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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 28 de juny de 2012
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 21:30 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, 4t tinent d’Alcalde
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidora
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental
LLUÍS MUÑOZ LLORET, secretari

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.
El senyor PRESIDENT dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

2. CREAR UNA COMISSIÓ LOCAL DE SEGUIMENT DE LA
FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL GASODUCTE MARTORELL-
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FIGUERES EN EL TRAM QUE AFECTA EL MUNICIPI DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que, el dia 7 de març de 2011, la Direcció General de Política Energètica i Mines,
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va resoldre atorgar a l’empresa ENAGAS,
SA l’autorització per a la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres. Aquest
gasoducte forma part del projecte MidCat que tenia com a finalitat principal abastir de
gas els països del centre d’Europa, a través de la connexió amb la xarxa de gas francesa.
TENINT EN COMPTE que, la gran dimensió d’aquesta canonada, per tractar-se d’una
infraestructura de transport i no de distribució, ha comportat, per a la seva construcció,
l’ús de maquinària pesant i l’obertura d’una pista de treball d’entre 19 i 24 metres
d’amplada al llarg del seu recorregut, travessant amb tota contundència camps de
conreu, boscos, carenes, rius i torrents.
ATÈS que aquest sistema constructiu, així com el traçat escollit ha generat una gran
afectació a múltiples espais naturals de tot el Vallès (el nostre municipi inclòs), la major
part dels quals mantenen elevats valors ambientals, ecològics i socials i que alguns
d’ells formen part de la Xarxa Natura-2000.
ATÈS que es considera convenient fer un seguiment del projecte des de l’ajuntament,
per tal d’avaluar la correcta reposició física i vegetal del territori afectat, la substitució
de baixes i la reparació de possibles danys i desperfectes ocasionats durant els tres
anys següents al de la finalització del gasoducte per part de l’empresa ENAGAS, SA.
ATÈS que per tal d’assegurar la correcta restauració ambiental dels terrenys del
municipi afectats per l’obra, es considera convenient la creació d’una comissió local de
seguiment de les obres.
VISTA la proposta realitzada pel Consell de la Pagesia, aprovada per unanimitat en
sessió que va tenir lloc el proppassat 5 de juny, respecte la creació i la composició de la
dita comissió.
ATÈS, per altra banda, que, tal i com es recull als acords del Consell de la Pagesia
abans esmentats, es considera igualment convenient que s’insti al Ministerio de
Indústria, Turismo y Comercio i a l’empresa ENAGAS, SA, perquè a la major brevetat
possible, constitueixin una comissió mixta de seguiment, integrada per la representació
del Ministerio de Indústria, ENAGAS, SA, Generalitat de Catalunya, els ajuntaments
afectats, i dos representants d'entitats conservacionistes del Vallès Oriental i Occidental,
amb l’objectiu d’avaluar la correcta reposició física i vegetal del territori afectat.
ÉS PER AIXÒ que la Regidoria d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- APROVAR la creació d’una comissió local de seguiment de les obres del
gasoducte Martorell-Figueres, amb l’objectiu que vetlli, dins les seves competències,
per la correcta finalització de l’obra, la seva seguretat, el seguiment i l’avaluació dels
treballs que s’hauran de realitzar per a la restauració ambiental i morfològica i dels
terrenys del municipi afectats per les obres i que reculli totes les incidències detectades
durant el decurs de les mateixes.
Segon.- ESTABLIR que la comissió estarà formada pels següents membres:
- Tècnics municipals:
·
CRISTINA FUENTES MORENO, arquitecta Municipal
·
MA. TERESA SERRA BENACH, cap d’àrea d’Agricultura, Territori i
Sostenibilitat
·
Un membre de la policia local (a determinar)
- Representants dels propietaris afectats:
·
ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ, veí de Llerona
·
RAMON VIURE RIBAS, veí de Corró d’Amunt
Tercer.- INSTAR al Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio i a l’empresa
ENAGAS, SA, perquè en el termini màxim d'un mes, constitueixin igualment una
comissió mixta de seguiment integrada per la representació del Ministerio de Indústria,
ENAGAS, SA, Generalitat de Catalunya, ajuntaments afectats, i dos representants
d'entitats conservacionistes del Vallès Oriental i Occidental, amb l’objectiu d’avaluar
la correcta reposició física i vegetal del conjunt del territori afectat.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords al Ministerio de Indústria, Turismo y
Comercio, a l’empresa ENAGAS, SA, a la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments
afectats, a les entitats conservacionistes del Vallès Oriental i Occidental, i als membres
que hauran de formar part de la comissió local de seguiment de les obres.
Cinquè.- NOTIFICAR-HO també al Consell de la Pagesia i als Consells del Poble de
Llerona i de Corró d’Amunt.
El Senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció
al respecte.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora ROSA MARIA PRUNA i
exposa:
Bona tarda. Referent a aquesta comissió, en el Consell de la Pagesia del
proppassat 5 de juny es van determinar els membres d’aquesta comissió i que
es faria aquest seguiment. Nosaltres, com ajuntament, i jo mateixa, quan, el 7
de juliol passat, quan es va donar aquesta concessió de què l’ajuntament està
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obligat a vetllar-ho, i sempre va bé que en siguem més. I esperem que sigui per
bé. Sabem que ara comencen a tapar els camins, ja han començat en el Pla de
Llerona. Evidentment hi ha moltes pedres, hi hem d’estar a sobre. La Teresa
Serra ja feia aquest seguiment, però sempre hi veuen més sis que dos, doncs, en
aquest moment, si s’aprova aquesta comissió, es donarà, tal com diu aquí, al
Ministeri com als Consells del Poble de Corró d’Amunt i de Llerona, i que ens
posarem a treballar, a fer un seguiment perquè, de fet, ara és quan ve la feina.
Durant tres anys ells tenen l’obligació de reposar tot el que es mori, ja siguin
plantes o arbres o el que posin, de fer aquest seguiment. Nosaltres hem de
vetllar que ara, en aquest moment, quan el gasoducte s’ha de tapar, el tema de
les pedres, que és el que està preocupant més a tothom. Ells ens diuen que
tenen per triturar, que tenen uns cementiris o abocadors de pedres. Crec que
això és el que hem de fer, proposo que aquesta comissió surti endavant per fer
el seguiment dels treballs del gasoducte.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS
i manifesta:
Nosaltres ens alegrem que tiri endavant aquesta comissió, el nostre grup ja ho
va proposar en el Consell de la Pagesia. Lamentem que en el passat Ple, la
moció que havien presentat els companys del grup d’Imagina no s’aprovés i
que haguem perdut un mes que és molt important. Avui les màquines estan
treballant al Pla de Llerona, ens preocupa molt el tema de la Penya, com
quedarà la Penya? Tot el tema dels rius, la riera, com s’ha travessat, com es
restaurarà tot, i el tema de les pedres. Jo ho he vist avui, passant per la carretera
es veuen les pedres, i la màquina va tapant. Pot ser que treguin les quatre de
sobre però a la primera llaurada que es faci, les pedres sortiran.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i diu:
D’entrada, evidentment, alegrar-nos, no ens queda una altra. Reconèixer també,
Martí, que la moció no només la va presentar LFI, va ser conjuntament amb
ERC. No podem dir que no a aquesta moció perquè va sortir del Consell de la
Pagesia, va ser una decisió unànime. Tenim la sort que ha desaparegut la
qüestió política d’aquesta comissió. Per tant, com a seguiment de treball està
bé. Però sí que volem fer notar que no és per primera vegada, i ja no ens
sembla una casualitat, que mocions que presentem des de LFI o altres grups no
s’aproven i l’equip de govern, d’alguna manera o una altra, les acaba col·locant
mig maquillades en el següent Ple. A què em refereixo? La moció que va
presentar LFI amb ERC el passat Ple deia en el segon punt dels seus acords:
“Instar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i a Enagas perquè en el
termini màxim d’un mes constitueixin una comissió mixta de seguiment
integrada per la representació del Ministerio de Industria, Enagas, la
Generalitat de Catalunya, ajuntaments afectats i dos representants de les
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entitats conservacionistes del Vallès Oriental i Occidental amb l’objectiu
d’avaluar la correcta reposició física i vegetal del territori afectat”. Doncs bé,
en el tercer punt de l’acord que prenem avui posa, textualment, “INSTAR al
Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio i a l’empresa ENAGAS, SA,
perquè en el termini màxim d'un mes…”. És el mateix. I no es va aprovar pel
vot de qualitat del President, o sigui, de l’Alcalde. Lamentem que el Partit
Socialista i Convergència Democràtica de Catalunya i Unió prenguessin una
decisió avalada per les ordres del partit que venen des de dalt. Però ens alegrem
que, tard o d’hora, recapacitin a nivell de municipi. Si no hi ha cap intervenció
en segon torn, ho dic ara, secretari, voldríem presentar una esmena a la
proposta que digués el següent.
El senyor SECRETARI llegeix el text de l’esmena proposada:
“INSTAR el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas perquè el cost
d’aquest gasoducte no recaigui sobre els pressupostos públics ni sobre els
usuaris d’aquest recurs energètic, sinó sobre els responsables personals de
l’aprovació d’un projecte interestatal que no disposa dels acords necessaris per
a la seva construcció.”
El regidor senyor GONTÁN exposa:
No deixa de ser curiós que ja que hem pagat aeroports que no porten enlloc,
autopistes que van d’enlloc a enlloc, i bancs que anem salvant perquè els
paguem entre tots fent d’avaladors i els de sempre s’ensurtin bé. Un gasoducte
que no va on havia d’anar, el que no és lògic és que ho paguem els ciutadans i
el que es demana en aquesta moció, en el fons, és això: que els ciutadans no ho
paguin, que ho paguin els responsables que, sabent que no hi hauria connexió
amb França, van seguir tirar endavant el projecte. Això és el que demana
l’esmena a la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació l’esmena, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CpF, LFI, PP, ERC-AM, UPLF i PxC, vuit vots en contra dels
regidors dels grups municipals CiU i PSC-PM, i per tant, amb el quòrum legal.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

3. APROVAR PROVISIONALMENT L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA INSERCIÓ DE
PUBLICITAT EN EL BUTLLETÍ MUNICIPAL
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ATÈS que, d’acord amb allò que disposen els articles 154 i ss. 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, l’ajuntament edita, periòdicament, un butlletí d’informació
municipal
ATÈS que es considera convenient permetre la inserció de publicitat a l’indicat mitjà de
comunicació, entenent per publicitat tota comunicació realitzada per una persona natural
o jurídica, privada o pública, en l'exercici d'una activitat comercial, industrial o
professional, a fi de promoure de forma directa o indirecta la contractació de béns,
mobles o immobles, serveis, drets i obligacions.
ATÈS que es considera convenient aprovar una ordenança fiscal que reguli els preus
públics a satisfer pels beneficiaris de la dita publicitat.
VIST l’esborrany de la dita ordenança fiscal.
VISTOS els informes favorables de la Intervenció i de la Secretaria municipals, així
com el dictamen favorable de la Comissió informativa d’assumptes del Ple.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT, de conformitat amb el que disposen els
articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’establiment del
preu públic per la inserció de publicitat en el butlletí informatiu municipal.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT l’ordenança fiscal núm. 33, reguladora del
mencionat preu públic, segons text que consta a l’expedient.
Tercer.- OBRIR un període d’informació pública dels dos acords anteriors i de
l’expedient, per un període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació
del corresponent edicte al BOP a l’objecte del seu examen i presentació de possibles
al·legacions. De no presentar-se’n, restaran aprovats definitivament els acords
corresponents i l’ordenança.
Quart.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde President, en Francesc Colomé i Tenas, per
signar quants documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors
acords.
El Senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció
al respecte.
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Pren la paraula la regidora del grup municipal CpF, senyora NÚRIA CLAVERIA i
manifesta:
El nostre vot serà negatiu en aquest punt, no perquè no ens convingui o
interessi que hi hagi la possibilitat de tenir més ingressos per al municipi, que
estaríem encantats i pensem que és una bona cosa, però serà en contra perquè
no estem en absolut d’acord amb la política de comunicació i publicitat que
està fent aquest equip de govern, com ho hem fet constar en reiterades
ocasions. Com no veiem cap símptoma ni cap signe de canvi, votarem en
contra.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i exposa:
Tenint en compte que el butlletí és una revista de propaganda de l’equip de
govern, i que no és una revista del conjunt de tots els grups de l’ajuntament
perquè no està complint amb la proporcionalitat que hauríem de tenir en quant
als vots que vam obtenir. Si, a més, hem d’encabir publicitat per pagar-los la
propaganda, això comença a ser una mica heavy. Ens deixen un tros per posar
la nostra possible informació, en el moment en què demanem que sigui més
plural, ens diuen que el butlletí es limita a descriure la labor de l’equip de
govern. Què passa? Que l’oposició no fem labor en aquest ajuntament? Estaria
bé que anés en funció dels vots que vam obtenir. Una altra cosa és que tenint
en compte els patrocinis que s’han fet aquest any, on normalment hi ha
determinats interessos al darrere, ens fa una certa por. Sabem que això serà
públic i, per tant, el que s’anunciï, si després un obté un tracte de favor, serà
denunciable. De tota manera, ens fa una certa por, que això s’acabi pagant amb
no sé quins “arreglos” posteriors.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP
BADIA i diu:
L’article 3 d’aquesta nova ordenança diu “estan obligats al pagament del preu
públic regulat en aquesta ordenança les persones o entitats que prèvia petició es
beneficiïn de la difusió, missatges publicitaris a través del butlletí municipal”.
Fins aquí, estaria d’acord. Però no estic d’acord amb el punt número dos que
diu “Tindran la condició de substituts les empreses de publicitat que contractin
la difusió dels anuncis en representació dels beneficiaris”. Què vol dir? Que hi
haurà un comissionista? Expliqui’m aquest punt. Ho diu ben clar, hi haurà un
comissionista. Hi ha un altre, el punt número 5 de l’article 4 que diu:
“L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es reserva el dret de rebutjar
aquests anuncis publicitaris que pel seu contingut es consideri oportú dur a
terme aquesta determinació”. Qui decidirà, en aquest ajuntament, si s’accepta
l’anunci? També vull fer una altra pregunta: s’acceptarà tot tipus de publicitat?
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Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM senyor ÀNGEL PROFITÓS i
exposa:
Comencem pel final, les preguntes del senyor Badia. La condició de substitut
per una empresa de publicitat, li explico: no es tracta d’intermediaris o
comissionistes, es tracta que el preu que cobrarà l’ajuntament per la inserció
d’un anunci, si és que aquesta proposta tira endavant, serà el que vostès han
vist i que està estipulat aquí. A partir d’aquí, ens podem trobar en el cas i això
és el que preveu l’ordenança: que una empresa tingui delegada la contractació
de la seva publicitat en una empresa especialitzada. La única cosa que preveu
aquesta ordenança és això. L’altre punt, quan diem que l’ajuntament es reserva
el dret de rebutjar aquells anuncis publicitaris que pel seu contingut..., jo diria
que en cap cas estem parlant de rebutjar un anunci d’una empresa comercial,
però en un butlletí municipal, com en qualsevol altre mitjà de comunicació,
crec que no s’hi val tot. Hi ha determinades empreses que no estaria bé que
s’anunciessin aquí. Vol que li parli de temes que puguin estar fregant la
il·legalitat, temes que puguin propiciar el joc, etc, jo li diré que això està pensat
per això, no per una empresa comercial de les que puguem tenir en el municipi.
Qui decidirà això? Per descomptat, els tècnics de l’ajuntament, no ho
decidirem ni vostè, senyor Badia, ni jo. Després, el que comentava el senyor
Bernabé, realment quan ha fet la pregunta ja ha fet la resposta a la seva segona
part. El procediment per posar els anuncis és absolutament net i transparent, jo
estic absolutament d’acord amb vostè: ningú que posi un anunci ha d’esperar
un tracte de favor pel fet d’haver-lo posat, el guany que treu l’empresa que
pagui uns diners per posar un anunci en aquest butlletí serà la difusió que en
rebrà, cap altre. I si no és d’aquesta manera, estarem en el mateix costat de la
trinxera en el moment en què s’hagi de fer alguna cosa. No crec que el tema
vagi per aquí. Respecte l’altra part de la seva intervenció i la intervenció que ha
fet la senyora Claveria, la veritat és que diria que poc tenen a veure amb
aquesta proposta, amb la qual cosa no em veig amb cor de contestar-les perquè
no tenen res a veure amb l’aprovació de la proposta.
El regidor senyor BADIA pregunta:
Els preus que hi ha a l’ordenança, 100€, 160€, 325€, 525€, 650€. Després hi
ha, a la part baixa, 60€ per disseny de l’anunci. Cada vegada que algú vulgui
posar aquest anunci, pagarà 60€ més?
El regidor senyor PROFITÓS respon:
No. Per tal que tothom sàpiga de què estem parlant, perquè aquí hi ha uns
quants que tenim informació privilegiada i uns quants que estan a baix que no
la tenen, aquesta mateixa ordenança regula, com en qualsevol mitjà de
comunicació, el cost de la inserció en funció de la mida de l’anunci i del lloc
on està ubicat. A partir d’aquí, les xifres que donava el senyor Badia, són 100€
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per vuitena part de pàgina, 160€ per un quart de pàgina, 325€ per mitja pàgina,
525€ per pàgina complerta i 650€ en el cas en què aquesta pàgina sigui la
contraportada. El disseny de l’anunci, els 60€ dels que vostè em parla, senyor
Badia, no es paguen cada cop. Si una persona ens diu que vol posar un anunci,
ens diu quina és l’empresa, quin és el logo i el missatge que vol que tingui, i
nosaltres, l’empresa que edita el butlletí, fa un disseny d’això, això val 60€, un
cop, cada cop que l’empresa continuï posant el mateix anunci, l’anunci ja
estarà dissenyat. Si dos mesos després, o dos anys, l’empresa ens diu que ha
canviat no sé què, aleshores es tornaran a pagar els 60€. Dir també que els
anuncis que es contractin trimestralment tindran un descompte del 10% i pel
públic que hi pugui estar interessat, a aquest preu s’hi ha d’afegir l’IVA que es
repercutirà d’acord amb la normativa que ho regula.
El regidor senyor GONTÁN pregunta:
Això de que siguin els tècnics els que ho hagin de decidir i que els tècnics
depenguin dels polítics del govern i els de l’oposició no ho sabrem fins que
estigui publicat l’anunci. LFI podrà posar propaganda o CiU podrà posar
propaganda, o ERC podrà posar propaganda?
El regidor senyor PROFITÓS afegeix:
Vostè està parlant que el seu partit o el meu vulguin promocionar un acte
polític?
El regidor senyor GONTÁN diu:
Vull dir si es podria fer campanya electoral en el butlletí?
El regidor senyor PROFITÓS respon:
Personalment, no ho trobo adequat.
El regidor senyor GONTÁN diu:
Inclogui a l’ordenança que això no pot ser perquè sinó d’una altra manera no és
possible.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor FRANCESC TORNÉ i
manifesta:
Bàsicament perquè en la última afirmació em sento implicat, aquest Ple fa
normatives que s’han d’explicar tècnicament, si estan mal fetes no es poden
aplicar. Per tant, tot allò que no estigui ben explicat o ben normativitzat no
serveix per res. Per tant, li prego, senyor Profitós, que quan fem les normatives
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incloguem tot allò que vulguem posar i que no ens ho prenguem a
“cachondeo”. Una altra cosa és que vostè no tingui gaire pràctica. Si fem una
ordenança o qualsevol normativa, fem-la bé perquè sinó demà tindrem el
problema i ho haurem de discutir si allò és correcte o no. I no ens falti el
respecte.
El regidor senyor BADIA diu:
Per això li feia aquesta pregunta, es fa una ordenança nova i no costa res posar
un punt més. I, a més, li he preguntat ben clar. L’ajuntament de les Franqueses
es reserva el dret de rebutjar aquells anuncis publicitaris que pel seu contingut
es consideri oportú dur a terme aquesta determinació. Li he preguntat qui ho
decidirà. Esperi’s. El senyor Gontán ha dit partits polítics i vostè ha dit “no”.
Faci un punt i posi-ho. Jo també li podria dir coses evidents: línies eròtiques i
moltes altres coses. Ja que es fa una ordenança, no costa res posar-ho. També li
volia dir del disseny, 60€ per la primera vegada, que sàpiga vostè, com a
regidor d’aquesta àrea, que en aquest ajuntament ja s’està pagant una persona
perquè munti aquest butlletí i es paga a part. Per això li preguntava per aquests
60€. A aquesta persona li pagareu 60€ a part, perquè del butlletí també cobra a
part, a part del seu sou. Veu com anava ben encaminat? I una altra pregunta:
senyor Alcalde, fa uns dos mesos aquí va fer una propaganda, com és ètic, que
el butlletí ara sortiria més barat, s’enrecorda? Serà més econòmic i sortirà cada
mes. Aquest butlletí abans no arribava a 30.000€, sap que li ha passat a vostè?
Vostè va dir que seria més barat. Miri què van aprovar a Junta de Govern,
aquest butlletí s’ha pujat a 40.000€, és veritat o és mentida? No m’invento res.
I una altra pregunta: s’ampliaran les pàgines del butlletí?
El regidor senyor PROFITÓS diu:
L’esperit del text anava pel que ha comentat vostè ara, pel tema de línies
eròtiques, etc. Jo crec que no està de més, i si és voluntat d’aquest Ple, incloure
un punt que digui que no s’acceptarà publicitat de partits, agrupacions
polítiques, etc. Per part meva, encantat de la vida. No porto cap paperet escrit
però suposo que podem quedar entesos de seguida amb un redactat, votar si
s’accepta que hi afegim aquest punt i per mi, endavant! El que crec que no
podem fer és entrar en el detall de dir les coses que no volem que hi vagin,
cinquanta mil coses que hi vagin, perquè sempre ens en descuidarem una. I
aleshores el dia que ens descuidem una, algú vindrà i ens podrà dir que vol
posar un anunci de no sé què. Jo entenc perfectament, i no és “cachondeo” ni
conya ni res d’això, que pugui sortir aquest dubte, la veritat és que a mi no
m’havia passat pel cap, de plantejar què passa si una agrupació política vol
posar publicitat. Si aquí decidim que cap agrupació política pot posar
publicitat, ni pagant, perfecte! Aleshores jo proposaria que introduíssim
aquesta esmena i si els sembla bé... No sé quin és el procediment, si l’hem de
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redactar ara mateix o si sabent quin és l’esperit, el votem i el senyor secretari o
jo mateix ho redactem.
Intervé el senyor SECRETARI dient:
A mi em queda clar el que vostès volen.
El Senyor ALCALDE diu:
Passarem a votació fent aquesta esmena de què no s’acceptarà que els partits
polítics facin publicitat. Per tant votaríem amb aquesta esmena que el secretari
redactarà. Per finalitzar, comentar-vos que el cost del butlletí municipal cada
tres mesos era de trenta mil euros, i a més, l’agenda que era mensual valia
quinze mil euros. Per tant, butlletí més agenda eren quaranta-cinc mil euros.
Ara, en aquests moments, hi ha un butlletí que surt onze mesos que val dos mil
dos-cents euros, amb el repartiment inclòs. Per tant, estem parlant de vint-icinc mil euros. De quaranta-cinc a vint-i-cinc hi ha un estalvi de vint mil euros.
Depèn de com faci els números, jo li he de dir que són aquests. Per què?
Perquè l’agenda està inclosa dins el butlletí. I Esports no té agenda, ho fa a
través de la pàgina web. Això per una banda. No, ara ja no hi ha torns, és el
torn final. Em sap greu. És així, així ho diu el ROM. Perdoni, senyor Bernabé,
el ROM ho diu així, doncs canviem el ROM. El que sí que vam dir és que el
butlletí s’acostés a zero, i acostar el butlletí a zero és posar-hi publicitat, però
nosaltres pensàvem publicitat de la sana, d’empreses de les Franqueses, de qui
vulgui, pagant aquests euros, no partits polítics. I aquesta és la finalitat. I cada
butlletí sortirà amb la tirada que té i el cost que té. I això sortirà publicat en
base a la transparència, perquè la gent de les Franqueses ho sàpiga.
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.

4. APROVAR
DEFINITIVAMENT
L'ALTERACIÓ
DE
LA
QUALIFICACIÓ DEL BÉ SOBRANT DE VIA PÚBLICA SITUAT
ENTRE EL VIAL DE CAL FUSTER GORDI, DEL SECTOR W, I LA
FINCA PROPIETAT DE VILLANUEVA Y SUS CASITAS GESTION
INMOBILIARIA, SL, DESAFECTANT-LO DEL SERVEI PÚBLIC, PER
TAL DE PROCEDIR A LA SEVA QUALIFICACIÓ COM A BÉ
PATRIMONIAL I A LA SEVA POSTERIOR ALIENACIÓ
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ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari de la parcel·la
qualificada com a bé de domini públic i que té la condició de sobrant de via pública que
es descriu a continuació:
· Sobrant de via pública situat entre el vial de Cal Fuster Gordi, del Sector W, i la finca
propietat de VILLANUEVA Y SUS CASITAS GESTION INMOBILIARIA, SL, amb
una superfície de 13,92 m2
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm.198, de data 2 de març de 2012 es va resoldre
instruir expedient per a l’alteració de la qualificació de la dita parcel·la sobrera i es va
acordar sotmetre l’expedient de la seva raó a informació pública, durant un termini de
15 dies, de conformitat amb el que preveu l’article 20.1, en relació a l’article 12,
ambdós del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
ATÈS que l’esmentat decret té el seu origen en l’acord de la Junta de Govern Local,
adoptat en sessió que va tenir lloc el dia 29 de juliol de 2010, en què es va acordar
concedir llicència urbanística a VILLANUEVA Y SUS CASITAS GESTION
INMOBILIARIA, SL per a la continuació de tanca existent al carrer Cal Fuster Gordi,
cantonada amb el carrer Sant Isidre, i que la citada llicència estava condicionada a
l’adquisició per part de la dita mercantil del sobrant de via pública descrit anteriorment,
per un import de 1.148,09 €.
ATÈS que l’expedient ha estat exposat a informació pública, pel termini indicat de
quinze dies, mitjançant edicte que es va publicar al BOP de Barcelona de data 23 de
març de 2012 i al tauler d’anuncis municipal, sense que s’hagi presentat cap mena
d’al·legació, reclamació o suggeriment
ATÈS que l’article 44.1 del Reglament esmentat prescriu que “les parcel·les sobreres a
què al·ludeix l'article 12 poden ser alienades per venda directa al propietari o propietaris
confrontants o permutades en els seus terrenys, amb el requeriment personal previ.”
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’expedient instruït per a l’alteració de la
qualificació del bé sobrant de via pública situat entre el vial de Cal Fuster Gordi, del
Sector W, i la finca propietat de VILLANUEVA Y SUS CASITAS GESTION
INMOBILIARIA, S.L. i, per tant, desafectar-lo del servei públic, per tal de procedir a la
seva qualificació com a bé patrimonial i la seva alienació, prèvia segregació si s’escau,
a favor de la dita mercantil, pel preu de 1.148,09 €.
Segon.- NOTIFICAR-HO a VILLANUEVA Y SUS CASITAS GESTION INMOBILIARIA,
S.L. i a les àrees d’Urbanisme i de Serveis Centrals, Hisenda i Participació.
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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i manifesta:
Expliqui si s’ha subsanat el problema que hi havia perquè jo encara no ho veig
clar.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i exposa:
El vam explicar a la darrera informativa del Ple, de fet, ja vam quedar que els
regidors que així ho desitgessin podien passar a consultar l’expedient. Tenien
raó el senyor Rosàs i el senyor Gontán que a l’expedient no quedava prou ben
explicat com havia anat el procediment. Si no recordo malament, els ho vaig
explicar a la sessió informativa del Ple, però no tinc cap inconvenient en
explicar-li al senyor Badia. Quan es va produir la primera negociació per aquesta
alienació de sobrant de via pública del sector W, l’ajuntament o els tècnics
municipals el van taxar amb un preu que era el preu corresponent que s’havia de
pagar segons el Pla Parcial del sector en el seu moment. En aquest moment, la
persona que desitjava incorporar aquesta alienació en la seva propietat va fer una
al·legació i va dir que en la tramitació del sector W, de fet, ja se li havia
incorporat una part de la seva propietat al sector sense que se li comuniqués ni
inclogués en la parcel·lació i, per tant, en aquesta al·legació es va tenir en
compte que d’aquest triangle que ara es volia alienar, el que es feia era
descomptar-li la part que en el seu moment se li havia incorporat sense el seu
coneixement i, per tant, aquest era el preu resultant. Aquest és el motiu. Suposo
que ara ho entén, sinó, com ja li he dit abans, té a la seva disposició tota la
documentació i tots els tècnics de l’ajuntament per fer les consultes pertinents.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ
ROSÀS i manifesta:
Jo he mirat la documentació i tota aquesta explicació que ens va fer el dia de la
comissió informativa no figura a l’expedient, jo crec que estaria bé que hi
constés la sol·licitud de l’interessat reclamant la part que li tocava perquè si el
dia de demà algú es mira aquest expedient, que el trobi complet. Si no es fa, no
s’entendrà com no s’entenia fins ara. No s’ha modificat res del que es va deixar
sobre la taula fa dos mesos. No s’hi ha incorporat res. La única diferència és que
hi ha aquesta explicació verbal. Em sembla que seria convenient que quedés
reflectida aquesta demanda a l’expedient, per si el dia de demà algú es mira
l’expedient pugui entendre què ha passat. Dos mesos després, es torna a portar
sense canviar ni una coma. Tot i així, nosaltres creiem que no hi podem estar
totalment d’acord en què només s’alieni una part quan encara queda un tros de
sobrant de via pública que només ell en pot fer ús i ningú més.
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El regidor senyor RIBALTA diu:
Estic d’acord amb el que diu. Senyor secretari, prengui nota i faci el favor
d’incorporar en l’expedient les al·legacions que aquesta empresa va fer en el seu
moment perquè quedi més clar i no s’indueixi a aquesta mala interpretació.
El regidor senyor BADIA pregunta:
La quantitat és la mateixa?
El regidor senyor RIBALTA respon:
Sí, la quantitat és la mateixa perquè s’havia descomptat prèviament la part que
s’havia incorporat a aquesta empresa pel Pla Parcial i no se li havia informat.
En descobrir aquest element, és quan ell va fer el recurs i quan posteriorment
l’arquitecte municipal i el secretari van acceptar el recurs i, per tant, li van
descomptar aquesta part.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i LFI, quatre abstencions dels
regidors dels grups municipals CpF i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES DE SUPORT AL MOVIMENT #NOVULLPAGAR
Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, que
constitueix un greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre a Catalunya el 67% de
les vies ràpides són de pagament i el 33% gratuïtes, a la resta de l’Estat la proporció és
de 20% de peatge per 80% de lliure circulació. Per exemple, a la Comunitat de Madrid
hi ha 500 quilòmetres d’autovia, dels quals 17 són de peatge; a Andalusia hi ha 1.500
quilòmetres d’autovies gratuïtes per 192 pagament; a Extremadura totes les vies
desdoblades són gratuïtes.
Diversos exemples ens mostren que històricament s’han anat allargant les concessions
inicials que hi havia establertes entre les administracions públiques i les empreses
concessionàries. Aquest és el cas de l’allargament al 1998 entre els Governs de CiU i
PP dels trams de l’autopista C32 entre Montgat i Mataró, la concessió inicial de la qual
acabava l’any 2004 i amb la pròrroga finalitza el 2021; l’allargament del tram de l’AP7
entre Granollers i la Jonquera que del 2004 també s’ha allargat fins al 2021; o el cas de
l’allargament el 1997 de tram entre Tarragona i Alcanar, que finalitzava el 1998 i la
pròrroga arriba fins el 2019.
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A nivell d’amortitzacions, queda demostrat que aquestes ja han estat pagades, tal i com
il·lustren els càlculs pels quals, per exemple, el tram entre Montgat i Mataró si bé va
costar 21 milions d’euros al final de la concessió se n’hauran recaptat 682,2; el tram
entre Granollers i la Jonquera que va costar 68,5 milions i se n’hauran recaptat 3.033,7;
i el d’entre Tarragona i Alcanar, que va costar 11,7 milions d’euros i se n’hauran recollit
1.106,3. Un exemple paradigmàtic posa de manifest, així mateix, el volum de negoci de
les autopistes de peatge catalanes envers altres països del voltant: les autopistes
franceses de peatge guanyen amb 7.000 km els mateixos diners que les autopistes
catalanes.
Davant d’aquesta situació de greuge històric que patim els catalans en les nostres
infraestructures, neix de manera espontània el moviment #novullpagar que ha crescut de
manera exponencial les darreres setmanes canalitzant el malestar i ganes d’actuar de
molts catalans. Aquest moviment qüestiona el greuge escandalós i la opacitat d’unes
concessionàries d’uns peatges que podrien estar del tot amortitzats, i no renuncia a
continuar amb les seves actuacions malgrat l’anunci emès pel Govern de la Generalitat
de possibles sancions de fins a 100€ contra els conductors que segueixin la campanya.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR la solidaritat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
amb aquells ciutadans que s’han adherit a la campanya #novullpagar com a forma de
protesta vers l’espoli fiscal i d’inversió en infraestructures que patim al nostre país.
Segon.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya que no instrueixi cap expedient
sancionador que es pugui derivar de la campanya #novullpagar, atenent a la incertesa.
Tercer.- INSTAR el Govern i el Parlament que acordin mesures tendents a la
recuperació de les bonificacions als peatges d’Alella, Mollet i Les Fonts, d’acord amb
el sistema de bonificacions existent en l’anterior legislatura.
Quart.- INSTAR el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per suprimir
els peatges d’aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta, i que no tenen
raó de ser per qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de la mobilitat. Així
mateix que també s’adopti una homogeneïtzació a la baixa dels imports que abonen els
usuaris actualment mentre durin les actuals concessions fins a l’eventual rescat.
Cinquè.- REBUTJAR el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les autopistes
del radi de Madrid a costa d’allargar les concessions de les autopistes de peatge
catalanes.
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Sisè.- INSTAR als diputats catalans al Congrés i al Parlament de Catalunya a aprovar
una proposició de llei del fons per a la homogeneïtzació, el rescat selectiu i la
subvenció de peatges com l’admesa a tràmit l’anterior legislatura (desembre de 2008)
pel Congrés però que finalment no va ser discutida.
Setè.- INSTAR als grups parlamentaris del Congrés a promoure la derogació de
l’article 12.a) de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació
d’autopistes en règim de concessió, el qual estableix una bonificació de fins el 95% de
l’IBI dels terrenys que siguin utilitzats per autopistes de peatge.
Vuitè.- INSTAR a l’Estat espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de
l’Estatut que preveu que l’Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per
construir trams d’autovia alternatius, tot prioritzant les infraestructures d’especial
incidència logística i econòmica i les que presenten un alt grau d’accidentalitat.
Novè.- FER ARRIBAR aquests acords als impulsors del moviment #novullpagar, al
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots
els grups del Parlament de Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i exposa:
Hem presentat aquesta moció pel total desacord amb què haguem d’estar tota la
vida pagant peatge a les autopistes, quan la inversió en aquestes autopistes ja
ha estat recuperada infinitat de vegades. Quan tenim notícies que el centre de
l’Estat té en dèficit autopistes i que l’haurem de pagar tots els habitants de
l’Estat. Nosaltres paguem les nostres i les altres. Ja n’estem una mica tips de
tan espoli i falta d’inversió en infraestructures en el nostre país. Per això hem
presentat aquesta moció.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i manifesta:
Des del grup municipal del PSC estem d’acord en part, amb algunes de les
afirmacions que s’introdueixen a la moció però globalment no estem d’acord
amb donar suport a aquest moviment perquè considerem que no és el que camí
ni la via per donar solució als problemes. Estem d’acord en instar a la
Generalitat, en instar al Govern de l’Estat i en què les coses han de canviar
perquè realment, com vostès afirmen a la seva moció, s’ha amortitzat moltes
vegades el cost de l’obra, però no estem d’acord amb la part resolutiva on diu
donar suport al moviment #novullpagar.
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A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i diu:
Al grup de Les Franqueses Imagina hem tingut un debat intens perquè entenem
l’esperit de la moció en el sentit que és injust que nosaltres paguem mentre que
a la resta de l’Estat, amb inversions que han vingut d’Europa, ho tenen
amortitzat i ara comencen a plantejar-se si ho pagaran i com ho pagaran. Per
una altra banda, nosaltres fa molt temps que defensem el transport públic com a
mitjà preferent que hauria d’existir a tot arreu. Ens fa por que si s’arriba a un
acord amb la concessionària, acabem pagant tots els ciutadans aquesta quantitat
de rescissió de contracte, els que utilitzem el transport públic i els que utilitzen
el transport privat de forma majoritària. Em sembla que seria una forma
insolidària també respecte els que no utilitzem l’autopista. Ho dic perquè al
final no hem estat capaços d’arribar a una conclusió i, segurament, cadascú
votarem una cosa diferent. Dit d’això, crec que tot moviment ciutadà que
qüestioni una llei basant-se en la injustícia té sentit, perquè sinó les lleis no
canviaran mai. Tota llei que s’ha mogut és perquè hi ha hagut una pressió
social, o uns interessos econòmics. I nosaltres només sabem fer una cosa:
pressió social perquè diners no tenim. Jo continuo considerant que aquestes
iniciatives són legítimes perquè és la única forma de lluitar que té el poble.
Tot seguit, pren la paraula el Senyor ALCALDE i exposa:
Des del grup municipal de Convergència i Unió, el nostre vot serà negatiu i ens
subscrivim exactament a les paraules que han dit els companys del PSC en
aquest aspecte.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels grups
municipals CpF, ERC-AM, UPLF i el regidor Ferran Gontán del grup municipal LFI,
nou vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, dues
abstencions del regidor del grup municipal PxC i del regidor Rafael Bernabé del grup
municipal LFI.

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOBRE PANTALLES ACÚSTIQUES AL CEIP
GUERAU DE LIOST
ATÈS que la Generalitat de Catalunya va construir el CEIP Guerau de Liost l’any 2006
en el sector de Mas Colomé, amb les condicions establertes en la legislació vigent per a
nous equipaments escolars.
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ATÈS que la direcció del CEIP Guerau de Liost, l’AMPA i la comunitat educativa fa
anys que demana la instal·lació de pantalles acústiques al costat de les vies del
ferrocarril per evitar que el soroll del pas dels trens pertorbi el normal desenvolupament
de la funció educativa.
ATÈS que la no instal·lació de les pantalles acústiques és un incompliment en el
projecte constructiu del centre educatiu, que no va tenir en compte la incidència del
soroll del pas dels trens i, per tant, és responsabilitat de les mesures correctores que
havia d’haver tingut en compte el projecte, per això, cal que es resolgui l’esmentada
incidència que afecta l’activitat educativa del centre.
Els signants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DEMANAR la instal·lació de pantalles acústiques davant de les vies del
ferrocarril de la línia Barcelona-Portbou, davant del CEIP Guerau de Liost per reduir
el soroll de pas dels trens, que afecten l’activitat educativa del centre.
Segon.- TRASLLADAR l’acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
consellera d’Ensenyament i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CpF, senyora NÚRIA CLAVERIA i
exposa:
Com tots saben, en el seu moment, l’ajuntament de les Franqueses va cedir els
terrenys on està enclavat el Guerau de Liost a la Generalitat, la competent per
fer la construcció de les escoles. La Generalitat va fer un projecte, el va
contemplar, el va aprovar, no hi ha va trobar en el seu moment cap qüestió a
canviar. I, un cop posat en funcionament aquest centre, s’ha vist i s’ha
comprovat, i així ens ho ha reclamat la direcció, l’AMPA, molts pares,
l’ajuntament mateix, etc., que hi ha una deficiència, una errada en el projecte
que és que no es va tenir en compte que per allà al costat hi passava la via del
tren i fa soroll, i això pertorba el bon funcionament de l’escola i que els nens
puguin aprendre i puguin estar en bones condicions. Fem aquesta moció perquè
entenem que és responsabilitat de la Generalitat esmenar aquesta errada del
projecte, per això, hi ha instruments. En el seu moment, crec que ja va passar
en el Joan Sanpera que hi va haver una errada a l’esquerdar-se les mènsules de
l’edifici central i es va fer una RAM, que és un expedient de reforma,
d’ampliació i de millora. En aquest cas, crec que aquest ajuntament ha
d’insistir i exigir a la Generalitat que aplicant un expedient RAM, faci aquesta
millora i elimini aquesta errada que incomoda a la comunitat educativa del
Guerau de Liost.
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A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor
ESTEVE RIBALTA i manifesta:
Bàsicament, dir a la senyora Claveria que estem d’acord amb la moció i que,
per tant, votarem a favor. Hi estem d’acord perquè realment és una potestat que
correspon al Departament d’Educació. Jo li volia recordar que en el moment en
què es va fer la cessió dels terrenys on finalment es va fer la construcció de
l’escola, vostè era la regidora d’Educació i en aquell moment el Partit dels
Socialistes de Catalunya, els regidors que hi havia aleshores, i així consta a les
actes, ja van avisar de la circumstància que aquests terrenys estaven al costat de
la via del tren. I em sembla recordar que la regidora era la Rosa Clavell que, en
aquell moment, va fer constar exactament els perills sobre sorolls, perillositat,
etc. També recordo que qui va donar el permís d’obres era el regidor
d’Urbanisme d’aleshores que si no recordo malament era el senyor Rosàs. Per
tant, els he de dir que és una reclamació que ja s’ha fet reiteradament al
Departament des d’aquest ajuntament en èpoques de govern de tots colors, però
també els he de dir que rectificar és de savis i, per tant, ens alegrem que ara
siguin conscients d’una cosa que durant molts anys no n’han estat conscients.
Des d’aquest ajuntament hem demanat reiteradament a la Generalitat que
corregeixi aquesta errada i, per tant, votarem a favor de la seva moció.
La regidora senyora CLAVERIA replica:
Jo li voldria recordar al senyor Ribalta que jo, en aquells moments, no era
regidora d’Educació. Jo ho vaig ser al 2007. El regidor d’aleshores era el
senyor Ramon Coma. I, evidentment, rectificar és de savis i, per tant, a la
Generalitat li toca rectificar perquè és la Generalitat qui és competent, i ja se li
ha demanat moltes vegades.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP
BADIA i manifesta:
Senyor Ribalta, jo li demanaria que deixéssim el tema de sempre. Vostè va fer,
jo no vaig fer... Resulta que el mes passat van venir tots els centres educatius i
van reclamar això, entre altres coses, i vostès es van posar unes samarretes
grogues a favor d’aquest tema. I, ara, aquí tot són problemes. Ja fa molts anys
que hi ha aquest problema, arreglin el tema i no culpi a aquell, a aquest o a
l’altre. Vostè ja ha dit que votaria a favor, doncs tiri-ho endavant.
El regidor senyor RIBALTA diu:
Senyora Claveria, jo recordo que vostè va inaugurar l’escola Guerau de Liost,
per tant, vostè va participar de forma activa i com a regidora, primer en altres
àmbits i després a Educació, i per tant, això que ara està demanant, també ho
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podria haver vist aleshores. Senyor Badia, el que no pot ser és que tothom tiri
pilotes fora. S’ha requerit a la Generalitat en diverses ocasions, ens diu que ho
demanem a ADIF, ADIF no té aquesta obligació perquè la via ja existia en el
moment en què es va decidir la ubicació de l’escola i en el moment en què es
va elaborar el projecte de construcció i, per tant, ara, el que fem a la votació
que farem a continuació és demanar a la Generalitat que compleixi la seva
responsabilitat. Si la Generalitat rep uns terrenys on hi ha molta pendent, haurà
de fer un mur de contenció. Si la Generalitat rep un terrenys on hi ha unes
deficiències, uns riscos, com el que ja vam avisar en el seu moment, haurà de
posar les mesures correctores en el projecte i això és el que demanem avui.
El Senyor ALCALDE exposa:
Llegeixo la resposta que ens va fer la Generalitat el mes de febrer d’aquest any:
En atenció als reiterats escrits - vol dir que l’ajuntament constantment li hem
estat sol·licitant - que aquesta administració dirigeix al Departament
d’Ensenyament, us volem remarcar que: el solar, l’edifici i les instal·lacions de
l’escola Guerau de Liost són de propietat municipal i formen part del seu
patrimoni. Per tant, diuen que l’escola és nostra. Això és el que diuen.
L’ajuntament va seleccionar el solar per l’emplaçament de l’escola i el va posar
a disposició del Departament d’Ensenyament per a nova construcció perquè el
va considerar apte per a la funció docent. Jo també en sóc culpable perquè el
vaig considerar apte en aquell aspecte, si es pot considerar culpable que jo crec
que no, per a mi la situació era idònia en aquell aspecte. El Departament
d’Ensenyament va donar compliment a les condicions de la llicència d’obres,
resultat de la valoració que els serveis municipals van fer del projecte. És a dir,
ells presenten llicència d’obres i des d’aquí li donem el vistiplau dient que tot
és correcte. Per tant, si des d’aquí, haguéssim vist les pantalles, nosaltres ho
hauríem d’haver dit aquí. L’existència del ferrocarril com a element
delimitador de la finca de l’escola hauria d’haver tingut resolts tots els
possibles efectes distorsionadors sobre el centre educatiu. I, després, acaba
dient: mentrestant, cal que l’ajuntament gestioni directament l’apantallament
acústic demanant-ho directament al Ministeri de Foment, ADIF, RENFE.
Independentment d’això, aquest govern no es pot negar a donar per bona la
moció i a votar a favor de la moció i a seguir insistint amb el Departament. No
obstant d’això, us he de dir que jo he demanat reunió amb els d’ADIF, i anirem
juntament amb la gent de la Generalitat a veure què diuen els d’ADIF. Si la
gent d’ADIF també diu que no, i la Generalitat diu que no, aleshores
l’ajuntament haurà de prendre altre tipus de mesures.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA 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.
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7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA
CONTRA EL FINANÇAMENT DE LA BANCA AMB FONS PÚBLICS
Atesa la gran crisi econòmica que estan patint tant el nostre país com les arques
públiques i que la banca és part corresponsable de la crisi actual i que el PP va prometre
durant la campanya electoral que "no iba a dar ni un solo euro de dinero público a las
entidades financieras a diferencia de lo que había hecho el PSOE".
Atès que s’ha informat d’un rescat de l’entitat financera Bankia, rescat valorat en 24 mil
milions d’euros. Vist que Bankia va superar els tests d’estrès i salut financera realitzats
en auditories de fa menys d’un any. I que Bankia va tenir presumptament més de 300
milions de beneficis el 2011, i que els seus directius comptaven amb sous i
indemnitzacions milionaris.
Atès que aquest dissabte 9 de juny l’FMI ha anunciat en el seu informe sobre l'avaluació
de la banca espanyola que el sistema financer espanyol podria necessitar un rescat
d’entre 37.000 i 80.000 MEUR per poder fer front al possible deteriorament de la
situació econòmica, i l'Eurogrup posarà a disposició fins a 100.000 MEUR per al rescat
dels bancs. I essent que la injecció de diners públics en les entitats financeres no ha
suposat en cap cas reactivar el crèdit a les famílies ni a les empreses, ni reactivar
l’economia del país. I estant d’acord amb les manifestacions d’Alfredo Pérez Rubalcaba
d’aquest mateix dissabte: “sigui la que sigui la fórmula que s'utilitzi, ha de quedar molt
clar que no poden pagar justos per pecadors i que els diners que es posin han de tornar a
les arques públiques”.
I atès que el Govern espanyol va anunciar el passat 9 d’abril retallades significatives en
sanitat i en educació, retallades xifrades en 7.000 y 3.000 MEUR respectivament. I
donades les importants carències que estem veient en sectors com la Sanitat i l’Educació
en la nostra ciutat, essent que la sanitat i l’educació constitueixen dos pilars bàsics del
nostre estat del benestar d’accés públic i gratuït que formen part de la nostra pròpia
identitat social.
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al Govern espanyol a no donar ni un sol euro més de diner públic a
les entitats financeres tal i com va prometre el president Mariano Rajoy i utilitzar els
diners previstos per rescatar entitats financeres en millorar el sistema sanitari i
educatiu.
Segon.- DONAR TRASLLAT dels acords als centres educatius i sanitaris de la nostra
ciutat i als ministeris d’Economia, d’Hisenda, de Sanitat, i d’Educació.
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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i exposa:
Presentem aquesta moció pel rescat que hi ha hagut de Bankia, que al final ha
estat de vint-i-quatre mil milions d’euros, i que l’any passat Bankia va
presentar uns beneficis de tres-cents milions. Com a conseqüència d’això, i que
a més, ara ens hem assabentat que l’Eurogrup posarà a disposició uns cent
milions d’euros pel rescat de bancs, el que demanem és que abans que tornin a
rescatar altres bancs, que els dediquem a sanitat i educació que és on fan falta.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor FRANCESC
TORNÉ i manifesta:
El nostre grup està una mica més enllà del que diu la moció, nosaltres creiem
que la banca que no és viable s’ha d’intervenir per l’Estat i que l’Estat demani
responsabilitats als responsables dels forats que s’han produït i actuï en
conseqüència. Tot això es queda curt respecte el nostre pensament de quina
intervenció ha de fer l’Estat amb les entitats financeres.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i diu:
Nosaltres estem d’acord amb la moció. De fet, quan es va enviar la moció, algú
va dir si en Badia era de LFI perquè a vegades fa unes propostes que tiren més
cap a l’esquerra que cap a la dreta. Però ja li hem dit més d’un cop que tot el
que sigui Josep Badia que tingui a veure amb qüestions locals, ho meditem, ho
valorem i votem sí o no; tot el que sigui Josep Badia fent eco del seu partit, per
tant tot el que no és local, nosaltres votarem automàticament que no. I és
perquè vostè pertany a un partit que sincerament no ens agrada.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
exposa:
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya hem estat avaluant i estudiant la
moció presentada pel senyor Badia, de fet, en aquests moments tenim un
esborrany de moció sobre el mateix tema, esperant que es produeixi el rescat
real sobre aquest tema i la volíem presentar, però estàvem esperant que es
produís aquest rescat de forma efectiva. Ara, a dia d’avui, ja sabem que això
generarà un endeutament més alt de l’Estat i, per tant, acabarà repercutint sobre
tots els ciutadans. Ara també sabem que aquesta entitat continua diàriament
portant a terme desnonaments i, per tant, aquests rescats no netegen els actius
tòxics o no netegen una sèrie de situacions que la banca, en aquests moments,
està portant a terme. Respecte el que deia el senyor Bernabé, considerem que
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aquesta repercussió que tindrà en els impostos dels ciutadans, també de les
Franqueses, en quant a l’endeutament que es generarà i el dèficit que
augmentarà, repercutirà en més retallades, que ja s’està dient. I, també, segur,
que d’aquest altíssim nombre de desnonaments diaris que estan portant a terme
les entitats que s’han ajuntat a Bankia, segur que alguns dels desnonaments del
municipi seran produïts per aquesta entitat, quan ha sigut rescatada i quan
pagarem el dèficit que això genera. Com he dit al principi, estem preparant una
moció al respecte però el senyor Badia se’ns ha avançat, per tant, hi donarem
suport i votarem a favor d’aquesta moció.
El regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS diu:
El nostre grup canviaria el sentit del vot si vostè accepta l’esmena que hem fet.
El regidor del grup municipal ERC-AM, senyor ÀNGEL PROFITÓS pregunta:
La moció qui la presenta? La segueix presentant Plataforma per Catalunya?
El Senyor ALCALDE respon:
La moció la presenta Plataforma per Catalunya, amb una esmena de
Convergència per les Franqueses.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la moció amb l’esmena incorporada, és aprovada per nou vots a
favor dels regidors dels grups municipals PxC, PSC-PM, CpF i ERC-AM, quatre vots
en contra dels regidors dels grups municipals LFI, PP i UPLF, i quatre abstencions dels
regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

8. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Inicia el torn el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ qui
formula els següents precs i preguntes:
Primer.- Fa uns mesos, el públic va preguntar per un grup de bústies de Can
Maquet a Corró d’Amunt, des de Serveis ens van dir que es miraria i volem
saber si s’ho han mirat i si s’ha pogut reparar o substituir.
Segon.- En quina situació es troba la tramitació del sector N, les llicències
urbanístiques i les activitats.
Tercer.- Aquesta no la tenia prevista. Jo no discuteixo que vostè pugui fer
l’última paraula, el que discuteixo és que és una norma que com vostè no té
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regidoria, deixa que la “tropa de pie” respongui, entri en el cos a cos, i després
vostè rebat algun dels punts a algun regidor i no el deixi contestar. Jo entenc que
vostè tingui la última paraula però per fer un resum, però el que ha fet amb la
moció del Guerau de Liost... Ara li faré una pregunta, a vostè, no em derivi a
ningú, és cert o no és cert que al Ple de pressupostos vam aprovar una partida pel
butlletí municipal de 40.000 euros i que l’increment respecte el 2011 va ser de
8.000? Si vostè diu que val 25.000, amb els 15.000 euros restants què estan
pagant?
Continua el torn el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN GONTÁN i
formula els següents precs i preguntes:
Primer.- No sé si toca a Obres i Serveis, o a Urbanisme. Ens ha arribat una
queixa, ja és reiterada, de que la tanca del Teatre Auditori ha cedit i s’hi fa, entre
d’altres coses, “botellón” amb el risc que comporta per a la ciutadania que es
pugui passar per allà. Què pensen fer?
Segon.- Senyor Alcalde. És sobre educació, però li vull fer a vostè. Vostè va
parlar, no sé si al Ple de pressupostos, perquè gairebé no va parlar ningú, excepte
el regidor d’Hisenda, o a l’anterior, tant és, que les retallades que hi hauria al
pressupost serien només supèrflues. La pregunta concreta és: a vostè li sembla
supèrflua haver carregat un grup de P-3 a l’Escola de Música? I per què s’ha fet?
Tercer.- Senyora Vanesa, li haig de dirigir a vostè, però crec que li correspon a
l’equip de govern sencer. Què s’està fent per la renovació del sistema de
recollida d’escombraries? Vull recordar-vos que la concessió acaba el 2013 i
com s’hauria de canviar el sistema perquè aquest és ineficaç, què s’està fent?
Quart.- Senyor Alcalde, davant de les retallades, que en el pressupost ronda al
voltant del deu per cent, com és que vostès no s’han baixat el sou el deu per
cent?
Continua el torn el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA qui formula
els següents precs i preguntes:
Primer.- Pregunta per la Vanesa, que ja li vaig fer fa dies. S’ha fet alguna cosa a
les dues rieres importants que tenim, una al Ramassar i l’altra està aquí, estan
plenes de canyes i una d’elles està al costat d’una benzinera. S’ha fet alguna cosa
amb l’ACA? Es farà? És un problema per l’ajuntament. Li torno a dir, està al
costat d’una benzinera i és un perill.
Segon.- Una altra pregunta per al senyor Marín. L’asfaltat de la Rambla s’està
aixecant, no sé si es pensa fer alguna cosa o no. És un tema del qual ja n’hem
parlat diverses vegades. O a Urbanisme. I al carrer Barcelona del barri de
Bellavista s’estan fent forats.
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Tercer.- Aquesta pregunta l’adreço al senyor Alcalde. El mes passat es va
aprovar una moció per majoria sobre la caminada popular, que es va cobrar de
més, i es va acordar que es publicaria en el tauler d’anuncis i en el butlletí. No
s’ha publicat enlloc. Per què no es publica?
Pren la paraula la regidora de l’àrea de Serveis Municipals, senyora VANESA
GARCIA, que respon a les següents preguntes:
Tema de les bústies, des de l’àrea d’Obres i Serveis hem fet un recompte perquè
també ens han fet unes instàncies que hi havia zones del municipi on feia falta
posar bústies. El que hem fet ha estat mirar totes les que hi ha al municipi i fer
una comanda per canviar totes aquelles bústies que s’hagin de fer.
El tema de la tanca del Teatre, el que faré és demanar a Obres i Serveis que passi
i miri com està, i que el tanqui amb filferros com estava fins ara perquè no pugui
entrar la gent. Sabem el que passa, la gent el trenca i entren a dins. Des de la
Policia haurien de donar una mica de suport per evitar el tema del “botellón”.
El tema de la recollida d’escombraries, sí que és cert que al febrer del 2013
acaba la concessió, l’equip de govern està valorant el tema de la recollida. Una
de les valoracions que s’ha d’acabar de parlar és que possiblement durant dos
anys més continuarem amb aquest sistema perquè no hi ha diners. I quan acabi la
concessió, ja no tindrem l’amortització, tenim molt més temps per mirar quin és
el millor sistema per les Franqueses. De pressa i corrents no crec que sigui bo
fer-ho.
Senyor Badia, el tema de les dues rieres, sé que des de Pagesia li han demanat a
l’ACA que netegin les rieres. La Rosa Pruna ens podrà confirmar si ja tenen
resposta de l’ACA.
I respecte l’asfaltat de la Rambla, ja li contesto jo: hi ha diverses zones al
municipi que fa falta l’asfaltat, s’ha demanat diversos pressupostos i mirarem
d’asfaltar totes les zones del municipi que faci falta. Sabem que la Rambla és
una d’elles, i així ho farem quan es pugui.
Pren la paraula la regidora de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, senyora
ROSA MARIA PRUNA que respon a la següent pregunta:
Senyor Badia, vostè demana per les canyes que hi ha a les dues rieres. Nosaltres,
des de Pagesia, sí que vam donar ordres del que s’havia de netejar. El problema
de l’ACA ja el sabeu, ja ho hem dit aquí, que l’ACA va dir que ho féssim
nosaltres perquè no tenen diners. El que hem fet des de Pagesia és on hi ha
problemes, les canyes que tapaven part del camí, això sí. Vostè ha dit la riera del
Ramassar, oi? Ara li puc dir el que es farà a partir del mes de juliol. La que s’ha
fet abans és aquesta d’aquí, que tapava les canyes i que per nosaltres era molt
important. Es fa, per exemple, el camí de Ca l’Antoni a Can Bosch, del camí de
Can Bosch a Can Mau, del camí del Turó de les Mentides a Can Mariano, del
camí de Can Jep al de Can Ramon Coix, el de Cal Nen, el de Ca l’Estanot, de
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Can Cantallops a Can Duros, i de Cal Fuster Gordi a Can Rafael, el camí de Ca
la Rosi i el camí de Can Guilla. Això són camins, però li dic que avui, per
exemple, hem hagut d’anar a corre-cuita a tallar, fent anar als forestals, perquè al
camí de Can Baliarda hi ha hagut un acte de quasi delinqüència ja que han anat
amb una destral a tallar un arbre i hem hagut d’anar corrents a treure-la perquè
hauria caigut. Sí, és un acte delictiu. Sort que ens han avisat. Can Baliarda està
de Can Parets a la Milanesa. Però l’han tallat amb una destral, a punt de caure.
Jo li dic perquè aquesta riera que vostè em diu del Ramassar no en tenia
constància, però de les altres sí que hem fet treure aquestes canyes. L’ACA, de
moment, res.
Pren la paraula el regidor d’Urbanisme, senyor ESTEVE RIBALTA, i respon la següent
pregunta:
Respecte la pregunta que m’ha formulat el senyor Bernabé del sector N, les
previsions són les següents: com vostès saben és un tema que està anul·lat per
sentència, i la voluntat és que al Ple del mes de juliol, si no hi ha cap entrebanc
administratiu o legal, portar una modificació del Pla General per sectoritzar el
sector i donar-li una mica més de coherència. I, paral·lelament, en aquests
moments, estem encarregant i adjudicant el que és la parcel·lació del sector que
és el que ha de donar als propietaris el que li toca i correspon a cadascun.
Volíem fer-ho simultàniament. Estem fent la nova adjudicació, ho estan fent els
tècnics de Secretaria i els d’Urbanisme, i la voluntat és agilitzar-ho el màxim.
Les llicències? Les llicències estan sotmeses a les sentències que han anul·lat el
Pla i, per tant, es considera urbà perquè així consta al Pla General. Les llicències
estan sotmeses a la legalitat, és a dir, el sector està com està legalment, per tant,
es considera urbà i només es poden desenvolupar aquelles activitats que ja s’han
realitzat i que ja tenien llicència amb anterioritat, però no se’n poden donar de
noves.
El Senyor ALCALDE respon les següents preguntes:
La partida de premsa, quaranta mil euros. Els números amb els quals nosaltres
hem treballat ara és de vint-i-cinc mil. Ara bé, el primer butlletí, hem pagat a
part tot el disseny i ha estat ara, però no puja quinze mil euros, puja quatre o cinc
mil. Per tant, si la partida està amb deu mil euros de més, tot això que quedarà de
superàvit. Amb els números no li he enganyat, i vostè podrà comprovar les
factures.
Amb la línia de P-3 de l’Escola de Música, recordar-vos, primer, que l’Escola de
Música és ensenyament no obligatori, això és així, i exactament a P-3 aquest any
hi havia sis nens. Hem signat un conveni amb l’Escola de Música que no hi
haurà cap classe que no hi hagi en cap classe menys de vuit nens, per un tema
d’eficiència. En aquests moments, si s’arriba a vuit nens, es farà, però si no
arriba a vuit nens, no es farà.
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El tema de les retallades de sou, torno a repetir el mateix: nosaltres tindrem les
mateixes retallades que els funcionaris de l’administració local, és a dir, que els
nostres funcionaris. Si l’Estat rebaixa el sou als nostres funcionaris, als nostres
treballadors, un deu per cent, els polítics ens el rebaixarem també un deu per
cent. Ja és la quarta o cinquena vegada que ho dic.
I pel tema de la caminada, senyor Badia, sí que surt en el butlletí. Retorn de part
de la inscripció de la caminada popular. I a la pàgina web també.
I em diu el regidor que dins d’aquests quaranta mil euros s’inclou una part de
l’últim butlletí vell i les agendes. Aquesta és l’explicació.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

