treballadors, perquè dintre el seu pàrquing, es
veu que no hi caben, aparcaven a sobre, ara estan aparcant en el mateix camí, banda i
banda, bloquejant el Camí Vell de Cardedeu, a l’alçada de la BIOCHEMIE. Saber, que
això es va demanar al Consell de la Pagesia, si hi ha algun permís o no, per posar
aquells ressalts, que han posat, justament després de l’entrada seva, per perjudicar a
l’altre gent, ells poden entrar i sortir del costat que volen, han posat unes gomes al
terra, que perjudica molt, ja que és un camí agrícola, perjudica molt als tractors quan
passen per allà, i això es va dir en el Consell de la Pagesia, i els ressalts hi són. A més
a més, també han tret el gual que tenien ells del desaigua, l’han modificat, no sé si hi
ha permís? si l’ajuntament en té constància o no. Preguntem al ple, no hem anat al
fiscal de medi ambient, i hauria per haver-ho fet, és a la claveguera del final del carrer
Sant Pere a la Sagrera, on fa mesos hi ha una fuita de aigües brutes que van directes a
la riera Carbonell. Això és un atemptat ecològic, no hem anat al fiscal, el ple passat no
varem fer la pregunta, perquè hi havia les tanques, enteníem que ja s’estava treballant,
però avui encara està rajant l’aigua cap a la riera, ara ja surt neta, perquè va per sota i
es filtra. Els veïns d’allà, no sé com tindran els pous. A la regidora de pagesia i boscos,
arrel de l’incendi que hi hagut a l’Empordà, aquest dies, que ha sigut molt greu,
voldríem saber una mica quina és la política d’aquest ajuntament en prevenció
d’incendis? Com tenim totes les franges de protecció, tant a les urbanitzacions, com
als camins? Si hi podem fer alguna cosa per incentivar, motivar o demanar als pagesos
que llaurin els rostolls? perquè a l’Empordà, s’ha vist, que allà on hi havia vinyes,
oliveres o els camps llaurats, feia de tallafocs. Ja s’ha conreat fa dies, i els camps els
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tenim amb el rostoll bastant alt, en tenim bastants, al costat de zones boscoses. Jo
demanaria des del Consell de la Pagesia, o de l’àrea de Pagesia, que fes alguna
actuació en aquest sentit, de convidar als pagesos a llaurar els camps.
A continuació pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i diu: No sé per qui va, podria anar pel senyor Marín, per la senyora
Vanessa....Ens hem trobat que d’un vespre a un matí, ha aparegut una antena
impressionant al costat de l’estació. La van muntar de nit, no sé si hi ha constància en
l’ajuntament, no sabem que és aquella antena..., els veïns pregunten..... l’estació de
Corro d’Avall, una mica més avall de l’antic pas a nivell, o millor dit a tocar del pas a
nivell, una antena que deu fer trenta metros d’alçada, o sigui no és petita. Si tenen
llicencia? Si han demanat permisos? Són tres precs, una no sé si correspon a Obres i
Serveis o a la Policia. Quan surts del camí que ve de Marata a Llerona, que arribes a la
rotonda, en fa girar cap a la dreta, passes per sota l’església i arribes al final del carrer,
hi ha un altre carrer que baixa de l’església o camp de futbol, allà hi ha riscos
d’accident, perquè no veuen els cotxes i han de treure del morro, el prec és que posin
un mirall. Demanar al Consorci de Residus que els camions que fan la recollida
selectiva, sobretot els que van per la carretera de Corró d’Avall a Canoves, que vagin
amb xarxa, tapats... ara mateix per la velocitat, van caient caixes, plàstics, porex. I el
següent prec, va en aquesta línia, que a més a més és pregunta: Tots aquest elements
que volen i que van a parar a la carretera, acaben als vorals, si us plau que es netegi els
vorals de la carretera, i a més a més, saber quina actuació fa la Diputació? perquè les
carreteres de la Diputació, no sé si el voral correspon a l’ajuntament o no? o a la
Generalitat?? El tema és que s’han de netejar els vorals, apart de la vista, que és lo de
menys, hi ha el risc d’incendis.
A continuació pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i diu: No se m’ha respost en el seu moment, torno a fer les preguntes
pertinents, en aquest cas al regidor d’Esports. Per què no han recuperat el servei que
tenen amb SEAE, com està intentant fer Montornès, que sí que tenia els números, però
han vist que no s’han fet las actuacions que s’havien estipulat a les pliques? El perquè
de la progressivitat, com vostè havia dit, que serien 150.000 euros, a partir del primer
any? Com pot ser, que en digui confiar, (i és una afirmació que ha fet l’alcalde), amb
l’equip tècnic, en aquest cas, el gerent, era el que donava fe a Intervenció d’uns
números que evidentment estaven adulterats? Perquè el senyor regidor d’Esports, ha
descobert que estan adulterats, resulta que aquell funcionari que feia malament la seva
feina, a sobre promocionem i el posem de gerent, jo començo a no entendre res.
Després com vostè no té cap regidoria, fa d’alcalde, entenc que fer d’alcalde és anar
tapant els focs de tots, perquè té 10 regidors que no fan la feina, vostè té d’anar tapant
el foc de tothom, li faré dos preguntes concretes, que evidentment ha de contestar
vostè, perquè no pot contestar-ho ningú més. L’horari de visites. A l’últim debat
VOTV vostè va afirmar que el dimarts era l’horari que vostè tenia de visites, sinó
recordo malament em perdoni, de 9 a les 6 de la tarda. Em pot explicar on està
anunciat aquest horari de visita? I quin són els requisits per accedir a aquest horari de
visites? Perquè jo ho desconec. I per últim, ¿Quins moviments està fent aquest
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ajuntament per cobrir definitivament les places d’Intervenció i Secretaria, i més donant
la importància que donarà el Govern Rajoy a aquest dos llocs de treball?
A continuació pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP
BADIA i diu: Torno abans, vostè que confia amb el conveni del Patronat. Pla d’ajust,
aprovat per aquest equip de govern.
Intervé el senyor ALCALDE i diu: faci la pregunta senyor Badia.
Continua parlant el senyor BADIA i diu: Novació contracte SEAE, el canon fixa que
vostès diuen que faran, 150.000 euros, a efectes d’aquest exercici 2010, ja pot
desconfiar perquè, 150.000 euros, ho pagaran al 2018. És la meva pregunta. Pregunta
per el senyor RANDOS. Diumenge va haver una fuita de gas, al carrer Cardedeu de
Bellavista, va anar la policia i els bombers, li demano: S’estan fent mesures, referent a
aquesta fuita de gas? Perquè tinc informe dels bombers, que és la segona vegada que
hi van, i és, perquè empalmen el gas on to el tenen d’empalmar. Roben el gas senyor
Randos, en poques paraules. Senyor Ramírez, quin cost ha portat el primer torneig de
petanca, del senyor Felip Puig, que veig que aquí ens a sobren els diners, i alcaldes del
voltant, esmorzars..? I aquesta ja és una mica més greu: La marató que es va fer de
Granollers-Les Franqueses-La Garriga, va haver un senyor de les Franqueses, que fa
10 anys que està vivint a les Franqueses, el senyor Quim Magan va quedar el número
28, 1er de les Franqueses. Se li va donar el 1er a un senyor Toni Flores. Aquest senyor
va reclamar a Granollers, i li van dir que parlarien amb l’ajuntament i que s’arreglaria
tot, que tenia raó, i que es posarien en contacte amb el Patronat d’Esports i amb
l’ajuntament i s’arreglaria i es faria un canvi. No s’ha fet, és una pena que no valorem
a les persones de les Franqueses. Pregunta per el senyor ALCALDE. Vostè va dir que
els regidors i assessors no cobrarien dietes. Digui si en cobren? Perquè jo sí que ho sé,
i tinc el document. Pregunta per el senyor ALCALDE i senyor PROFITÓS: Des
d’aquest ajuntament, s’estan fent pagaments amb talons al portador?
Pren la paraula la regidora de l’àrea de Serveis Municipals, senyora VANESA
GARCIA, que respon a les següents preguntes:
Tema claveguera del carrer San Pere. És cert que hi havia una fuita, en principi
pensàvem que era de Sorea, però al final vàrem trucar a Drenatges Urbans, van passar
la cuba per netejar i posteriorment la càmera, i hem vist que el clavegueram de tota
aquella zona, a més a més del carrer Canari, fa falta fer una actuació. Avui per junta de
govern hem aprovat el pressupost i si tot va bé, dilluns comencen les obres per arreglar
tot el clavegueram d’allà.
Tema del mirall que demanava el senyor Gontán, parlarem també amb la policia, sé
que hi ha per fer algun canvi, alguna actuació, en tema de canvis de sentit. No hi ha
cap problema, tot el que sigui per evitar qualsevol dany, posarem el mirall, i agafo el
prec del tema del Consorci. Li passarem un mail a la Carme Clapes, perquè mirin de
posar les xarxes.
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Pren la paraula el regidor de l’àrea d’Urbanisme, senyor ESTEVE RIBALTA, i respon
la següent pregunta:
Respecte al tema de l’antena, és veritat que sobtadament una nit, un matí apareix una
antena on vostè l’ha ubicada. Els tècnics d’urbanisme la detecten, inclús venen alguns
veïns. En principi això no tindria res d’estrany. No recordo si va ser a principis de la
setmana passada o l’altra, però en el moment de la seva aparició l’antena evidentment
que es va detectar. La detecten i evidentment, el fet que aparegui, no tindria res
d’estrany, perquè totes les obres i treballs que es fan en vies de comunicació,
autopistes, vies ferroviàries, es fan de nit, perquè evidentment el nivell de trànsit i
d’ocupació d’aquestes vies, és molt menor, com vostè pot comprovar les obres que
estan realitzant a l’estació de Bellavista, es fan de nit per no interferir en el volum de
trànsit que hi ha durant el dia. Però sí que es fa sense cap avís i sense cap comunicació
a l’ajuntament, aleshores els tècnics d’urbanisme es dirigeixen a ADIF, que és en
principi l’empresa que ha d’haver fet aquesta obra, i ens contesten de forma ràpida,
que és un espai que és propietat seva, que l’antena no té cap interferència sobre les
persones, jo li dic la resposta, encara no he acabat amb les gestions que s’estan fent
des de l’àrea d’urbanisme, que l’antena només apunta per comunicacions internes
entre trens, i per tant, només té una interferència en el tram propi de la via ferroviària,
i que tenen el dret a fer-ho. Així com les obres que s’han portat a terme a l’estació de
Bellavista, sí que hi hagut informació i comunicació i els permisos pertinents, aquí no
hi hagut res. En aquest moments els tècnics d’urbanisme estan estudiant que han de fer
davant d’aquesta resposta, perquè legalment és complex, perquè és un espai doncs.....,
estan decidint o estudiant quina és la decisió que han de prendre. El convido també a
participar del tema.
Pren la paraula el regidor de l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació, senyor
ANGEL PROFITÓS, i respon la següent pregunta: Sr. Badia, xecs al portador. No des
de l’Ajuntament. Em consta que s’ha fet algun molt esporàdicament des de un dels
Patronats, i han estat advertits de que no és una política correcta, per part del nostre
departament d’Intervenció.
El sr. Alcalde dona la paraula al sr. Ramírez i respon la següent pregunta que li ha
estat plantejada: senyor Badia, referent a la pregunta que en fa referent al trofeu de
petanca Felip Puig, he de dir-li que no és un acte, ni és un trofeu, ni és una actuació
que hagi sol·licitat, ni patrocinat, ni organitzat pel Patronat d’Esports, gustosament li
puc dir, que al patronat no li ha costat un cèntim, li puc donar els telèfons de les
persones, privades, particulars que han organitzat i han costejat això, i posi’s en
contacte amb mi, que jo li facilitaré les dades que necessiti. Senyor Bernabé,
pròximament em posaré en contacte amb vostè i gustosament li donaré tota la
informació que ha demanat.
Pren la paraula el regidor de l’àrea de Seguretat Ciutadana, senyor JOSEP RANDOS
que respon a la següent pregunta: senyor Badia, referent al tema de la fuita de gas, la
constància que tinc jo, és que la companyia diu que no hi ha cap incompliment, si
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vostè té una altra informació, facin-la arribar i ho denunciarem. No, no, nosaltres
parlem amb la companyia del gas i ens diu que no.
Interromp el senyor BADIA i diu: L’estic dient que estava la policia municipal i els
bombers.
El senyor RANDOS diu: I que té a veure?
Contesta el senyor BADIA i diu: perquè els bombers, jo ha vist l’informe, i és la
segona vegada que hi van, a treure aquest punt, perquè empalmen directament,
directament, i els bombers van avisar a la policia. La policia ho té de saber.
El senyor RANDOS diu: Li estic dient que no, un cop parlat, vist aquest incident,
parlem amb la companyia del gas i en diu que no hi ha cap incompliment d’empalme.
Si vostè el té, me’l fa arribar i denunciarem.
Senyor Martí, referent al camí vell de Cardedeu, no tenim constància, ni queixes, del
que diu vostè de l’aparcament. Prendrem mesures i ordenarem aquests aparcaments.
Sobre els resalts, des de la policia no hem demanat que es posi cap resalt, en aquest
camí que diu. Suposo que hauran posat els mateixos que hi havia en un altre moment,
però des de la policia no hem demanat a Obres i Serveis de que es posin per reduir la
velocitat (….) Però eren els que hi havien abans. El que farem serà amb Obres i
Serveis, és anar a mirar-ho i decidirem. Anirem a mirar-ho i ja li contestarè
personalment.
Pren la paraula la regidora de l’àrea d’Agricultura, senyora ROSA MARIA PRUNA
ESTEVE i diu: senyor Martí, vostè precisament és voluntari de l’ADF. Lo del rostoll
no és d’aquest any, és de fa molts anys, que és obligatori, no dels ajuntaments, és la
Conselleria d’Agricultura, com a organització agrària, cada any enviem, via correu
electrònic, via cartes, que tothom és una feina que té de fer, els perímetres al voltant
dels camps, doncs per evitar....., tenim una sort al municipi de les Franqueses, que per
sort tenim molt poc bosc, no és dels municipis, si en parles de Figaró, Aiguafreda, o la
Garriga estan envoltats de boscos, jo parlo d’allà on hi han camps. Sabeu que l’ADF hi
va haver la subvenció que donen cada any per fer els perímetres de bosc, s’han fet, hi ha
hagut els 5.000 euros per poder-ho fer, però ara, justament quan és aquest temps d’estiu,
no es pot fer cap neteja de vorera de bosc, perquè amb les espurnes de tallar seria un
doble perill, és a dir, encara que algú digués, s’hauria de fer, no t’ho deixen fer per
aquesta raó. Ara, jo crec que ho tenim bé; s’ha fet aquests inclús aquest dies a Can
Suquet, perquè ens van demanar que anéssim a netejar, es va fer, sense permís, perquè
si ho haguéssim demanat, ens haurien dit: “No, ara no es pot anar en llocs que pugui
prendre amb alguna espurna”. Això és el que et puc dir-te referent al tema dels rostolls.
Però repeteixo que tenim voluntaris a l’ADF, que per cert, ens diuen que per sort ara hi
ha joves que es volen posar, i espero que sigui així, perquè els hi hem de donar una
empenta , perquè penseu que els voluntaris i les ADF, ha sigut en els focs de l’Empordà
i a tot arreu, és un punt, tant o més important que els bombers. Vull dir que els
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voluntaris de les ADF, sabeu que tots tenim un organigrama, l’alcalde i jo mateixa, som
els que estem al davant en cas (i val més que mai no passi) un incendi, un foc, ara els
voluntaris, jo crec que per això hi estan, per estar i per estar ben informats. Bé crec que
t’he contestat doncs per el que hem deies. El rostoll si hi algú que no ho ha fet i està en
zona boscosa, evidentment que el podem avisar, però ell ho sap, perquè és una cosa que
és obligatori de fer, de cada any.
Pren la paraula el senyor ALCALDE i respon les següents preguntes: les respostes
meves. Jo crec que posa en el butlletí, que jo tinc horari de visites concertades; jo crec
que ho hauria de posar, i sinó, ho posarem, i les tinc sempre el dimarts de les 9 o les
10h del matí fins les 13h i de les 16h a les 18h. Requisits: concertada, vol dir, que ha de
passar per el filtre de la meva secretària. I per què? perquè hi han visites que primer han
de passar pel regidor, perquè si no fem la feina doble, per tant, hi ha gent que em ve
amb temes de Serveis Socials, primer ha de passar amb la regidora de Serveis Socials,
hi aquest és el filtre que es fa, hi ha coses d’Esports, que primer han de passar pel
regidor d’Esports, i després si no es resolt, després és lògic, que sí que vinguin a parlar
amb mi, però primer han de parlar amb els regidors delegats. En el tema de
nomenament de Secretari i Interventor, al mes de gener, febrer, hi ha un concurs unitari,
jo ni trec, ni poso, càrrecs de habilitació nacional, perquè no puc. No puc. Jo li dic que
no puc. (...) Ell diu que no las va fer, fixeu-se. És que, ens vindrà donat, o sigui si algú
sol·licita la plaça de les Franqueses, ens vindrà donat, Secretari, Interventor, els dos. I si
no la sol·liciten fantàstic, perquè jo crec en el dos que estan aquí. En el tema del Quim
Mogas, això ho organitza la Mitja Marató, no ho organitza l’ajuntament, per tant que la
Mitja Marató es posi en contacte amb nosaltres i li farem l’entrega al Quim Mogas, si la
Mitja Marató ho desitja. (...) Si ha guanyat, fantàstic, ojalà que la Mitja Marató en digui,
aquets ciutadans ens vam equivocar, i aquí a la sala de plens li farem un homenatge, no
se amoïni. Pel tema dels regidors i assessors que no cobren dietes. A veure, tots els
regidors amb dedicació exclusiva i parcial, no cobren ni per juntes de govern, ni per
Consells de Poble, etc.... només ho cobren els regidors que no tenen dedicació. A no ser
que sigui el tema casaments, els casaments són caps de setmana, i a més a més cobrem
una taxa. (...) I de fet avui, hem aprovat la rebaixa tema casaments. Evindentment és en
cap de setmana. I després, tema dietes, els regidors cobren una dieta o un desplaçament,
si van a Barcelona i es queden tot el dia allà, és evident que han de cobrar el
desplaçament i la dieta de menjar el menú. Res més que això. (...) Jo estic dient, que no
cobren les dietes que cobren vostès, la Junta de Govern, i això es va quedar així. Jo no
cobro per estar en el Ple, i només faltaria. Ni per anar a Consells de Poble. Sí que els
regidors que no tenen dedicació, ho cobren.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

