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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 31 de maig de 2012
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 23:00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde
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 demana atenció i obre la sessió i pregunta als senyors regidors
si desitgen realitzar alguna esmena al contingut de les actes de les dues sessions
anteriors, corresponents als dies 26 d’abril de 2012 i 14 de maig de 2012.
No havent-hi cap intervenció, es procedeix a l’aprovació i signatura dels esborranys de
les actes de les dues sessions mencionades.
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia:
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2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOBRE LES ZONES VERMELLES D'APARCAMENT
ATÈS que ja fa uns anys es van crear les zones vermelles d’aparcament municipal en
diferents carrers del municipi per facilitar l’aparcament en horari diürn i permetre així
millorar l’aparcament en les zones de concentració comercial.
ATÈS que portem mesos que aquestes zones estan desateses per les autoritats
municipals i, per tant, han perdut la funció per la qual es van crear, portant a la confusió
la ciutadania que no sap si realment la senyalització existent té validesa o senzillament
està en desús.
ATÈS que és necessari poder aclarir si les zones vermelles estan desateses per les
retallades en les administracions públiques o per voluntat política del govern municipal.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal que es defineixi sobre les zones vermelles
municipals i aclarir si les gestionen i fan complir la normativa senyalitzada, o les
retiren i s’aboleixen les esmentades zones vermelles, per tal d’evitar confusió a la
ciutadania.
Segon.- Que es comuniqui a qui correspongui de les àrees de l’Ajuntament implicades.
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:
Quan estàvem al govern, vam apostar per les zones vermelles allà on hi havia
comerços, per facilitar l’aparcament a prop dels comerços, perquè creiem en el comerç
de proximitat. El que passa que, darrerament, els últims anys, ningú sap si ha de posar
rellotge o no, perquè les senyals hi són, però ningú controla, la gent està desinformada.
Nosaltres demanem a l’equip de govern que es defineixi. Si les manté, que faci
complir la normativa i sinó que es retirin, i es treguin totes les senyals i es repinti per
no crear més confusió.
A continuació pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta:
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Nosaltres voldríem presentar una esmena a la moció de CpF, el secretari té una còpia,
bàsicament, el què demanem, és que s’aboleixi la zones vermelles, perquè no hem
entès mai, perquè servien aquestes zones vermelles, i a efectes pràctics, no han servit
gairebé per res.
El senyor ALCALDE llegeix l’esmena presentada pel grup municipal LFI:
Instar al govern municipal que aboleixi les zones vermelles d’aparcament municipal.
Que es comuniqui a qui correspongui de les àrees de l’ajuntament implicades. Així
mateix informar de l’acord a tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès
mitjançant els mitjans de comunicació municipals.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSEP
RANDÓS i diu:
D’entrada, dir que l’equip de govern votarà que no, perquè no estem definits. Tot just
hem començat un estudi entre comerciants i veïns per decidir què fem. Però no ho
tenim clar, per això votarem en contra.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació de l’esmena
presentada pel grup municipal LFI:
L’esmena és rebutjada per 2 vots a favor, 11 vots en contra i 4 abstencions
Tot seguit, es procedeix a la votació de la moció:
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors del grup
municipal CpF, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM,
PP, ERC-AM i UPLF, tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i PxC.
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.
3. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LES FRANQUESES IMAGINA I
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DEMANAR
RESPONSABILITATS A L'EMPRESA ENAGAS I AL MINISTERI
D'INDÚSTRIA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL GASODUCTE
MARTORELL-FIGUERES
El 7 de març de 2011 la Direcció General de Política Energètica i Mines, depenent 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 té (o millor dit, tenia) com a finalitat principal
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abastir de gas els països del centre d’Europa, a través de la connexió amb la xarxa de
gas francesa.
La gran dimensió d’aquesta canonada, per tractar-se d’una infraestructura de transport i
no de distribució, comporta 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.
Aquest sistema constructiu, i el traçat escollit, genera 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 alguns d’ells formen part de la
Xarxa Natura-2000.
Ja iniciades les obres de construcció del Gasoducte, el passat mes de gener de 2012 va
transcendir la decisió del govern francès de desestimar la construcció del tram del
gasoducte europeu entre Figueres i Barbairan, que era el que donava continuïtat i sentit
al tram Martorell-Figueres, optant per interconnectar la xarxa francesa amb l’espanyola
a través del gasoducte Biriatu-Larrau, ja existent.
El passat 13 de març, la directora general del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme
donava resposta escrita a la petició feta sobre la situació del Gasoducte MartorellFigueres. En aquesta resposta oficial deixava palesa la no continuïtat del gasoducte a
partir d’Hostalric: En definitiva, en la actualidad solo se encuentra en ejecución el
tramo Sur del Gasoducto “Martorell-Figueres”, dado que, su tramo Norte, como el
gasoducto “Martorell-Frontera Francesa” se encuentran supeditados a la decisión de
acometer una nueva conexión internacional entre España i Francia, circunstancia que
finalmente no se ha producido.
També hem tingut coneixement que el 16 de juliol de 2010 l’European Regulators
Group for Electricity and Gas (ERGEG) –un grup consultiu independent de la Comissió
Europea en les àrees d’electricitat i gas, format pels màxims representats dels
organismes reguladors competents dels estats membres- junt amb la Comisión Nacional
de Energia (CNE) i la Comission de Regulation de l’Énergie (CR), van fer pública la
decisió, dins del procediment Open Season 2015, de validar la capacitat de transport de
la connexió Irún-Biriatu en el sentit España-França i al mateix temps no validar el
desenvolupament del projecte MidCat (“La capacidad solicitada por los
comercializadores en el proceso no fue suficiente para validar el desarrollo del
proyecto MidCat”).
Es constata, doncs, que la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, va autoritzar a l’empresa ENAGAS SA la construcció
del Gasoducte Martorell-Figueres, com a tram espanyol del projecte MidCat, sense
l’existència dels necessaris acords dels organismes internacionals que donessin la
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garantia d’interconnexió amb França, i un cop l’estat francès ja havia desestimat el
projecte.
El Gasoducte Martorell-Figueres no servirà doncs per a la principal finalitat per a la
qual s’està construint: abastir de gas els països del centre d’Europa, a través de la
connexió amb la xarxa gasísta francesa.
En conseqüència, el tram Martorell-Figueres està mancat de tota justificació i encara
menys justificació té l’enorme afectació que està ocasionant als diferents espais naturals
del Vallès pels quals travessa. La capacitat del gasoducte, els requeriments tècnics i de
seguretat i el sistema constructiu emprat estan sobredimensionats i no es correspon als
subministraments que ha de possibilitar, en el cas que fos destinat a millorar
l'abastiment a les comarques barcelonines i gironines.
En relació als antecedents exposats, els grups municipals de Les Franqueses Imagina i
Esquerra Republicana de Catalunya proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas a donar
explicacions públiques del perquè va autoritzar la construcció del Gasoducte
Martorell-Figueres sense tenir les garanties necessàries d’interconnexió amb França i,
en conseqüència, del sobrecost econòmic i del major impacte ambiental, si el seu destí
acaba sent en un futur únicament el possible subministrament de gas a les comarques
gironines i barcelonines.
Segon.- INSTAR el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas perquè en el
termini màxim d'un mes constitueixi una comissió mixta de seguiment integrada per la
representació del Ministeri d’Indústria, Enagas, 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 territori
afectat.
Tercer.- 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 la seva construcció.
Quart.- TRASLLADAR aquest acords al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a
Enagas, i informar-ne al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, informar d’aquest
acord a tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès mitjançant els mitjans de
comunicació municipals.
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La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor ÀNGEL PROFITÓS i
exposa:
Defensaré jo aquesta moció, en nom dels dos grups que la presentem.
Voldria llegir la part expositiva d’aquesta moció, perquè considero que reflexa molt
gràficament, què és el que ha passat aquí, a les Franqueses i a d’altres municipis amb
la construcció d’aquest gasoducte, i perquè a la part resolutiva, es demana al Ministeri
que doni explicacions de com a anat la cosa.
El regidor llegeix la part expositiva de la moció i continua dient:
A les Franqueses, durant molt anys, se’ns ha dit i als veïns afectats, que som bastants,
de diferents pobles del municipi, que això era una necessitat imperiosa, que aquest
gasoducte havia d’arribar fins a França i que per això s’havia de fer.
El que estem veient és que ens han aixecat la camisa. I en els diferents anys que això
s’arrossega, la principal raó que s’ha donat a l’ajuntament i als propietaris, perquè
acceptéssim una expropiació que afecta a una ocupació de 24 metres, representa que
estava basada en el fons, en una cosa que era mentida i que, a més a més, era mentida
des de l’any 2010, perquè a l’any 2010 hi ha els organismes consultius de la comissió
europea, que havien dit, que França, no tenia la menor intenció de fer la part que li
tocava del gasoducte.
A partir d’aquí, presentem aquesta moció amb la esperança de que des del nostre
ajuntament, com es farà des d’altes ajuntaments, ens comencem a acostumar a
demanar responsabilitats a la gent per les coses que ha fet, i a demanar responsabilitats
a la gent per les coses que no ha fet.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i exposa:
Li votaré a favor aquesta moció, però jo crec que aquí, tothom anava dient que
arribaria a França, i jo dels anys que porto aquí, no ho he vist mai ... Des del 2007,
aquest projecte va sortir de Medi Ambient i posava Barcelona-Girona, el projecte mai
a posat França. Estem parlant del 2007-2008, quan a la Generalitat hi havia un tripartit
i tampoc va fer res. Ara ens donem compte quan ja està fet, com sempre.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
exposa:
És veritat el que diu el senyor Profitós en part. De les finalitats que s’havia donat a la
construcció d’aquest gasoducte, era una possible i futurible connexió amb França, pel
que fa a la xarxa de gas a nivell europeu, però també, i sempre paral·lelament, s’havia
dit que era un abastiment per a les comarques gironines, per a la Costa Brava i per als
Pirineus. En aquests moments, el subministrament d’energia, és un element que és
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clau i imprescindible per al desenvolupament econòmic. I si estem parlant de zones
turístiques, que amb les instal·lacions habituals que em tingut de connexió elèctrica, ja
s’han vist saturades en determinades ocasions, creiem que és una infraestructura que
ha de garantir aquest subministrament i que és important. Per tant, tot i que entenem
alguns aspectes de la seva proposta, em fet les pertinents consultes tècniques, i han dit
que, evidentment, servia per preveure que el subministrament energètic de tota la
demarcació de Girona, de tota la Costa Brava, de tota la zona dels Pirineus i d’altres
zones de Catalunya, quedaven cobertes i per tant, no donarem suport a aquesta moció.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRÁN GONTÁN i
exposa:
Jo no volia intervenir, però veient les coses que s’estan dient, al·lucino un munt.
D’entrada, la pregunta la va fer el regidor que ells tenen de representació, senyor
Ribalta? El seu representat en el Consell de la Pagesia li va fer directament a la que
ens va donar lliçons de l’empresa ENAGAS? La pregunta va ser, textualment: Si
hagués servit només per alimentar a Figueres i Girona, la canonada hagués tingut
aquest diàmetre? No, va contestar. Va dir NO textualment. Va ser més petit i va reduir
la mida. Però és que a més a més, el més indignant de tot, és que ENAGAS, s’ha
afartat de vendre això, com que era la necessitat estricte de connectar amb França,
perquè a més a més, donen servei d’alta, no donen servei de distribució, donen servei
d’alta. I per tant, el que ha fet servir ENAGAS durant tot aquest temps, és el “camelo”
de que això aniria connectat a França, quan sabien que no es connectaria. Podien haver
estat clars, i dir que es feia per connectar fins Figueres, però la realitat és que ells, tot i
que el projecte deia Martorell-Figueres, tenien l’altra part projectada i sempre han
venut que era tot una mateixa cosa, de fet parles del Martorell-França.
Per altra banda, em sembla que a més a més, de discutir políticament si ha de ser més
gran o més petit, el què no s’ha tingut en compte, és que s’aposta per una energia, que
a partir del 2015 ningú té ni punyetera idea del cost d’aquesta energia, i el 2015 és
passat demà. Perquè al 2015 arriba el Punt màxim d’extracció barat del petroli, i partir
d’aquella data s’encarirà l’extracció del petroli. I el gas natural, que és un part del
petroli, s’encarirà. Per tant, estem fent una inversió en una infraestructura que potser
no ens servirà per res en un futur molt proper.
Però a més a més, la moció, diu que hem de vetlla per la restitució del que fa
ENAGAS, perquè en pobles com Viladecavalls, està fent barbaritats, i de fet, el propi
ACA i la pròpia Generalitat, ja li estan donant tocs a ENAGAS, perquè compleixi el
què ha de fer, que no ho està fent.
Per tant, a més a més, em sobta que vostès es posicionin, que no recolzaran la moció,
quan hi ha el risc, de que el territori de les Franqueses, concretament, la zona més
perillosa són les dues penyes, la de Llerona i la de Corró d’Amunt, no quedin ben
acabades i tinguem un nyap allà enmig.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JUAN ANTONIO
MARÍN i exposa:
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Jo li vaig fer la pregunta que vostè, senyor Gontán, ha comentat i va dir lo que vostè
ha contestat. Però també em de dir, que s’ha quedat a mitges, és a dir, que el diàmetre
també està en funció de la previsió. Tal com s’han trobat en dos municipis de
Tarragona que havia una connexió, i que quan fan aquesta infraestructura, sempre
tenen una tendència a fer-ho més gran, per tal que les previsions puguin quedar
satisfetes.
També hem de dir, que el futur, vostè l’acaba de dir ara. Al 2015 ens quedarem sense
gas, jo no seria tant atrevit. Bé, que el preu del gas farà segurament que sigui tot molt
més difícil de fer-ho servir. Però també hem de dir una cosa que també ens van
comentat, que aquest gas ha de servir com energia per fer funcionar l’abastament
elèctric de les centrals elèctriques. També ens han dit, i això contrastat amb tot una
sèrie de dades tècniques, que inclús la comarca, pot quedar col·lapsada en aquest
sentit. En el tema del repartiment del gas en baixa. Per tant, hem de dir tota la
informació complerta, i aquest és un dels motius pels què nosaltres no donem
recolzament a aquesta moció.
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA:
Al què s’ha referit el senyor Gontán, si realment tenim algun indici que no s’ha fet
correctament? Demano ara a l’Àrea de Pagesia i també a qualsevol ciutadà, que
avaluem aquesta obra. I sempre que hi hagi una moció, per si s’ha fet alguna cosa
malament a les Franqueses, després s’hagi de restaurar, evidentment que tindrà el nostre
suport, però no és el que s’està demanant ara.
Intervé la senyora regidora del grup municipal CiU, senyora ROSA MARIA PRUNA i
manifesta:
Quan heu parlat, tant el senyor Profitós, com el senyor Gontán, hi ha una cosa que heu
de tenir molt clara, que com a Regidora de Pagesia, d’Agricultura, sóc la primera que
vull tenir un territori net, i la veritat, no voldria que mai més es tornés a malmetre per
res. Però bé, tal com ha dit el senyor Ribalta, nosaltres direm no, però li dic el per què
també. Perquè des de Pagesia, vaig ser la primera interessada i li vaig dir al senyor
Gontán l’últim ple que vam tenir aquí, que jo seria la primera, com a regidora i
presidenta del Consell de la Pagesia, de demanar danys i perjudicis, si no s’explicava bé
i sinó venien a donar aquesta explicació, i vaig demanar que vinguessin els màxims
responsables d’ENAGAS, i van venir a les 9 del vespre i van marxar a les 12 de la nit, i
crec que van fer una gran exposició. Dimarts tindrem un altre Consell de la Pagesia,
vindrà el senyor de l’ADENC a explicar la seva versió, tal com va demanar el senyor
Gontán i que jo vaig acceptar molt bé, perquè jo em defineixo molt més amb el senyor
de l’ADENC que no pas amb els d’ENAGAS. Perquè jo no estava en aquest ajuntament
al 2010 quan es va dir que passaria per aquí, i mai hauria de passar cap infraestructura
per nostre municipi, perquè està trencant el nostre territori. Però hi ha dos punts que li
tinc que dir: Primera, que la Generalitat va explicar que estem mancats d’energia. Que
era necessari. Tots el documents posen Martorell-Figueres, ho sabem.
La canonada tant gran, diuen que és perquè tinguem energia assegurada, atesa la manca
que Catalunya té, la qual va mostrar en un mapa i me la vull creure.
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Considero que és importantissim que el han fet el senyor Gontán i Profitós, però ja
estem fent aquest seguiment, i està signat, que han de treure tots els rocs, han de posar
les capes vegetals, ... si no fan aquesta feina ben feta, jo li asseguro, que com a Consell
de Pagesia i com a Regidora, hi haurà les demandes que s’hagin de fer. Però jo els hi
proposaria de cara a l’agost-setembre, que van dir, que pel nostre territori, hauria de
quedar ja restablert, que possiblement, a l’hivern ja puguin fer la sembra correctament,
si quan acabi aquet temps, no s’ha fet, ni ha quedat, tal com havien dit, jo li asseguro
que des de l’ajuntament es demanarà danys i perjudicis. Però també pensem que hi ha
uns quants afectats que no van estar d’acord amb els diners que se’ls hi donaven i van
fer al·legacions. Aquesta gent no ha cobrat. Penseu que si fem ara alguna cosa en contra,
també trigaran més.
Jo crec que ara el què em de fer és veure com es resol això, que és el què fan. Escoltem
al senyor Altaió el dimarts, i després quan arribem a l’agost-setembre, si han fet coses
que no estan correctes, serè la primera en demanar danys i perjudicis, i que mai més
hagi de tornar a passar una infraestructura d’aquestes mesures. Però repeteixo, estem
mancats d’energia i crec que em de ser responsables.
El senyor PROFITÓS diu:
Intentaré que els dos grups que s’han posicionat inicialment no ha favor d’aquesta
proposta, desconsiderin aquesta opinió inicial.
S’està demanant que hi hagi una comissió de seguiment on hi hagi els ajuntaments,
entitats conservacionistes, etc... És molt més fàcil fer una previsió i assegurar-nos de
que les coses es fan ben fetes, pel que fa a la reforestació de les zones afectades, que no
pas esperar a que es faci un nyap i després anar corrents a demanar danys i perjudicis i
queixar-se. El que estem dient és que, perquè no participem tots els municipis vallesans
afectats? i a partir d’aquí estem demanant senzillament, es creï aquesta comissió i que es
vetlli des del començament per que aquesta reforestació o aquesta restitució de terrenys
es faci ben feta.
Per altra banda, encara que aquest gasoducte sempre ha estat escrit Martorell-Figueres,
sempre a tingut un germà bessó que era Figueres-França, i a partir d’aquí, estem dient
que algú ens han aixecat la camisa, i que aquest algú ens doni les explicacions que ens
ha de donar, i en l’últim extrem, que aquests diners no surtin de la butxaca de tots els
contribuents, sinó que surtin de qui ha enganyat a la gent. Només demanem això, que no
va encontra del què vostès han exposat.
El senyor BADIA diu:
Com vostè sap senyora Pruna, jo vaig estar en aquesta reunió, i si he canviat el vot a
favor és perquè aquests senyors que van venir de Madrid, la directora i dos tècnics, no
van parar de dir mentides. Hi havia propietaris que preguntaven a on tiraven la sorra, i
aquesta gent no ho sabia, i ho estava fent tot malament.
Jo demano que des de l’equip de govern, que controli i que miri les obres i que ho
deixin en condicions
Pren la paraula el senyor ALCALDE tot dient:
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El nostre vot serà negatiu. Ara bé, pels motius que ha explicat la senyora Pruna, si
veritablement la realitat alterada no torna al seu estat normal, nosaltres serem, els de
Convergència i Unió, els primers i els que ens posarem al capdavant i al costat vostre
per reclamar a ENAGAS tots els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar. De
moment hem d’esperar, tal com ENAGAS ens ha promès, que la realitat alterada
quedarà com abans.
Tot seguit, es procedeix a la votació de la moció:
SOTMESA a votació la moció, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups
municipals LFI, ERC-AM, CpF, PxC i UPLF, vuit vots en contra dels regidors dels
grups municipals CiU i PSC-PM, i una abstenció del regidor del grup municipal PP.
Repetida la votació, obté vuit vots a favor dels regidors dels grups municipals LFI,
ERC-AM, CPF, PxC i UPLF, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU i PSC-PM i una abstenció del regidor del grup municipal PP, sent rebutjada amb el
vot de qualitat de l’Alcalde.
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

4. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA I LES FRANQUESES IMAGINA D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ
IMPULSADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA INSTANT A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EVITI UNA EXTERNALITZACIÓ
DELS SERVEIS QUE FINS ARA HA OFERT L’EMPRESA PÚBLICA AIGÜES
TER LLOBREGAT
ATÈS que l’aigua és a Catalunya per llei, de titularitat pública.
ATÈS que l’aigua es un dret de les persones i com a tal correspon als poders públics
vetllar per la seva conservació i garantir-ne el seu accés. L’abastament d’aigua és una
competència local en l’ordenament jurídic d’aquest país, tal com assenyala la
Constitució Espanyola així com la legislació de règim local.
ATÈS que Aigües Ter-Llobregat és una empresa pública adscrita al Departament de
Territori i Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990,
sent responsable de l'abastament d'aigua de més de 100 municipis de les comarques de
l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva,
el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATLL és una peça clau per tal de garantir un
servei públic d’aigua i de qualitat a 4,9 milions de catalans i catalanes i a les activitats
econòmiques que s’hi desenvolupen.
ATÈS que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució
d’un model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la
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universalització del servei, establint un clar caràcter públic des què l’Estat va proclamar
la “Ley de Aguas de 1879” fins al vigent “texto refundido de 2002”.
D'altra banda, atenent que l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre d’altres, les
competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de l'administració
hidràulica, inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte, l'article 34 del Decret Llei
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa d'Abastament Aigües Ter– Llobregat: “La
producció i el subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per
mitjà de la xarxa d'abastament Ter–Llobregat, la qual és un servei públic d'interès de la
Generalitat i, per tant, de la seva competència, que comprèn, en tot cas, la regulació dels
recursos hídrics i l'adopció de determinacions per a la millor explotació en quantitat i
qualitat, la planificació, la redacció dels projectes, l'execució de les obres, la gestió i
l'explotació de les instal·lacions.”
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en l’abastament
d’aigua als seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la legislació específica
del Règim Local s’estableix l’obligació ineludible de les municipalitats de garantir als
seus respectius veïnatges l'abastament d'aigua potable i el sanejament, independentment
del nombre d’habitants.
El nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de la
regulació normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre de 2011,
pot comportar el desmantellament de les institucions públiques d’aigua cabdals per a
aquest país. A les seves disposicions addicionals, per exemple, determina la prestació
indirecta del servei d'abastament mitjançant la xarxa Ter-Llobregat, atorga al
Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació i l’adjudicació dels contractes
administratius de gestió i prestació de serveis públics en matèria d’aigües de Catalunya,
aprovat al Decret Legislatiu 3/2003 del 4 de novembre, i, a més, considera de manera
indirecta com a ingressos de la Generalitat de Catalunya els drets de naturalesa
econòmica aconseguits per l’explotació i la gestió de les instal·lacions que integren la
xarxa Ter-Llobregat. També determina que es dissolgui l'Ens d’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat. El seu patrimoni s’incorpora al patrimoni de la Generalitat i es subroga
en la posició jurídica de l'Ens d'Abastament d'Aigua, pel que fa als béns, els drets i les
obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular.
Atès que la privatització o externalització del servei en alta de la xarxa Ter-Llobregat
afectarà negativament el nostre municipi, on els serveis d'abastament en alta a hores
d'ara són prestats total o parcialment per l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat,
mitjançant la signatura del corresponent conveni.
Una afectació que pot derivar en la pèrdua de qualitat en el servei d’aigua que avui
disposa el nostre municipi en base als motius següents:
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1. Perquè l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà i configuren un
servei públic bàsic com així ho va aprovar l’Assemblea General de les Nacions Unides
el 2010. La privatització de la gestió introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, com
són les mercantils, de negoci i de beneficis que l’allunyen, i fins hi tot s’oposen a la
preservació d’aquest dret bàsic. I l’ajuntament, com administració més propera a la
ciutadania i garant dels serveis públics, no pot defugir vetllar pels béns comuns i
garantir-los.
2. Perquè l’externalització de la gestió encarirà el cost de l’aigua en alta, i la repercussió
al rebut dels usuaris serà més gran perquè s’haurà de recuperar el capital inicial de la
inversió (el valor pagat a la Generalitat com a conseqüència de la concessió, sinó també
pagar el deute actual, eixugar el dèficit d’explotació existent, i pagar els beneficis
industrials i els dividends. Això apart dels generosos sobrecostos generats pel propi
concessionari en adjudicar obres i serveis de construcció, reparació i manteniment de les
infraestructures a empreses del seu propi Grup, al marge de concursos i de
competències, un procediment prou conegut en les privatitzacions i que són la part més
suculenta, oculta, i descontrolada de les privatitzacions dels serveis públics. Es calcula
que el sobrecost estimat oscil·la entre els 30 i 50 M€ anuals i significarà que la tarifa
pugui acabar multiplicant-se per 3, és a dir, un 300%.
3. Perquè ATL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres
entitats locals (que hi han aportat parts importants dels seus pressupostos en els darrers
anys), no només de la Generalitat. ATL disposa d’un complet parc d’instal·lacions
modernes i ben conservades que suposen un actiu aproximat de 950 milions d’euros i
d’infraestructures pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania a través dels seus
impostos, la tarifa, l’aportació directe dels ajuntament connectats, el cànon, i amb
aportacions del Fons de Cohesió europeu que tenien com objectiu finançar “projectes
d’inversió pública destinats a millorar el medi ambient”, en cap cas finançar
infraestructures per fer-ne una explotació mercantil.
4. Perquè afecta negativament les finances municipals en tant que obvia les aportacions
que aquests municipis han fet per a la connexió amb el sistema Ter-Llobregat. Els
municipis són copropietaris de les infraestructures, per això és inacceptable que aquest
aspecte no hagi estat tingut en compte i que, a més a més es pretengui que el cost de
l’aigua que acabin pagant s’incrementi des del 150% fins al 300%.
5. Perquè afecta a la governança de l’aigua, doncs el paper de regulació que puguin
exercir els municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o
extremadament complex, com es va evidenciar durant la nevada del març de 2010 on
més de 200.000 persones es van quedar sense llum, o el recent conflicte al Poblenou de
Barcelona amb el gas (Gas Natural), l’electricitat (Endesa) i l’Aigua (AGBAR) donantse els culpes l’una a l’altre i dilatant lamentablement la solució i on s’han vist afectades
4.000 famílies.
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6. Perquè l’externalització de la gestió pot suposar un abús de mercat ja que el servei en
alta a mans d’una empresa que també sigui distribuïdora en baixa significa un clar abús
de posició dominant i contradiu l’article 2 de la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de Defensa
de la Competència d’Espanya, i l’article 102 sobre abús de mercat del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea. Atès que la dissolució de l'Ens ’Abastament d’Aigua
Ter-Llobregat i la posterior privatització del servei d’abastament d’aigua en alta del
sistema Ter-Llobregat no se sustenta sobre cap document ni argumentari que justifiqui
el procés d’externalització d’ATLL, sinó que es tracta d’una decisió arbitrària i sense
cap fonament ni rigor tècnic, ni econòmic, ni social, ni ambiental, ja que:
7. No hi ha cap justificació tècnica. ATL és una empresa eficient que subministra
anualment un volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va
ser considerada la segona millor empresa pública del món per la Global Water Awards.
8. No hi ha cap justificació econòmica. ATLL és una empresa perfectament viable i
solvent amb petites correccions al sistema tarifari. I això que ha hagut de suportar
càrregues de despeses d’inversió que corresponien al Govern, com les derivades del
greu episodi de la sequera del 20062008. Malgrat tot, durant aquest període, el volum
d’inversió d’ATL va passar de 25 M€ a més de 100 M€ anuals. Convé recordar que les
privatitzacions al sector de l’aigua per motius financers acostumen acabar malament.
9. No hi ha cap justificació social. L’externalització que s’està plantejant no només no
estava al programa electoral de cap força política ni del Parlament ni dels municipis,
sinó que amb el període que es preveu de la licitació, 50 anys, constitueix una hipoteca
desmesurada per a l’exercici democràtic en el futur i evidenciant una clara pèrdua de
governança. A més a més, el procés pateix un dèficit democràtic i una evident falta de
transparència des del seu començament perquè els ciutadans no han pogut participar de
cap manera en una decisió tan transcendental pels seus interessos.
10. No hi ha cap justificació ambiental. Al contrari, la privatització de la gestió de
l’aigua va en contra de la gestió integral del cicle de l’aigua. La Directiva Europea Marc
de l'Aigua exigeix als estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. Una gestió
en mans privades no possibilitarà les inversions de caràcter mediambiental, de
recuperació d’aqüífers, d’aplicació del Pla Sectorial de Cabals Ambientals, dels Plans
d'Espais Fluvials, etc. tant necessàries. Difícilment, per exemple, es podrà fer el retorn
del Ter previst al Pla de Gestió de l’Aigua aprovat pel Govern de la Generalitat el
novembre de 2010.
ATÈS que cadascun dels 10 motius anteriorment exposats fonamenta, de per sí mateix,
qualsevol oposició i desacord al procés d’externalització iniciat, pels antecedents
exposats, la Plataforma Aigua és Vida, formada per les entitats sotasignants, sol·licitem
que al pròxim Ple de l’Ajuntament s’adoptin els acords següents:
DEMANEM:
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En relació als antecedents exposats, el grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya i el grup municipal Les Franqueses Imagina proposem al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR que la titularitat del servei de subministrament en alta a
Catalunya ha de romandre en els poders públics.
Segon.- MANIFESTAR l’oposició a la dissolució de l'ens d’Abastament d’Aigua del
sistema Ter-Llobregat i ens oposem a la gestió privada de l’abastament en alta
d’aquest municipi mitjançant una empresa o grup d’empreses privades.
Tercer.- REBUTJAR que el patrimoni de l'ens Ter-Llobregat pagat parcialment per
aquest municipi sigui transferit a la Generalitat de Catalunya sense haver consultat a
aquest ajuntament.
Quart.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits legals
necessaris perquè siguin derogades totes les disposicions que infringeixen o simplement
alteren l’irrenunciable caràcter públic d’Aigües Ter Llobregat (ATLL).
Cinquè.- DEMANAR als serveis jurídics de l’ajuntament que elaborin un estudi sobre
els efectes que la projectada privatització tindrà sobre la prestació de serveis de l’aigua
al municipi i, en cas que es duguin a terme, les possibles accions jurídiques a
emprendre per oposar-nos-hi.
Sisè.- RECLAMAR a la Generalitat la modificació que siguin necessàries per tal que
s’estableixi el Consell de la Xarxa Ter Llobregat com a Òrgan paritari entre els
Ajuntaments de la Regió Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i
amb competències per gestionar efectivament la xarxa regional d’abastament en alta i
amb capacitat per decidir la tarifa que s’aplicarà a la venda d’aigua als distribuïdors i
per controlar la gestió del servei.
Setè.- TRASLLADAR els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües Ter Llobregat, a
l’Agència Catalana de l’Aigua i a les associacions veïnals i entitats del municipi. Així
mateix informar d’aquest acord a tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès
mitjançant els mitjans de comunicació municipals.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
exposa:
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Hem presentat aquesta moció conjunta, perquè l’accés a l’aigua és un dret universal.
Amb aquesta maniobra del govern de la Generalitat, el què és pretén, és privatitzar
l’accés d’un servei fonamental per a les persones, com és l’aigua.
L’aigua, fins ara i històricament, sempre ha sigut un servei públic, i el que s’està fent
ara, des del punt de vista del PSC, és una maniobra més pel desmantellament de la
societat del benestar. Estem veient que s’estan fent maniobres en la privatització de la
sanitat, de la salut, i ara veiem com un servei fonamental per a les persones, com és
l’aigua, es pretén, com a succeït amb la banca, les caixes... donar-lo a mans privades
per que el gestionin.
No és un element d’una conjuntura econòmica, sinó que és un element de una voluntat
ideològica de fer recaure sobre els ciutadans, la despesa d’elements que han de ser
públics, i han de serveis universals. Per aquest motiu ens oposem rotundament a la
voluntat de la Generalitat de Catalunya de privatitzar el servei d’aigua i considerem
que ha de continuar estant com a estat sempre, en mans públiques.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ
ROSÀS i diu:
Nosaltres estem d’acord amb aquesta moció. Això ens fa olor d’autopista. Avui surt a
la premsa, que la Generalitat demana mil milions per 50 anys de concessió, més 123
milions que s’han d’invertir durant els primer anys. 400 d’aquests milions seran pagats
inicialment i els 600 restants durant els 50 anys. També diu que el forat que té ATLL
és de 700 milions, i que fa 7 anys el deute d’ATLL era només de 100 milions, però les
inversions i les tarifes casi congelades, l’han elevat fins a 700 milions. Aquí també hi
ha hagut una gestió que no s’ha fet bé aquests darrers 7 anys.
Nosaltres no volem que això passi com amb les autopistes, que hem pagat moltes
vegades el seu cost i encara continuem pagant, quan hauríem d’anar gratuïtament per
elles. Amb l’aigua ens passarà quelcom semblant.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, LFI, ERC-AM, PP, CpF i UPLF, quatre vots en contra dels
regidors del grup municipal CiU i una abstenció del regidor del grup municipal PxC, i
per tant, amb el quòrum legal.

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

5. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LES FRANQUESES IMAGINA I
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DECLARAR LA
CADUCITAT DE L'EXPEDIENT AMBIENTAL DEL "CIERRE DE LA
AUTOVIA ORBITAL" (QUART CINTURÓ)
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ATÈS que la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, estableix en el seus articles 6 i 7 de quins terminis
disposen les diferents parts per realitzar els diversos tràmits que intervenen en
l'avaluació ambiental de projectes.
ATÈS que, en concret, estableix que l'òrgan promotor (Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento) té 18 mesos a comptar des de la finalització del termini
d'informació pública (acabà el 9 d'octubre de 2010) per trametre a l'òrgan ambiental
(Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente) l'expedient d'informació pública per tal que emeti la
declaració d'impacte ambiental (DIA).
ATÈS que els 18 mesos finalitzaven el 9 d’abril 2012.
ATÈS que han transcorregut més de 18 mesos des del tràmit d’informació pública i el
Ministerio de Fomento encara no ha tramés l’expedient a Medio Ambiente per emetre la
declaració d’impacte ambiental.
ATÈS que l’ADENC, en representació de la Campanya contra el Quart Cinturó, ha
sol·licitat al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de l’expedient
ambiental.
En relació als antecedents exposats, els grups municipals de Les Franqueses Imagina i
Esquerra Republicana de Catalunya proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de
l’expedient ambiental del EI4_B_16 Cierre de la autovia orbital referent a l’estudi
informatiu del segon tram entre Terrassa i la Roca del Vallès.
Segon.- TRASLLADAR aquest acord al Ministerio de Medio Ambiente, a la Conselleria
de territori i sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a l’ADENC i als Consells
Comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. Així mateix informar d’aquest
acord a tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès mitjançant els mitjans de
comunicació municipals.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta:
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Hi ha un legislació que el Ministerio “se l’ha passat pel forro d’allò que no sona” i per
tant, el què demanem, és que el Ministerio compleixi la llei, que és per a tothom.
Simplement, hi ha un tràmit de valoració ambiental, que s’ha passat el termini màxim
de la seva validesa, i nosaltres diem que com s’ha caducat, que reinici el procés si vol
continuar. En el fons és una eina per als ajuntaments, per tenir una posició de més
força en d’hipotètic cas que algun dia se’ls acudeixi tirar endavant aquesta barbaritat.
Jo l’únic que espero dels grups municipals que hi ha aquí, és que no compleixin les
ordres del partit, com han acatat en el cas del gasoducte, i defensin les Franqueses en
tota regla.
A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal CpF, la senyora NÚRIA
CLAVERIA i manifesta:
Nosaltres, com hem fet sempre en el tema del quart cinturó, votarem a favor, però
voldria deixar constància d’una cosa que francament no m’ha fet gaire gràcia.
En aquest consistori, sempre per sistema, tot el que afecta al quart cinturó, hem
intentat trobar un consens entre tots el grups municipals, i presentar mocions
conjuntes, i en aquesta ocasió, no s’ha fet. Per coherència, per responsabilitat i perquè
hi creiem, votarem a favor, però tinguin-ho present, perquè si en un altre ocasió s’ha
de fer alguna acció relativa a estar en contra del quart cinturó, crec que s’hauria de
seguir per la mateixa línia d’unanimitat i de consens.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
diu:
El grup municipal del PSC com sempre ha fet, s’ha oposat al pas amb infraestructura
del quart cinturó pel municipi de les Franqueses del Vallès, i evidentment donarem
suport a la moció.

Pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora ROSA PRUNA i diu:
Donarem suport a aquesta moció, i estic molt d’acord amb la senyora Claveria de que
això hauria estat molt bo que ho haguéssim pogut fer tots conjuntament, que encara
estem a temps, jo penso que això és tot l’ajuntament, tot el consistori, NO a aquest
quart cinturó. Però a més a més, com a presidenta del Consell de la Pagesia, això ho
portarem també al Consell de la Pagesia, i demanar tant al Ministeri de Medi Ambient,
com a Foment, que ens donin les explicacions oportunes, però demanant-hi alguna
cosa més. Que com que això ha caducat, ara tenim alguna cosa a favor nostres. No és
que sigui el tot. També tenim a favor nostre que no hi ha diners, també és bo, però, el
que si demanaríem, és que, traguessin l’afectació que està passat pel nostre municipi,
perquè està perjudicant a totes les explotacions que estan afectades, que és un greuge
molt gran, que potser la gent no ho sap, i això és molt greu per les explotacions que no
poden fer cap ampliació, no poden fer absolutament res.
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Hem de ser conscients que porta un greuge molt greu per les persones que viuen en
aquest territori del nostre municipi. Vull dir que nosaltres, des de Pagesia, això també
ho portarem, però m’agradaria que fóssim tots els grups polítics que avui diem si a
aquesta moció, i més bo, que es faci en nom de tot l’ajuntament.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor ÀNGEL PROFITÓS i
manifesta:
Com a un dels grups que presenta això, jo els diria que vostès sabem, com a mínim,
des de fa una setmana, que aquesta moció existeix. No se, si als representants del grup
LFI, algú se’ls ha adreçat demanant-los de sumar-se a aquesta moció. A ERC no se’ls
hi ha afegit ningú. Vostès saben que si ens ho haguessin demanat, la resposta hagués
estat si.

Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor FRANCESC
TORNÉ i diu:
Només esmenar que cal que recordem que el consens i quan signem les mocions, es
posen a consens a tots els grups, és una cosa de voluntat, no d’obligació. Per tant, això
que diu és mentida. Quan realment, nosaltres volem treure un consens, el proposem els
dos i el fem en conjunt perquè volem que això surti en consens, i és una cosa de
vocació, de voluntat, no d’obligació dels altres. A partir d’aquí, l’únic que hem dit, i
em penso que és el què ha passat sempre, que aquests temes són per consens, i es fan
sempre en nom de tots i amb el consens de tots, perquè és un tema que ens afecta i ho
tenim molt clar. Però no cal discutir, perquè si discuteix de la manera que ho ha
discutit i defensat, jo li tinc que dir que no té ni idea.

A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i diu:
En tot cas, si que és cert que a la reunió informativa, cap grup va dir de fer-ho més
extensiu.
A més a més, recordo que si aprovem aquestes mocions, no surt el grup promotor, sinó
que és l’ajuntament qui s’adreça a la institució. Per tant si tots votem unànimement, en
el fons no deixa de ser una esmena conjunta, perquè la hem fet entre tots. Torno ha dir
que en aquell moment, ningú se’ns va adreçar per fer-ho conjuntament com
històricament s’havia fet. Nosaltres haguéssim acceptat segur.
Intervé la regidora senyora NÚRIA CLAVERIA dient:
Ja he començat dient que efectivament votarem a favor, però no és el mateix votar-hi a
favor, que presentar una moció de tots els grups municipals de l’ajuntament, com hem
fet sempre, tradicionalment, amb els temes del quart cinturó.

Ple 31/05/2012 – pàg. 19

Tu potser no ho saps tant, perquè ets nou en aquesta legislatura, però en Ferran, per
exemple, que ho ha patit durant molts anys, doncs ho hem fet sempre així, i ens hem
discutit moltíssimes vegades, però sempre hem arribat a un acord. Tingueu present,
tots plegats, per a futures ocasions.
Intervé el regidor senyor ESTEVE RIBALTA dient:
Amb aquesta discussió, a mi, la sensació que em dona, és que ens interessa més qui es
posa la medalla, que no allò que volem fer per transformar la realitat i per transformar
el municipi. La discussió que han tingut ara tots els regidors, em sembla que va per
aquí. I al ciutadà, en realitat, no l’interessa qui s’ha de posar la medalla, sinó que la
realitat es transformi i es millori amb la nostre acció política. Per tant, em sembla que
no és tant important, qui presenta la moció, sinó si el contingut de la moció estem
d’acord i volem tirar-ho endavant entre tots.
Intervé el regidor senyor BADIA dient:
Aquest consistori, des de fa anys, sempre s’ha estat en contra del quart cinturó. No
veig quin problema hi ha ara, en que tots els partits estiguin a favor d’aquesta moció.
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.
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.
6. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA I LES FRANQUESES IMAGINA PER DONAR SUPORT A LA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) PER LA REGULACIÓ DE LA
DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL
LLOGUER SOCIAL
ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen
milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa.
ATÈS que el creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la
construcció de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament
d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta crisi en el sector, que ha produït
acomiadaments massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants
recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a
milers de famílies catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers de persones a
una situació d’alt risc social per causa del sobrendeutament.
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ATÈS que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i
el tercer trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de
desallotjament com a conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució
hipotecària iniciats.
ATÈS que és evident que les famílies que perden la seva residència perquè no poden fer
front a les seves obligacions econòmiques, siguin quines siguin, constitueixen un dels
principals col•lectius que poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen per tant
objecte d’especial atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció social.
ATÈS que avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el
crèdit hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de
fer front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal
vigent pel tal de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes
d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió
social.
ATÈS que per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions
públiques responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels
ciutadans que ho necessitin es necessari procedir, també de forma immediata, a la
reforma legislativa que impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles
persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front
als deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un
d’altre.
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el
màxim de recursos i mitjans per a garantir la mediació pública entre deutors i creditors i
l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern
de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions
locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament
convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que
fa al dret de l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de
sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a
un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes.
ATÈS que les entitats Comissions Obreres (CCOO), Confederació d'Associacions de
Veïns de Catalunya (CONFAVC), Observatori pels Drets Econòmics Socials i
Culturals (DESC), Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), Taula d'Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya i Unió General de Treballadors (UGT) impulsen la
campanya de recollida de signatures a través de la ILP per la modificació de la llei en el
tractament de les execucions hipotecàries i han proposat aquesta moció per presentar a
tots els ajuntaments.
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En relació als antecedents exposats, el grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya i el grup municipal Les Franqueses Imagina proposem al ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- MOSTRAR el suport al procés de recollida de signatures que faci possible la
discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) impulsada per les entitats abans esmentades, amb la finalitat de regular
la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata dels
desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a mesura de
mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per
execucions hipotecàries.
Segon.- FACILITAR el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al
municipi.
Tercer.- INSTAR el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les
Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament
jurídic, en els casos que afecti la residència habitual.
Quart.- INSTAR el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que
impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi
el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.
Cinquè.- INSTAR el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures
necessàries, de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones
desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a
un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de
l’administració pública davant amb les entitats financeres per tal que puguin romandre
a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat
fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
Sisè.- INSTAR el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de
l’Habitatge, a establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el
món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament,
garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així
com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en
situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos
del Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE).
Setè.- INSTAR el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació
amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte
socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.
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Vuitè.- INSTAR el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries
per tal de que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució
hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una
situació de risc d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social, per un
període no inferior a dos anys , que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures
d’atenció a les dites persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i
assequible.
Novè.- TRASLLADAR aquest acord per al seu coneixement i adhesió, a les entitats
municipalistes de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya, al Govern de
la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al President del govern de
l’estat espanyol, al Govern de l’estat espanyol, al Ministeri de Fomento, al Congrés
dels Diputats, al Senat, als partits polítics catalans amb representació a les Corts
Generals de l’Estat i a la Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de
regulació de la dació en pagament, de lloguer social i de paralització dels
desnonaments. Així mateix informar d’aquest acord a tots els veïns i veïnes de les
Franqueses del Vallès mitjançant els mitjans de comunicació municipals.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
Bàsicament tots coneixem el problema que hi ha. Ara mateix, el ciutadà que no pot fer
front als seus deutes, perd el pis i encara té un deute amb l’entitat bancària durant un
recorregut de la seva vida.
Això no només és que aquella família, perquè sempre quan parlem d’unitats, diem que
en aquests anys han hagut 751.369 processos, això no són persones, són famílies que
se’n van directament al carrer. Que, a més a més de fer front a un lloguer, han de fer
front a un pagament durant anys, i que per tant, es trobaran amb un futur molt
hipotecat.
Per tant, aquesta iniciativa de iniciació popular, és la màxima expressió que tenim el
poble, per donar un toc als nostres polítics, que despertin. Hem de recollir el màxim de
signatures possibles. El mínim és mig milió. Jo crec que només a Catalunya arribarem
a aquest mig milió.
Aquesta iniciativa no és només catalana, és de tot l’estat.
Jo crec que com a municipi, és molt interessant el punt dos, on diem que hem de donar
recolzament a nivell local, per tant, totes les oficines municipals han de disposar
d’això, el butlletí ha d’informar d’això, la pàgina web ha d’informar d’això i explicar
als ciutadans que han de fer per ser solidaris amb els seus veïns.
Tenim desnonaments al barri Bellavista, a Corró d’Avall, tot i que no ho sembli. La
gent no ho diu per vergonya. La gent no resisteix a casa seva i es tanca, per vergonya,
prefereix anar-se uns dies abans i que vingui el manyà i el jutge i els desnonin.
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Com a solidaris que hem de ser, crec que hem de recolzar aquesta iniciativa de
legislació popular.

Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor FRANCESC TORNÉ i
manifesta:
Amb la moció hi entenem que es té de modificar la llei i aquelles condicionants per
resoldre aquest problema tant important i aquestes hipoteques de usura que realment
estan fent tanta problemàtica en les famílies, i que entenem que és correcte el presentar
aquesta moció i intentar modificar aquesta situació a nivell legal, tant de les
hipoteques com també del què fer amb aquest parc d’habitatges que tenim amb
escreix. I també lamentar, en aquest ple, que varem crear ja anteriorment una comissió
per tractar el tema de les hipoteques, que s’ha reunit un cop, que no hem treballat el
tema, i no ens podem quedar fent mocions, i amb els braços plegats. Per tant, hem de
ser més coherents.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta:
Insistir amb el què ha dit molt bé el senyor Bernabé. El PSC juntament amb LFI hem
cregut convenient que l’Ajuntament de les Franqueses s’ha de fer partícip i s’ha de
sumar a aquesta iniciativa legislativa popular, més encara quan estem assistint a
moments en què estem veient que l’Estat està salvant empreses privades amb ànim de
lucre i en canvi, no s’està movent per solucionar els problemes dels ciutadans, que
aquestes mateixes empreses desnonaran la setmana que ve o el mes que ve.
Per tant, simplement recolzar les paraules del senyor Bernabé, i a veure si tirem
endavant la moció.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor
ÀNGEL PROFITÓS i manifesta:
ERC votarà a favor de la moció, com no podria ser d’una altre manera. Nosaltres som
defensors de que l’ajuntament, al municipi és la primera trinxera que ha de servir a tots
els ciutadans, tant per tirar endavant les seves idees, com per oferir dins de les
possibilitats que hi hagi, els serveis que pugin necessitar, com serà aquest cas.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i diu:
Sembla que aquesta moció sigui nova. Sembla que no hem parlat mai d’aquest tema.
Vull fer una mica de recordatori: El 28 de juliol de 2011, LFI va presentar una moció
en el mateix sentit, i varem votar, em sembla, tots a favor, i es va demanar que es fes
una comissió de seguiment.
PxC presenta una moció el 15 de novembre de 2011, per adoptar mesures necessàries
per evitar el desnonament, ara fa 8 mesos, aquesta moció la van vostès en contra.
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Aquesta moció que vostès han presentat, jo votaré a favor, però que sàpiguen que
aquesta moció, és igual a la que va presentar PxC. I es demanava: comissió de
seguiment, mesures competencials, prendre mesures a nivell municipal, crear les
corresponents comissions de seguiment integrades per un membre de cada grup
polític, fer el seguiment de la situació global d’habitatge de les Franqueses, inclosos
els processos executius, hipotecaris i desnonaments, informar sobre el servei que
ofereix l’oficina OFIDEUTE de la Generalitat de Catalunya. En aquell moment,
senyor Profitós, vostè va dir que això no faria falta.
Li torno a recordar, això és del mes de novembre. Ara passem aquesta moció i s’han
perdut 8 mesos.
Vostè va fer una reunió i s’ha quedat morta aquesta comissió i no s’ha tirat endavant.
Anem una mica enrere.
Tot seguit, pren la paraula el senyor ALCALDE i exposa:
Nosaltres, com a grup municipal de CIU, votarem a favor aquesta moció.
I avançar que, encara que no ho he pogut discutir amb l’equip de govern, aquesta
setmana ens ha vingut a veure el Col·legi d’advocats del Vallès Oriental en aquest
aspecte, perquè signéssim un conveni de col·laboració, per un import anual aproximat
de 3.000 euros, per tal que, un dia a la setmana, facin l’assessorament jurídic a tota
persona que ho necessiti i que es troba en aquesta situació. Es faria des d’algun local
de l’ajuntament, sempre i quan ho puguem discutir-ho i entrar-ho en els pressupostos.
Pren la paraula el regidor RAFAEL BERNABÉ i manifesta:
Començo pel senyor Badia. Bàsicament, la diferència que hi ha entre la que va
presentar vostè i aquesta, és que nosaltres estem demanant, recolzar una iniciativa que
ja existeix i que ja s’estan recollint signatures.
Quan la varem presentar per separat, PSC i LFI, varem veure elements d’ells que eren
molt més atractius i els varem incorporar, i aquí si que hi ha alguna cosa, com és
l’OFIDEUTE, que coincideix amb la seva.
Li vull dir que la seva iniciativa no es va tombar per anar en contra dels veïns que
estan desnonats. Es va tombar, si no recordo malament, perquè al mes de juliol vam
aprovar aquesta comissió que havia de servir per posar-nos en contacte amb les
entitats, els veïns, etc... i vam pensar que era una redundància.
Jo estaria més en la línia del que ha dit el senyor Torné. En tot cas, demani a l’equip
de govern que faci que això tingui pes i tiri cap endavant. I dins d’aquesta línia, jo
agraeixo el que vostè a dit, però això que no sembli una iniciativa de l’equip de
govern, quan em creat una comissió i això hauria d’estar dins de la comissió per veure
si és complementari o no és complementari, d’aquesta comissió.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
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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.
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

7.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA
PER FOMENTAR EL RECICLATGE EN LES CONCESSIONS MUNICIPALS,
FESTES MAJORS I ACTES MUNICIPALS
Des de l’Ajuntament hem de posar a l’abast dels ciutadans tots els mitjans possibles i
necessaris per a afavorir i impulsar totes les pràctiques de reciclatge.
Atès que l’Ajuntament té contractats serveis municipals mitjançant concessions com per
exemple, el servei de consergeria i bars en els diferents camps de futbol del municipi.
Atès que en el municipi es celebren en diferents ocasions actes per part de les entitats
culturals i esportives, així com les Festes Majors.
Atès que l'Ajuntament disposa de cubells de reciclatge però que en les Festes Majors,
actes i celebracions municipals no es col·loquen, i per tant, no es recicla.
Interessa que el Ple aprovi els següents
ACORDS:
Primer.- PROMOCIONAR el reciclatge en els edificis municipals, escoles i guarderies,
així com a les empreses concessionàries vinculades al Patronat de Cultura i del
Patronat d'Esports, com en els bars dels diferents equipaments, que els facilitin
contenidors de reciclatge des de l’Ajuntament, i que els tècnics informin personalment
del procés selectiu i de reciclatge, així com el de reutilització.
Segon.- ACORDAR que es promocioni el reciclatge en les Festes Majors i Actes que
celebrin les diferents associacions del municipi amb la utilització d' envasos
reutilitzables i la col·locació de cubells de reciclatges en les celebracions.
Que els tècnic l'Ajuntament informin personalment de les actuacions per reciclar i de
reutilització a les associacions que organitzin actes i festes majors.
Tercer.- Que el present acord es notifiqui als caps de les àrees de serveis, d'esports i
de cultura.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i manifesta:
Si he presentat aquesta moció és perquè des de l’ajuntament, ara que comencen les
festes majors als nostres municipis, 5 pobles, i és per començar, que ja ens toca,
perquè m’imagino que des de Hisenda es sabrà el que es paga, perquè aquest
ajuntament no recicla el que ha de reciclar.
El que m’agradaria és que des d’Esports i Cultura, es fes una carta a totes les entitats i
que ara que venen les festes majors, se’ls informi. Crec que contenidors des de l’àrea
de Serveis no hi haurà cap problema. I que s’informi a la gent de la manera que ha de
reciclar, perquè sinó a les bosses grosses d’escombraries posen plàstic i de tot. Hi ha
escoles que ja ho estan fent. Amb contenidors m’imagino que no hi haurà problemes, i
crec que hem de començar a treballar aquest tema en serio.
Intervé el senyor ALCALDE i diu:
Des del govern municipal votarem no a la moció, no perquè no estiguem d’acord, sinó
perquè veritablement tot el que vostè diu, ja ho estem fent.
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 PxC, CpF i LFI, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF.
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

8.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA
EN DEFENSA DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DISCAPACITATS

Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de
Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per
incentivar les polítiques actives d’ocupació, la qual cosa implicaria una reducció
pressupostària del 56%.
És un fet constatat els problemes amb què es troben les persones discapacitades en el
moment d’aconseguir la plena inserció laboral, i que la reducció plantejada implicaria
passar d’una quantia xifrada en 55 milions d’euros l’any 2011 a només 30 milions
d’euros per a 2012 per donar suport econòmic a les entitats que treballen per la inserció
laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns mentals a
Catalunya.
És evident que aquesta davallada posa en risc 2.500 llocs de treball protegits d’especial
dificultat dels 7.300 que hi ha a Catalunya repartits en un centenar d’entitats sense ànim
de lucre, i que l’accés a un lloc de treball facilita l’autonomia de les persones amb
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limitacions. Les entitats que treballen en aquest àmbit duen a terme una gran labor des
de la societat civil en pro de l’orientació, mediació i inserció laboral d’aquestes
persones.
Atès que gràcies a aquesta figura, en els últims dos anys, més de 4.500 persones
treballen en una empresa ordinària, ara perillarà la feina d’aquestes entitats que aposten
pel treball amb suport, que és la integració del col·lectiu a l’empresa ordinària. Aquesta
reducció afectarà greument els centres especials de treball, alguns dels quals ja han
advertit que no podran fer front a les nòmines i n’hi ha que estan preparant expedients
de regulació d’ocupació.
Atès que el respecte i la integració de persones amb limitacions cognitives és un
indicador per mesurar el grau de desenvolupament dels països, i que la retallada posarà
en risc la cohesió social i es retrocedirà en el camí de la reinserció social i laboral d’un
col·lectiu vulnerable com és el dels discapacitats.
I atès que el Partit Popular ha traspassat una línia vermella amb aquesta retallada que
posa en perill la integració de les persones amb més dificultats per incorporar-se al món
laboral i que lluny de reduir l’atenció a les persones que requereixen especial atenció,
precisament en moments de crisi hem de garantir amb més inversions l’accés a un lloc
de treball per part dels membres d’aquest col·lectiu perquè puguin desenvolupar-se amb
autonomia".
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- MOSTRAR el rebuig d’aquest Ajuntament a la reducció pressupostària en
matèria de polítiques actives d’ocupació.
Segon.- EMPLAÇAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar de manera
prioritària en el repartiment dels fons entre les comunitats que es garanteixi la
cobertura financera destinada a la inserció laboral del col·lectiu de discapacitats a
Catalunya.
Tercer.- INSTAR el Govern del Partit Popular a apujar les partides pressupostàries
destinades a polítiques actives d’ocupació i el suport econòmic a les entitats que
treballen per la inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i
trastorns mentals a Catalunya contemplades als Pressupostos Generals de l’Estat
(PGE).
Quart.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a les entitats del municipi que treballen en
l'àmbit de la inserció laboral de les persones amb discapacitats, al Departament de
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Benestar Social i Família de la Generalitat i a la Secretaria d'Estat de Serveis Socials,
Família i Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i manifesta:
Demano aL senyor secretari, si pot llegir la moció sencera.
Intervé la PRESIDÈNCIA i diu:
No ho fem mai, senyor Badia. Fem la part dels acords. De la part expositiva o
explicativa vostè ha té el torn de paraula, per tant utilitzi’l.
Continua el regidor JOSEP BADIA i diu:
Aquesta moció la presenta PxC degut a que fa dues setmana va haver-hi una
manifestació a Barcelona sobre els discapacitats, jo vaig ser-hi. A part de totes les
retallades que hi ha, jo crec que el govern central, amb aquest tema s’equivoca.
Llegeix la part expositiva de la moció i continua dient:
Aquí al Vallès, tenim deu centres especialitzats de treball, que creen llocs de treball
per a més de 300 persones amb discapacitat. Aquí a les Franqueses, tenim la fundació
APADIS que també quedarà afectada, a Cardedeu també hi ha el Viver Bell-lloc que
estan treballant per aquest ajuntament, i jo crec que estem passant els límits.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor
ESTEVE RIBALTA i exposa:
El PSC-PM, hem pres la decisió, finalment, de donar suport a aquesta moció del
regidor Badia, perquè pensem que és un tema molt, molt seriós. En aquests moments,
penso que ell ho ha llegit i explicat. Tenim entitats al municipi que estan treballant per
la inserció laboral de col·lectius de disminuïts, que estan en perill. Estan en perill
moltes empreses de la comarca, i com hem vist abans, és un atac més del govern
central, amb la col·laboració del govern de la Generalitat, a l’estat del benestar i a
generar més marginació social i a fer menys cohesió social. Per tant, pensem que
l’Ajuntament de les Franqueses s’ha de manifestar clarament en contra a aquesta
retallada del 56% que farà tancar moltes empreses que treballen per persones, que
volen integrar-se a la societat i que la obligació dels representants públics és integrarles a la societat.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
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Senyor Badia, nosaltres com a grup municipal, varem decidir que totes les mocions
que presentés PXC a nivell local, que fos un bé pels ciutadans de les Franqueses, les
examinaríem i votaríem en funció del bé del poble. Ens costa molt votar aquesta
moció, tot i estar d’acord al 100% amb tot el què està dient. Ens costa molt per
representar al seu partit. Li demano que no la presenti com a PxC, que la presenti com
a Josep Badia. Li demano això, si us plau, per poder-la votar. Per què? Perquè després
de veure el seu programa, que ens parli de cohesió social, és una burla. Li torno a dir,
retiri la moció a nom de PxC, presenti-la com a Josep Badia, persona sensible amb
aquest tema, que jo sé que vostè ho és i llavors la votarem.
Dues coses més. Estaria bé també que hagués demanat que l’ajuntament compleixi
amb el 2% de quota de discapacitats, sense subterfugis de que ho tingui a través
d’empreses subcontractades, no senyor. Vostè com administració, doni exemple a les
empreses privades i tingui en plantilla pròpia, un 2% de discapacitats com diu la llei.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor
ÀNGEL PROFITÓS i exposa:
En nom d’ERC. Ens sap greu, però aquest cop, li han clavat la moció, o sigui, la moció
és impecable, li han escrit correctament. Jo m’afeixaria al crit que li ha fet abans el
senyor regidor Bernabé. En aquest cas, la finalitat és molt lloable, la llàstima és que
vingui del partit que ve. No entraré a discutir que passaria si mai vostès manessin, si
aplicarien alguna d’aquestes polítiques, i espero que no tinguem oportunitat de
comprovar-ho. Jo m’afeixaria en el prec que li acaben de fer fa un moment. No la
presenti com a PxC, que la presenti el senyor Josep Badia.
El senyor ALCALDE manifesta:
Des del grup municipal CiU, evidentment ens afegim al què dieu. Nosaltres, com que
la presentaven vostès, i moralment no podíem votar que no, i ens volíem abstenir. Però
seguim tenint remordiments morals, els seguim tenint, pels 10 tallers, que vostè a dit
de la comarca, i també per APADIS que és nostre i és de les Franqueses. Per tant,
passi el que passi, nosaltres en aquesta moció votarem que si.
El regidor BADIA afegeix:
Ja la tenen, per al pròxim mes, per presentar-la conjunta. Ja la tenen muntada, com fan
amb totes les mocions de PxC. I també li recordo, que amb l’entitat APADIS, jo ja he
treballat. Ja era regidor d’esports i ja he treballat i he fet el que vostè diu que si faríem.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PxC, CiU, PSC-PM, UPLF i CpF, quatre abstencions dels regidors
dels grups municipals LFI, PP i ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal.
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El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

9.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA
PER RETORNAR INGRESSOS INDEGUTS PER PART DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

DONAT que en la "X CAMINADA POPULAR" en les butlletes d'inscripcions consta
que es va cobrar 8 Euros per les inscripcions realitzades fins el dia 5 d'abril i 12 Euros
per les inscripcions fetes entre els dies 10 d’abril al 15 d’abril de 2012.
DONAT que les ordenances fiscals de l'exercici 2012 Preveuen expressament que el
cost de les inscripcions de la Caminada Popular serà de 7,30 euros pels inscrits fins el
dia abans de la Caminada, i de 10,45 euros per les inscripcions fetes el mateix dia de la
caminada.
ATÈS que s'ha cobrat més diners dels que preveuen les nostres ordenances fiscals i que,
per tant, la diferència ha de ser considerada com a ingressos il·legals per part del
Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès.
Es proposa els següents
ACORDS:
Primer.- Que es determinin les quantitats cobrades il·legalment de les inscripcions de
la Caminada Popular, en virtut dels imports establerts per l’Ordenança Fiscal de 2012
número 17 de preus públics, concretament en el epígraf tercer. Altres Activitats
Esportives.
Segon.- Que es faci la corresponent devolució dels diners cobrats il·legalment als
participants inscrits a la Caminada Popular i que s’informi al Ple de les corresponents
devolucions.
Tercer.- Que es publiqui al taulell d’anuncis de l’Ajuntament aquests acords i que es
comuniqui al Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i exposa:
Com ja vaig dir al ple del mes passat, vaig esbrinar que les ordenances fiscals
aprovades per aquest equip de govern pel 2012, havien fet un increment de la
caminada popular. I vist que ningú m’ha contestat, i ningú m’ha dit res, per què si
s’aproven o no unes ordenances fiscals al 2012 amb uns preus, es tenen que respectar.
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Jo crec que tenim que tornar aquests diners i continuar fent la feina que te que fer tant
el Patronat d’Esports com l’equip de govern.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta:
Nosaltres, com bé a dit en Rafael, quan es tracta de temes locals, mesurem el que posa
a la moció i prenem la decisió en consideració al contingut i no al partit.
En aquest cas votarem a favor. No creiem que hagi hagut mala fe per part del Patronat
d’Esports. Creiem que ha estat una errada, però tal com demanem al Ministeri una
correcció, una caducitat, demanem que compleixi també la normativa vigent el
Patronat d’Esports i s’encarregui de tornar els diners que s’han cobrat de més. Encara
que sigui una quantitat que no arruïnarà a l’ajuntament ni ningú patirà, però és una
qüestió de sentit de responsabilitat.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CpF, senyora NÚRIA CLAVERIA i
diu:
En la mateixa línia, nosaltres també hi estem d’acord. Considerem que, probablement,
no ha estat una qüestió de mala fe, ha estat una qüestió d’errada, però sí que hem de
reclamar que es mantinguin i es compleixin unes normatives determinades amb uns
ens determinats, doncs en aquest cas, encara més. Crec que hem de donar exemple
amb la forma que tenim de treballar. I sobretot demanar a qui correspongui fer aquesta
gestió, que afini. Que quan ho faci, ho tingui present.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor JOSÉ RAMÍREZ i
manifesta:
Buenas noches. Efectivamente, señor Badia, usted lleva razón, se ha cobrado
céntimos, estamos hablando de céntimos, pero efectivamente, es verdad. Se han
cobrado precios que no están aprobados por las tasas. Pero antes, voy a recodar a los
presentes, que no es que el regidor ni el Cap del área pertinente, haya dicho 8, 12, no.
Quiero hacer un pequeño resumen de los últimos cuatro años, con nombres y detalles,
para que al final, os deis cuenta todos los asistentes, del señor Badia.
-2008, regidor: señor Badia. No hay precios públicos de la caminada en los precios y
tasa del ayuntamiento. Él decide cobrar 7 y 10, a pesar de que no está ni aprobado por
el Patronato, ni por el Consell d’Administració, ni por la Junta de Gobierno ni por el
Pleno.
-2009, regidor: señor Badia. Se aprueban las tasas pertinentes, los precios oficiales por
el ayuntamiento. Los precios públicos d’Esports, se aprueban solo en el Consell
d’Administració del Patronato, en diciembre del 2008. Señor Badia presidente. No hay
precios públicos ninguno en las tasa oficiales del ayuntamiento.
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-2010, regidor: señor Badia. El precio público de la caminada que aparece en las tasas
es de 7 y 10 euros. No se aprueban, no obstante se prorrogan las del 2009. Como se
van a prorrogar las del 2009, si no existían aprobadas. Se cobran 7 y 10 euros.
-2011, regidor de deportes: señor Randos. El precio público de la caminada que
aparece en las tasas es de 7 y 10. No se aprueban y se prorrogan las del 2009. Se
cobran 8 y 12 euros.
Que ha hecho el señor Ramírez. A instancia de su técnico correspondiente.
- Pepe, vamos a celebrar la caminada
- Que se cobró el año pasado?
- 8 y12
- Igual
Sin entrar en más temas. A pesar que el IPC en todas las tasas municipales, se había
subido un 4,5%. No respetando ese aumento del 4,5%, simplemente me limité a decir
“igual que el año pasado”.
Ahora bien, estamos hablando de 7,30 euros, cuando se han cobrado 8. No obstante,
señora Núria, veo que va a responder, lleva usted razón, se han cobrado precios
indebidos, y el equipo de gobierno devolverá estas cantidades a todas aquellas
personas que lo reclamen. O, si aquí se acuerda, por unanimidad de los presentes, o
por mayoría, esas cantidades. Porque seria un desastre económico para el propio
ayuntamiento llamar uno a uno, va a costar más las llamadas o todos estos posibles
afectados de los 0,60 céntimos. Yo propongo que entreguen voluntariamente, que se
donen estas cantidades, que suman 700 euros, cuidado que no estamos hablando de
miles de euros, 700 euros, que se donen a una entidad sin ánimo de lucro, a Onco
Vallès, a la Cruz Roja, a alguna de estas entidades.
El senyor ALCALDE diu:
Hi ha una qüestió clara que és jurídica. Jurídicament, la quantitat que s’havia de cobrar
és 7,30€ i es va cobrar 8€. Per tant, tota persona que se li ha cobrat 8€, té tot el dret a
que se li retornin 70 cèntims. Això sense cap mena de dubte. Per tant, a tota persona
que vingui al Patronat, i que sol·liciti la devolució, aquests 70 cèntims se li tornaran.
La gent que no la sol·liciti, després això sí que podem destinar-ho a fons solidari. I
aquesta és la proposta que fem des de l’equip de govern.
És evident que, en aquest aspecte, aigua passada no mou molins, hem d’aplicar la
normativa d’ara. Tenim uns preus aprovats i s’han d’aplicar aquests preus. Per tant,
tothom que a títol personal vingui al Patronat d’Esports, hi ha la directiu que se li
tornin aquests diners.
La regidora senyora CLAVERIA diu:
L’únic que volia dir és que aplaudeixo aquesta iniciativa. Que a tota persona que es
vegi afectada i vulgui reclamar-ho se li tornaran aquests cèntims, etc.. i la resta, si no
ho reclamen, passarà a un fons solidari; em sembla molt correcte, perquè aquests 700
euros, sense ser una gran quantitat per segons qui, per algunes persones és molt
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important, i sobre tot, per exemple, per aquests centres que estan patint totes aquestes
retallades. A part d’això, hi ha una cosa molt important, després de tot aquest
exhaustiu estudi de buscar dades des de l’any 2008, que el senyor Badia no va dir, no
va aprovar, no va fer... resulta que hem estat cobrant uns preus que no han estat
aprovats, que no han passat pel Consell d’Administració, etc.. per tant, per aquesta
mateixa regla de tres, tirem endarrere, i tot el que s’ha cobrat, a fons solidari.
El regidor senyor GONTAN diu:
Repassant la moció, i veient per on anirà el caire de l’aprovació, jo l’únic que
demanaria és afegir en el darrer punt, que la comunicació no només aparegui al tauler
d’anuncis, sinó que aparegui als mitjans de comunicació municipals, a la “tele”, al
butlletí i a la web, per una qüestió de facilitar la feina, i que arribi a més gent.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i exposa:
M’agradaria que el senyor Ramírez que ens digues en quin Consell d’Administració es
van aprovar aquests preus del Patronat, doncs no ho recordo. O es van aprovar en el
pressupost municipal? I després, una altra cosa, m’agradaria també, que possessiu un
termini per aquestes reclamacions, per què sinó això es pot dilatar en el temps. Posem
un termini de x mesos.
Intervé el regidor senyor BADIA dient:
Cadascú explica la seva aquí. 300 euros no són senyor Ramírez, em sembla que hi
havia més de 1000 persones, i són més de 1000 i pico... Vostès van cobrar 8 euros la
inscripció, i el mateix dia eren 12 euros, i tenien que cobrar 10,45€.
Ja ho pot mirar. A mi no m’ha d’ensenyar cap número, si vol el mes que ve li portaré
tots els papers ben posades, per què vegi.
Després, tot el que està dient vostè és una mentida. Precisament, jo ho he estat mirant
aquest anys.
Primera, quan jo estava al govern, només va haver-hi un pressupost, i es va cobrar
sempre, els tres anys, els 7,20 euros que estaven estipulats en aquest pressupost.
Perquè no es va aprovar cap més pressupost, i s’ha cobrat sempre.
Li torno a dir, vostè acaba de dir, senyor secretari vull aquesta gravació perquè vostè
acaba de dir que jo vaig pujar a 8 i 12 , això és mentida. I sinó al pròxim Ple li tornaré
a passar una altre moció, amb tota la documentació dels quatre anys, perquè la tinc. I
el que ha cobrat vostè ara, aquesta última també anirà, que tenien que cobrar 7,30 i
10,45 i van cobrar 8 euros i 12 euros. I sinó miri la revista que vostè va fer, perquè ho
posa, jo no m’ho invento res. Gràcies a deu, no m’invento res.
El regidor RAMÌREZ exposa:
Perdone pero tendrá que ir al otorrino. Yo he dicho 2011 regidor señor Randos, cobra
8 y 12. Y yo en el 2012, mantengo el precio. En ningún momento he dicho que el
señor Badia haya subido a 8 y 12 euros, por eso le digo que vaya al otorrino.
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Intervé el senyor ROSÁS dient:
Quin termini posem?
Contesta el senyor ALCALDE i diu:
Posem 2 mesos?
Intervé el senyor BADIA dient:
A veure on es publica, perquè 100 són de les Franqueses i la resta no
Intervé el senyor ROSÀS i diu:
Que surti publicada la nota en el butlletí municipal que arriba a totes les cases, la
pàgina web no arriba a totes les cases.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació de les esmenes
esmentades
Les esmenes són aprovades per unanimitat.
Tot seguit, es procedeix a la votació de la moció dels següents acords:
“ATÈS que en la "X CAMINADA POPULAR" en les butlletes d'inscripcions consta
que es va cobrar 8 Euros per les inscripcions realitzades fins el dia 5 d'abril i 12 Euros
per les inscripcions fetes entre els dies 10 d’abril al 15 d’abril de 2012.
ATÈS que les ordenances fiscals de l'exercici 2012 Preveuen expressament que el cost
de les inscripcions de la Caminada Popular serà de 7,30 euros pels inscrits fins el dia
abans de la Caminada, i de 10,45 euros per les inscripcions fetes el mateix dia de la
caminada.
ATÈS que s'ha cobrat més diners dels que preveuen les nostres ordenances fiscals i que,
per tant, la diferència ha de ser considerada com a ingressos il·legals per part del
Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès.
Es proposa els següents
ACORDS:
Primer.- Que es determinin les quantitats cobrades il·legalment de les inscripcions de
la Caminada Popular, en virtut dels imports establerts per l’Ordenança Fiscal de 2012
número 17 de preus públics, concretament en el epígraf tercer. Altres Activitats
Esportives.
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Segon.- Que es faci la corresponent devolució dels diners cobrats il·legalment als
participants inscrits a la Caminada Popular que ho demanin i que s’informi al Ple de
les corresponents devolucions.
El termini per sol.licitar la devolució serà de dos mesos.
En el cas que hi hagi participants de la caminada que no demanin la devolució o no ho
facin dins el termini assenyalat, els diners no reclamats i que s’haurien d’haver tornat
es donaran a una entitat sense afany de lucre
Tercer.- Que es publiquin aquests acords al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la
pàgina web i al butlletí municipal i que es comuniqui al Patronat Municipal d’Esports
de les Franqueses del Vallès.
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.
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

10.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LA
CONTRACTACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS EMESES
PER DIVERSES ENTITATS FINANCERES

Que més de 700.000 persones, de les quals 210.000 a Catalunya, són afectades per
haver adquirit les conegudes com a “participacions preferents”, producte financer d’alt
risc ofert per diverses entitats financeres.
Les “participacions preferents” consisteixen en eines de captació de fons procedents de
persones estalviadores, amb molt baixa liquiditat, sense venciment de retorn del capital,
i que en la seva remuneració, en rendiment i en retorn del capital inicial queden
subjectes a l’arbitrarietat de l’entitat financera emissora.
Aquest producte financer presenta un gran nombre d’avantatges per a les entitats
financeres emissores, atès que el capital captat és comptabilitzat com a fons propis. Per
tant, i en raó de les exigències en dotació de capital propi efectuades pel Banc Central
Europeu i pel Banc d’Espanya, la promoció de les “participacions preferents” entre les
persones clients de diverses entitats financeres alleujava aquestes noves exigències dels
ens reguladors esmentats, sense carregar els seus balanços i endossant la responsabilitat
a les persones subscriptores d’aquest producte financer.
A diferència dels dipòsits efectuats a comptes corrents, comptes d’estalvi o comptes a
termini, el capital situat a les “participacions preferents” no queda cobert pel Fons de
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Garantia de Dipòsits, perdent una important seguretat per a la persona estalviadora o
inversora.
En els darrers mesos, i com a conseqüència de la profunda situació de crisi econòmica,
moltes de les persones que tenien dipositats els seus estalvis en forma de “participacions
preferents” han vist com ni la remuneració compromesa ni la recuperació del capital
inicial no són satisfets per diverses entitats financeres. La complexitat d’aquest producte
financer així com la particular situació econòmica d’algunes entitats financeres ha
generat que moltes persones estalviadores no puguin recuperar en cap moment el seu
capital inicial, trobant-se en alguns casos amb respostes que incloïen només la
recuperació d’una part del capital invertit, perdent-ne bona part, o amb compromisos de
retorn de fins a 10 anys.
Cal notar que les “participacions preferents”, en no tenir venciment, només poden ser
venudes al que es coneix com a “mercat secundari”, àmbit on la venda és força
complicada, sovint a un preu molt més baix que el valor inicial dipositat, i on
generalment només la pròpia entitat emissora acostuma a recomprar, també sovint a un
preu molt menor que el capital inicial.
La venda de “participacions preferents” a persones estalviadores s’ha estat duent a
terme per part de diverses entitats financeres sota frau, en no informar de forma
detallada i acurada tant dels avantatges com dels inconvenients d’aquest tipus
d’inversions. De fet, moltes de les persones afectades per les “participacions preferents”
són persones amb dificultats per comprendre moltes de les subtilitats de productes
financers complexes com aquest. I, tal i com la realitat demostra, sovint diverses entitats
financeres han obviat d’explicar a aquestes persones molts dels inconvenients que
presenten les “participacions preferents”.
Moltes de les persones afectades per les “participacions preferents” són gent gran,
pensionista, amb no massa recursos o amb rendes baixes, raó per la que el fet de no
rebre la remuneració prevista o promesa, així com els dubtes i dificultats per recuperar
el capital inicial, els col·loca en una situació compromesa, difícil, i generadora d’un
malestar important.
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes persones, que
es veuen desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns productes financers dels
que no han estat correctament informades ni assessorades, proposem al Ple de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, la presa dels següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR la manca d’informació en la que han incorregut en molts casos
determinades entitats financeres en la comercialització d’aquests productes.
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Segon.- COMUNICAR als organismes reguladors (Banc d’Espanya i Comissió
Nacional del Mercat de Valors) la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació
per part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per
al conjunt de persones afectades, dels seus drets i dels seus deures.
Tercer.- INSTAR al govern de l’Estat a demanar als organismes reguladors que les
entitats financeres garanteixin liquiditat en terminis raonables als afectats per aquests
productes, dels que no hagin garantit una informació adequada sobre les seves
característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.
Quart.- DONAR SUPORT a totes les actuacions de les associacions de persones
usuàries de les entitats financeres en la informació i defensa de les persones afectades, i
en la denúncia de les irregularitats i comeses en la fase de comercialització i
contractació d’aquests productes financers.
Cinquè.- RECOLZAR totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades
tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la
defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
exposa:
Ha quedat demostrat que ha hagut un abús bancari, que ha hagut un excés o un abús en
la confiança de les persones que han cregut en delegats o treballadors de les oficines
bancàries, sense anar més lluny, aquí a les Franqueses, tenim casos de gent gran, que
ha vist com uns estalvis a termini, se li convertien en aquestes participacions, i han
perdut gran part del patrimoni que tenien amb aquest engany, que moltes vegades s’ha
fet per guanyar una comissió, simple i exclusivament, per guanyar una comissió. Per
tant, creiem que és un tema d’alarma social i per tant creiem que les administracions
públiques, en aquest cas, l’Ajuntament de les Franqueses, s’ha de manifestar al
respecte, com així ho fa el PSC a nivell català, i pensem que és important que les
administracions s’impliquin socialment en aquest tema.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i
diu:
Una altra moció copiada. Aquesta moció la vaig presentar jo el mes passat, i es va
votar en contra.
En la seva moció que acaba de presentar, en el punt número 4, (el regidor llegeix el
punt 4 dels acords) això que vol dir, que inclou les actuacions judicials? És la meva
pregunta.
El regidor senyor RIBALTA diu:
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No. En podem parlar. Som en un plenari municipal, per això som els representants
dels ciutadans i podem arribar als acords que calguin en aquest plenari. No sé si és una
proposta seva o no.
El regidor senyor BADIA diu:
Li pregunto perquè és clar, és clavada a la meva, diferents maneres, per això li
preguntava. Actuacions judicials, si o no?
Respon el regidor senyor RIBALTA dient:
A veure, el que estem aprovant avui és una moció que vostè fa més d’una setmana que
la te a les mans, i que diu el que diu. I que per tant, obliga a aquest ajuntament, a fer
allò que diu a la part resolutiva. Per tant, això és el que diu, i això és el que proposem.
Continua el regidor senyor BADIA dient:
És que li tenia preparada la contestació, perquè hi ha maneres de posar...
Si vostè hagués dit que si, és el que PxC va proposar. Si vostè hagués dit que no, tenia
que haver tret “a totes les actuacions de les associacions”, veu com és la moció, és
clavada. Li votaré a favor, no es preocupi.
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, UPLF, PxC i els regidors senyors Francesc Torné i
Martí Rosàs del grup municipal CpF, quatre abstencions dels regidors dels grups
municipals LFI i ERC i la regidora senyora Núria Claveria del grup municipal CpF, i
per tant, amb el quòrum legal.
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.
11.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

La reforma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha
comportat un augment considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i per
tant no disposen de cap prestació o subsidi per viure.
L’agreujament de la crisi econòmica i la manca d’eficiència de la Generalitat en
resoldre els expedients de sol·licituds de la Renda Mínima també està comportant un
augment de les persones sense recursos.
Aquests fets han comportat un augment de les demandes d’ajuts als ajuntaments i a les
entitats socials, ajuts que difícilment poden negar-se perquè són per cobrir les
necessitats més bàsiques de subsistència.

Ple 31/05/2012 – pàg. 39

La revisió dels expedients al mes d’agost va provocar una situació de desgavell i de
caos. Va posar en evidència la manca de coordinació en la gestió de la Renda Mínima
per part dels Departaments de Benestar i Família i del Departament d’ocupació i, el que
és més greu, la manca de confiança en els professionals dels serveis socials dels
ajuntaments i de les entitats socials que participen en el programa.
Aquesta manca de confiança ha comportat un increment de la feina dels professionals
de serveis socials bàsics i una despesa extraordinària als pressupost municipals.
Per tot això, els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al Govern de la Generalitat a:
a) Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les necessitats
derivades del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al Document de
propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya.
b) Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i
l’establiment de canals de informació i comunicació permanent entre el Govern
de la Generalitat i les administracions locals, com a única alternativa per
garantir un aplicatiu de la reforma de la RMI eficaç i eficient, i evitar la
generació de situacions de caos i alarma social.
c) Davant la manca d’informació als sol·licitants i donat el col·lapse que pateixen
els expedients de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar als sol·licitants, a més
de la resolució del seu expedient, la causa de l’endarreriment del mateix en el
termini de tres mesos.
d) Compensar als ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan destinant
a donar resposta a les situacions d’emergència social, com ajuts per deutes de
lloguer, ajuts de pagament de subministrament bàsics com llum i aigua, ajuts
per evitar desnonaments, ajuts per alimentació enter altres, produïdes als
municipis, com a conseqüència dels canvis legislatius, de les irregularitats i
deficiències dels últims canvis de models de cobrament i de control dels PIRMIS
i del col·lapse dels expedients des del maig de 2011.
e) Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics
f) Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i
desenvolupament immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral
alternatives, adreçades al conjunt de persones que s’han quedat excloses en el
seu accés a la RMI per l’aplicació del nou decret, tenint en compte que els
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ajuntaments no poden assumir les noves demandes socials provocades per
aquest fet.
g) En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials
dificultats d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga
durada, que davant les restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció,
n’han estat exclosos, presentar un programa de plans extraordinaris d’ocupació
local i per entitats sense afany de lucre que garanteixi com a mínim els mateixos
contractes atorgats l’any 2010 i a incentivar la contractació d’aquestes
persones a les empreses d’inserció.
Segon.- INFORMAR a tots els sol·licitants de la prestació del dret que tenen
d’Interposar un recurs d’alçada si es produeix la desestimació de la sol·licitud per
silenci negatiu així com de la forma i terminis per fer-ho.
Tercer.- NOTIFICAR l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al
Departament de Benestar Social i Família, a la Mesa del Parlament i el grups
presents al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal PSC-PM, senyora GISELA SANTOS i
exposa:
En primer lloc, ja sabem que aquesta moció s’ha passat en un altre moment en el Ple
de l’ajuntament per part del grup municipal LFI.
Nosaltres, ha part de tot aquest desplegament d’intencions, jo volia referir, més
concretament, a dades concretes de la prestació de la RMI, que s’executa a través de
l’Àrea de Serveis Socials del nostre ajuntament, perquè creiem, que és la manera de
què les persones, ciutadans i ciutadanes de les Franqueses, tinguin coneixement de la
tasca que està fent Serveis Socials en aquest aspecte.
Primer de tot, les dades concretes de les famílies de PIRMI tramitats actualment en el
municipi, són de 121 famílies. A Bellavista s’han tramitat 94 famílies; Corró d’Avall,
Corró d’Amunt, Llerona i Marata 27 famílies. Aquests PIRMIS resolts, els que estan
resolts, s’han aprovat 54, però tot i així, malgrat que s’hagi resolt aquests expedients,
durant el temps que s’ha estat per resoldre, es van acumular deutes, i s’ha perdut la
possibilitat de rebre l’ajut de lloguer de la Generalitat. Llavors hem de valorar i tenir
present aquestes circumstàncies excepcionals des de que no s’ha pogut fer aquest
tràmit, ha anat a càrrec de l’ajuntament, en temes d’ajuts econòmics.
Hi ha 57 pendents de resoldre que estan tramitats des de juliol i agost de 2011.
Estem parlant de 10 mesos de endarrerits. Estem instant als departaments que és molt
prioritari resoldre aquests expedients, perquè la situació és de risc familiar i social.
Existeixen unes situacions molt concretes en el nostre municipi, que ens preocupa i
molt.
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famílies monoparentals, sense ingressos, amb càrregues familiars, per la cura
dels seus fills, que han patit una relació conflictiva amb la parella, el què
comporta que es troben sense ingressos, per poder facilitar les necessitats
bàsiques de la família, com alimentació, higiene, despeses de llar, etc.
Persones que en aquests moments, es troben sense ingressos, per necessitat del
suport de les activitats de la vida diària, però, persones que estan acabant uns
estudis per millorar la formació professional, i que actualment s’estan trobant
sense poder compensar la millora laboral, amb dificultats d’accedir al mercat
laboral, i amb la manca del suport suficient per les necessitats bàsiques
Les famílies sense ingressos per les necessitats bàsiques com alimentació,
higiene i despeses de la llar.

Tots aquests expedients estan pendent de resoldre per lo tant, nosaltres el que
tenim que fer, és anar a pressionar al govern de la Generalitat, perquè pugi resoldre
aquests expedients endarrerits. Alguns estan pendents de nòmina, vol dir que estan
avaluats i aprovats, però no està pagat. Això son tràmits del juny del 2011, octubre,
febrer i març del 2012. Que vol dir, que des de l’octubre del 2011 fins al març del
2012, totes les persones que han fet aquests expedients, estan rebent ajuts
econòmics de l’Àrea de Serveis Socials, per tal de frenar i per fer contenció,
perquè no es produeixi el què abans havíem parlat, una cosa molt greu, que és el
tema de desnonaments.
Resumint, reclamem, que es triguin 11 mesos en resoldre aquests casos, comporta
una despesa per a l’ajuntament com he dit, per assumir les despeses de
subministrament, les derivades mensuals de suport d’alimentació, la sobre carga
dels serveis, també estan direccionats a Càritas, despeses de lloguer i evitar els
desnonaments.
Per últim diria, que les últimes noticies que tenim sobre el tema dels PIRMI és que
s’està traslladant, perquè si sabeu, tot el que és el PIRMI està coordinat i valorat en
2 departaments, un és el de Benestar Social i Família, i l’altre és el departament
d’Ocupació. Sembla ser que s’estan derivant tots aquests expedients cap al
departament d’Ocupació, amb el greuge de:
Primer: que passa amb les avaluacions dels professionals de Serveis Socials de
cada municipi, no es té en compte. És un tema social no un tema només
ocupacional. El què vol dir que em de fer una forta pressió perquè això es pugi
resoldre.

Pren la paraula el senyor ALCALDE i diu:
Nosaltres, com a grup municipal de CiU, tot i que la Generalitat és convergent, i aquí
nosaltres us hauríem de votar que no, tampoc moralment podem fer-ho, i en aquest
cas, nosaltres ens abstindrem.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-AM, UPLF, CpF i LFI, sis abstencions dels regidors
dels grups municipals CiU, PP i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER DECLARAR LES FRANQUESES DEL VALLÈS
MUNICIPI REPUBLICÀ
ATÈS que la Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap
d’estat i li confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció
a cap tipus de responsabilitat.
ATÈS que afegeix, a més, que la corona és hereditària en els successors de l’actual cap
d’estat, de manera que s’anul·la la possibilitat del poble d’escollir el seu màxim
representant civil.
ATÈS que aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l’ordenament
jurídic d’un territori, predeterminen inevitablement les característiques de la resta de
normativa que se’n deriva i, a més a més, posen de manifest i l’acceptació, per part dels
principals actors polítics i socials que conviuen en aquest territori, d’uns principis no
democràtics que perpetuen determinats privilegis que no poden ser mai sotmesos a
consideració de la ciutadania, per ratificar-los o rebutjar-los.
ATÈS que aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà
que situa a tots els ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu cap
d’estat recau en la sobirania popular. Un model de societat que passa per reconèixer
ciutadans i ciutadanes lliures que entén la llibertat com a màxima expressió de la no
dominació. Una forma d’organització civil que recull els valors republicans com a
màxims garants de la justícia, la transparència, el retre comptes, l’exercici del poder
amb humilitat. Una manera d’entendre el poder diferent a com s’entén ara i que, prova
d’això, comporta, per exemple, actituds reprovables com ara l’opacitat del pressupost de
la corona espanyola o casos de negocis poc clars fent ús dels privilegis reials. En
definitiva, el model republicà entén la societat de forma no dogmàtica, plenament
democràtica i premia els mèrits per sobre dels privilegis injustificats i no legitimats.
ATÈS que a l’hora de plasmar aquests valors en el dia a dia de la gestió municipal
s’adopta la consideració que a l’administrat se’l tracta com un ciutadà i no com un
súbdit, provoca, a més, una relació amb la ciutadania més eficient, que s’explica per la
major confiança, participació i implicació que deriva del tracte entre iguals que s’adopta
com a punt de partida.
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ATENENT, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre sentiment que
com a màxims representants democràtics de la ciutadania tenim la responsabilitat i
encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en la nostra nació i també en cada un
dels municipis que la configuren.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa els següents
ACORDS:
Primer.- DECLARAR Les Franqueses del Vallès municipi republicà, entenent que
aquesta forma de govern representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat
millor que les altres.
Segon.- RECONÈIXER els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les
responsabilitats municipals que es tenen encomanades.
Tercer.- FER ARRIBAR aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a
la Presidència del Govern de la Generalitat i, per correu electrònic, als mitjans de
comunicació locals i comarcals.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidora del grup municipal ERC-AM senyor ÀNGEL PROFITÓS i
exposa:
No llegiré la part expositiva de la moció, vist l’èxit que ha tingut la part anterior, de
tota manera, estarà penjada a la pàgina de l’ajuntament, formant part de l’acta, i els
agrairia que la llegissin.
En la moció no es parla del text, ni d’elefants, escara que sigui la cançó de l’estiu, ni
res d’això, sinó que el que fem és parlar de formes de govern.
En aquest cas, ens trobem que, la Constitució Espanyola que ens és vigent a nosaltres
ara mateix, situa al Rei com a cap d’Estat, i li ofereix una sèrie de prerrogatives, la
seva personalitat és inviolable, i no té cap mena de responsabilitat. A més a més, amb
això no s’acaba, sinó que el títol de Rei es transmet de pares a fills, amb la qual cosa,
els ciutadans no tenen la possibilitat real d’escollir un cap d’Estat que els representi.
A continuació llegeix el paràgraf quart de la part expositiva de la moció, i continua
dient:
Com he dit abans, el municipi és la primera línia de contacte del ciutadà amb les
administracions i ens sembla que si que és prerrogativa dels representants que vostès
han triat, pronunciar-se sobre quina forma de govern ens agradaria, i és per això que
demano el vot a favor d’aquesta moció.
Pren la paraula el regidora del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i exposa:
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Nosaltres no estem d’acord amb la Monarquia, però és el què tenim per Constitució i
quan varem prometre el càrrec ho varem fer dient que respectaríem i faríem respectar
aquesta Constitució. Alguns ho van fer imperatiu legal, altres no. Això no vol dir que hi
estem o no d’acord, però varem fer aquesta promesa.
Una altra cosa que volia dir és que, això de portar les Franqueses com a municipi
republicà, no sé com ho pensa fer, perquè si es parlés de la Nació o de l’Estat, en
podríem parlar, i potser ens posaríem d’acord. Primer s’ha de modificar la Constitució
Espanyola, jo no sé, si ara en aquests moments, amb una majoria del PP és el moment
millor per fer aquesta modificació de la Constitució, no ho sé, jo tinc els meus dubtes.
Després, una altra cosa, això que ha dit vostè, el què ha llegit al final, de què és la millor
manera de fer respectar els drets, no sé com ho ha fet anar; escolti, com ha fet vostè aquí
en aquest ajuntament, col·locant la seva gent, sense passar per cap procés de selecció, ni
deixant oportunitat a altres persones a optar a aquest lloc, que és que té més gent encara
ara per col·locar-nos, per això ens vol fer municipi republicà?
El senyor ALCALDE intervé dient:
Només un matís, no ha col·locat a ningú, és personal eventual, que ho sapigueu. Ho dic
per matisar-ho. Podeu estar d’acord o no podeu estar d’acord, però estem d’un personal
eventual. De la mateixa manera que vostè senyor Torné tenia una secretaria que era
personal eventual, és el mateix.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i manifesta:
Nosaltres no anàvem a parlar, només per fer dos petits indicatius, dos petites esmenes,
que per nosaltres falta notificar al Govern Central i a la Casa Reial. Si anem, anem a
mort, sinó no anem.
I jo li diré perquè nosaltres votarem a favor d’això. Estem d’acord amb el què vostè diu,
però quan una llei és injusta, s’ha de canviar. Cap persona pot estar per sobre de la llei, i
més amunt. I del que estem cansats els ciutadans, és de veure la impunitat d’una casta,
començant pel Rei i acabant per qui no és el Rei, que fan el que volen i queden de
rosetes, per tant, per llei, com a mínim, no garantirem que pugin fer el que vulguin.
Hi ha un punt que el senyor regidor no ha llegit, dins d’aquest paràgraf, que són la
quantitat de negocis que fa la “camarilla” que acompanya a aquest Rei, quan va a Sud
Amèrica i als Països Àrabs, que molts d’aquests calés després van a paradisos fiscals.
Que li compren un iot i el tenen amagat perquè no es vegi.
Totes aquestes coses s’han d’acabar. S’ha d’acabar de normalitzar.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i exposa:
El PSC ideològicament i conceptualment estem bastant d’acord amb el concepte d’Estat
i amb el concepte de societat que la República significa i que la República representa.
De fet, el grup municipal, unànimement, ens definim en aquest sentit, personalment i
políticament.
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De totes maneres, considerem, que l’estat de dret, i els mecanismes que tenim i que ens
hem dotat, a nivell democràtic, demanen i requereixen altres canals de transformació i
de modificació de la societat, que no son aquests brindis al Sol de “Les Franqueses
municipi republicà” no. Tenim un parlament, tenim uns mecanismes de referèndum,
tenim uns mecanismes de llibertat i de democràcia, que són aquells, els què han de
regular aquestes coses. Per tant, per molt que ideològicament coincidim, el PSC no
estem per aquests brindis al Sol, sinó que estem per un treball més seriós, que es fa als
Parlaments, que es fa al Congrés dels Diputats i que es fa a altres òrgans.
El què sí que seria instar òrgans polítics, a desenvolupar aquesta tasca, és una cosa, però
com li repeteixo per tercera vegada, aquestes proclames que no ens porten enlloc, doncs
ens abstindrem.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i manifesta:
Senyor Profitós, poca cosa, tinc molt poca cosa, li votaré en contra, però, li voto en
contra com a Josep Badia si vol, i sinó com a PxC.
No trobo sensat que això es plantegi amb una moció. I menys venint de vostè, ja que
vostè és amant de la participació ciutadana, s’hauria de fer un referèndum, i que
decideixi el poble.
Intervé el regidor senyor PROFITÓS dient:
Per ordre, i em cenyiré estrictament al què fa referència a la moció, i quan sigui el
moment, podem parlar dels altres temes.
Vostè em deia, com ho farem per demostrar que les Franqueses és un municipi
republicà, doncs d’una manera tant fàcil, com demostraria jo ara mateix, vaja, pensava
proposar al Ple, que les Franqueses és un municipi adherit a l’Associació de municipis
per la independència, que és una cosa que en el seu dia, també es va decidir, i que no té
cap re so pràctic. Miri, només es tracta de posar, una petita noteta a dins dels nostres
butlletins, en un lloc que sigui discret però visible, i a la pàgina web municipal.
Contestant al senyor Ribalta, que parlava en nom del grup PSC. Escolti, ho he dit unes
quantes vegades, el municipi és la primera línia que té el ciutadà amb les
administracions. Per altra banda, si vostè s’ha llegit, que suposo que si, quins son els
acords, estem dient fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya,
a la Presidència del Govern de la Generalitat, i escolti, el que estem fent, és demanar a
aquests organismes que vostè diu que ho han de fer, demanar que ho facin. Demanar
que es belluguin. La única cosa que estem fent, és burxar una mica, perquè aquestes
entitats que vostès diuen, que ideològicament comparteixen, comencin a fer aquests
tràmits.
Per descomptat, no sé si s’ha de votar o no, però accepto, si es que s’ha de fer com una
incorporació a la moció, accepto la seva proposta.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels
grups municipals ERC-AM i LFI, sis vots en contra dels regidors dels grups municipals
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CiU, PP i PxC, i vuit abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM, UPLF i
CpF.

13. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Pren la paraula la regidora del grup municipal CpF, senyora NÚRIA CLAVERIA i
manifesta:
És adreçada a vostè senyor Colomé. És bastant sorprenent, encara que ja estem
habituats, a viure Plens, amb escàs contingut que reflexi el treball de l’equip de govern.
Però l’estrella, ha estat aquest Ple, que recull 14 punts, dels quals 13 són mocions. I
mocions presentades per l’oposició i pels grups municipals. És a dir, ni un sol punt que
reflexi, com deia abans, el treball de govern municipal, que segurament l’estan fent,
però clar, com que, se suposa, que en la sala de plens, és on també s’ha d’explicar, ens
agradaria que de tant en tant, ens ho expliquessin.
I una de les coses que ens agradaria que ens expliqués, senyor Colomé, és, per exemple,
per quan està previst un Ple de pressupostos? Per exemple. Jo, francament, no ho
entenc. Són vostès 11 regidors en l’equip de govern, i dona tota la impressió, almenys
de portes enfora, que els fa por presentar els pressupostos, per temor de no ser aprovats.
Potser és que hi ha discrepàncies dintre del si del govern, i per això no es poden aprovar
els pressupostos. Però clar, ja aniria sent hora.

Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta:
Jo li faria una pregunta a la Rosa Pruna del Consell de la Pagesia. Aquesta vegada si
que m’ha arribat la convocatòria, no vaig poder venir a l’últim perquè a mi no em va
arribar. No dubto que me la deixessin a casa, però a mi no em va arribar. El punt que va
quedar sobre la taula, veig que aquí no s’inclou. Quan el pensa tractar? Doncs va ser un
encàrrec del Ple.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
Em sumo a la demanda del grup CxF amb el tema del Ple. Li demano que sigui un Ple
extraordinari, o que només tingui aquest punt, perquè és un Ple bastant dens, i si em de
sumar mocions i altres punts, podem acabar a les dues de la matinada. Per tant, donemli la importància que té.
Faré tres preguntes concretament.
Faré una pregunta al regidor d’Hisenda. Li demano una mica de brevetat. Primer una
estirada d’orelles. Arriba l’informe econòmic de l’any 2010. En el Ple passat se’ns
acusa a l’oposició que hem de tenir cura amb aquests informes, i se’n van ràpidament a
la premsa, a explicar-ho, sense convocar a la taula de finances especials que s’havia fet.
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Per tant, quan es farà això? I després li demano, que ens expliqui breument, que han
trobat dins d’aquest pla econòmic? Per saber-ho tots.
Després dues preguntes a l’Alcalde. Senyor Alcalde, el tècnic que va signar això, vostè
la fet ara gerent. Suposo que haurà de donar explicacions de perquè un pressupost que
dona positiu, després d’un balanç, acaba sent negatiu. Aquest senyor, mereix el càrrec
de gerent? o mereix que se li faci un expedient, per veure que ha passat aquí?
Hi ha formes i formes de contar. Jo li poso l’exemple d’un municipi d’aquí al cantó, que
va pressupostar 3 milions d’euros de la venda d’un terreny. Com no ho va fer, se’n va
anar voluntàriament a Diputació, i va aplicar un pla de sanejament a 5 anys vista, i tenen
les finances molt millor que nosaltres, ja li dic jo ara, voluntàriament. Perquè van fer un
mal càlcul d’inversió.
Després, al mes de desembre, vaig tenir una reunió amb APADIS, vostè també. Allà si
les meves fonts son correctes, vostè va dir que, donat que els costava molt rebre els
calés de les subvencions, des de l’ajuntament s’avançaria part d’aquests calés, si els
grups estaven tots d’acord. S’ha fet algun pas en aquest sentit? Per què no se’ns ha
informat a la resta de grups?
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN GONTAN i diu:
Senyora Vanesa, ens consta que una companya nostra va parlar amb vostè sobre el tema
de la ruixada d’herbicides a la rambla, just abans de la fira de Sant Ponç. Que
curiosament, ruixar herbes, en una fira que parla d’herbes remeieres...
L’herbicida, sap vostè, que no és precisament, aigua beneïda. Per tant, quina actuació
s’ha pres, perquè no es torni a repetir aquesta actuació, com a mínim, anormal de
Talher. I recorda, a més a més, en un lloc on hi ha mercat de verdura.
També, senyora Vanesa o senyor Alcalde, ja s’ha parlat amb Telefònica, per resoldre el
desastre que tenim a nivell de comunicacions? I, si s’ha xerrat, que s’ha tret en clar?
I, com a darrera pregunta, en el butlletí municipal que m’ha arribat avui a casa, anuncien
l’acord amb Excover per estalviar 365.000 euros i parlen de 2 milions que Excover ha
renunciat, i de 410.000 i 8.000 i pico...Jo sé que estan negociant el concurs de creditors
que va prendre Entorn Verd, però voldria saber, quins acords o quina contra prestació en
trauran les empreses, si hi ha alguna, de les quites que es fan, en aquest cas, ja és
pública la d’Excover. Si vostès han arribat a algun acord, encara que sigui verbal, amb
aquestes empreses? Perquè sobta, que renunciïn a tant calé, sense res a canvi.
Pren al paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i diu:
Pregunta per la Rosa. Els polígons continuen estant en molt mal estat. Ja tenim una
empresa que està treballant pels polígons, i estan molt deixats.
Pregunta pel senyor Ramírez. Les pistes de pàdel i de tennis noves, qui les gestiona? I si
s’ha fet algun conveni?
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Pregunta per la senyora Pruna. Al casal d’avis de Bellavista, no els hi arriben els diaris.
S’ha fet alguna retallada?
Pregunta pel senyor Alcalde. Com està el conveni dels treballadors d’aquest
ajuntament? Perquè sàpiga, que s’ha d’ajustar al Pla d’Ajust.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta:
Jo volia fer un aclariment a la senyora Claveria, per evitar especulacions. L’aprovació
dels pressupostos s’havia previst, així ho havia previst el senyor Alcalde, i ho havíem
previst els grups municipals de l’equip de govern, que es portés a terme el dia 7 de juny
en un Ple extraordinari. A petició de partits de la oposició, es va dir que es volia més
temps per veure aquests pressupostos, i s’ha ajornat perquè es puguin estudiar amb més
calma. És veritat que anem molt endarrerits, però obeeix a una qüestió organitzativa de
l’Àrea d’Hisenda, i una petició dels grups de la oposició que no sigui el dia 7 de juny.
Ho dic per evitar cap especulació i cap interpretació, perquè a vegades es pot utilitzar
aquest tema.
Pren la paraula la regidora senyora Vanesa García i manifesta:
Tema herbicida. Si que és cert, que el dia que la seva companya va veure que ruixaven
herbicida per la rambla, varem estar parlant. Aquell mateix dia va venir aquí la tècnica
de l’empresa. Em va dir que segons va estar parlant amb el cap de la brigada de Talher,
l’herbicida només es ficava en els arbres. Segons ella, m’ha dit que es feia per tota la
rambla. L’herbicida que utilitzen és el que està autoritzat per la Comunitat Europea, i
aquesta empresa pot utilitzar-lo, té el carnet especial per fer-ho. L’única cosa que li vaig
dir, que vigilés com ho feia i a on ho feia.
A partir d’ara, m’ha dit que ja controlarà molt en les zones on ho posen.
El tema del polígon, senyor Badia. Si que és cert que hi ha la part de més endins dels
polígons, que encara falta per fer. Només dir-li, que avui per avui, els polígons estan
molt millor de com ens els vam trobar.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor JOSÉ RAMÍREZ i diu:
El señor Badia parece que me quiere mucho últimamente!. Me extraña mucho que me
pida información sobre las pistas nuevas de pádel, cuando es fue regidor de deporte, i
sabia perfectamente y sabe perfectamente a quien se le adjudicó. Lo que me extraña
muchísimo, es que no me pregunte, por que ahora cobramos 150.000 euros de canon a
la empresa SEAE? Cuando él, en el tiempo que estuvo de regidor de deportes, ni
siquiera los cobraba los 15.000 o 20.000 que nos ofrecían.
Pistas de pádel. Ha raíz de todo lo que he dicho anteriormente, se ha revisado el
convenio que tenemos a nivel de Ayuntamiento, con la empresa SEAE.
Precisamente, y ha raíz de todo eso que se ha descubierto, estamos a punto de firmar un
convenio nuevo, donde se le cobrará un canon expresamente por las pistas de pádel.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE i manifesta:
Pel tema de Plens d’escàs contingut i que sembla que el govern no faci res.
Evidentment, no és així. Ens hem trobat una situació, en aquests moments, que estàvem
esperant la auditoria del 2010. I l’auditoria del 2010 l’hem tingut, senyor Profitós, fa
dos mesos? O a principis de maig. Llavors en aquí, ens hem trobat també entremig, un
pla d’ajust molt important, i ens hem bolcat, l’Àrea d’Hisenda, en el tema del pla
d’ajust, que no era fàcil. Hem hagut de demanar 7.004.000 euros del pla d’ajust. Hem
hagut de mirar els proveïdors que no havien cobrat a 31 de desembre i evidentment, ens
hem bolcat amb això.
El tema dels pressupostos, els tenim, gairebé tancats. Dins de l’equip de govern, hi ha
diferents sensibilitats, no li negaré, sense cap mena de dubte. Cinc partits polítics, si jo li
digues el contrari, vostè no hem creuria. És veritat, hi ha diferents sensibilitats. I en
aquests moments, un gran gruix de l’equip de govern, els dona per bons, i estem
estudiant certes peticions d’algun membre de l’equip de govern. Suposo que el dimarts
ho tindrem tancat, en aquest aspecte. Jo els avanço, que possiblement dimarts, si ens
posem d’acord, l’equip de govern, tindrem tancats uns pressupostos. I, a partir d’aquí,
els hi donarem a vostès, a la gent de la oposició. I volem que tinguin almenys 15 dies
per poder-s’ho mirar. I també, que el senyor regidor d’hisenda, que farà un parèntesis
vacacional aquest mes de juny, quan ell arribi, els hi pugui explicar.
Pel que diu vostè, del tema d’uns pressupostos, que es pugin debatre en un punt únic,
sense cap mena de dubte, jo crec que ho hem de fer. Per tant, ja els hi puc dir ara, que en
aquest aspecte, farem un Ple extraordinari dedicat només a pressupostos. D’això no
havíem parlat, però el pressupost, s’ho mereix, sempre i quan, arribem a un acord, tots
plegats.
I sense cap mena de dubte, l’ajuntament seguim funcionant.
Per que fa al tema d’APADIS. La Diputació i el Consell Comarcal els hi van avançar els
diners. No va fer falta que l’ajuntament els hi avancés en aquest aspecte. Però si que
varem agafar un compromís de fer-los la neteja. Els puc comunicar, que des del dia 1 de
maig, els hi fem la neteja. Per tant, el compromís, en aquest aspecte, està adquirit.
També comentar que us puc comunicar que en Xavier López, el director general
d’economia social i cooperativa i treball autònom de la Generalitat de Catalunya, aquest
dimarts estarà a les Franqueses, i farem una visita a APADIS. Esteu tots convidats a la
vista a APADIS, que serà el dimarts 5 de juny a les 12h.
Pel que fa a telefonia, tenim pendent una reunió, que ja la tenim fixada, amb un màxim
conseller d’economia de Telefònica aquí a Catalunya. Ens han de donar dia i hora, però
la petició està feta. Els hi varem dir que vinguessin aquí, i ens han enviat un correu
electrònic dient que tenen 700 i pico peticions d’ajuntaments, i que anéssim allà.
Farem la reunió, i a més a més, portarem un empresari que està molt al darrera d’aquests
temes, que la seva tasca és temes informàtics, que és l’empresa Perception, que estan a
la plaça de l’espolsada, i tenen problemes, i aquest ha estat una de les persones que
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sempre ha estat a sobre per intentar solucionar aquest tema a nivell empresarial. I
perquè escolti el què nosaltres anem a dir, ens el volem emportar, perquè ho pugui
traslladar als seus companys de professió.
Pel que fa al conveni dels treballadors, avui ha hagut reunió de negociació col·lectiva.
És una cosa que va avançant, però que va lenta. Se que s’estan reunint. Però
evidentment tenim un conveni que ja és vigent, no estem sense conveni, tenim un
conveni prorrogat.
Se que és difícil d’entendre. L’altre dia vaig fer una entrevista a VOTV, també vaig
rebre un correu electrònic d’una persona dient: això a canvi de què? Doncs a canvi de
res. I amb FCC estem a punt d’arribar a un acord.
Varem fer una cosa que és molt important i que veritablement ha sigut una jugada
d’escac i mat, el pre-concurs. Si veritablement no arribàvem a un acord amb
EXCOVER, ho no arribem a un acord amb FCC, nosaltres tirem endavant el concurs de
creditors, i llavors, ves a saber quan cobraran. Aquesta gent ha preferit dir, i ho fan en
concursos de creditors, anem a assegurar, agafeu les certificacions veritablement
correctes, i les passem al “pla Rajoy”, i les hem pagat. Per tant EXCOVER, aquests 500
i pico mil euros ja els hi hem pagat. Els altres 300 i pico mil o 200 i pico mil, no sé si
els hem pagat ja, que és el 50% dels interesso, però estem al moment de pagar-los. I
amb EXCOVER queda absolutament rescindit el contracte. Són una petita empresa i
ells ja han cobrat aquests 500 i pico mil euros que els necessitaven. I això ens ha anat bé
per un costat.
FCC és un monstre. Tenen un contenciós posat i ens reclamen 8 milions d’euros. En
aquests moments no vull avançar-me, però tenim un principi d’acord, perquè hi ha un
pèrit judicial que ha fet una petita valoració, i possiblement l’acord el tancarem en 800 i
pico mil euros. Però és un acord que encara hem de passar per Consell d’Administració,
pel govern... el regidor d’hisenda ja es posa les mans al cap, però és així.
I FCC ha cobrat ahir, 4.200.000 euros de factures que l’ajuntament li devia. Que
corresponen a les obres de Corró d’Amunt i crec, per l’urbanització del Sector P. I això
l’han cobrat dins el decret Rajoy.
Amb FCC és igual, si no arribem a un acord, anem a concurs de creditors, i el que Déu
sigui.
El que si us puc dir, és que, tant el contracte d’EXCOVER, com el contracte de FCC,
queda absolutament rescindit. És a dir, quin avantatge tenim nosaltres, que aquestes
dues gran obres, les podem tornar a treure a concurs. I les podem tornar a treure, no al
preu del 2006, que eren preus absolutament altíssims, sinó que els podem treure a preu
d’ara, i nosaltres aquí, també sortim guanyant.
En aquests moments la situació és aquesta. Sé que costa d’entendre. Però l’hem
encertat, hem fet el pre concurs, i ara tenen l’espasa de Damocles de fer el concurs. I si
fem concurs de creditors, l’administrador judicial és qui s’embutxaca els calés i el qui
decideix quan es paga.
I en aquests moments, la situació és aquesta.

Ple 31/05/2012 – pàg. 51

S’han contestat ja totes les preguntes?
El senyor BERNABÉ repeteix la seva pregunta en relació al gerent de l’ajuntament.
Contesta el senyor ALCALDE i diu:
És que no va fer trampes. Repeteixo, no va fer trampes. El senyor gerent no va fer
trampes. Ell en el seu informe d’interventor ho esmenta. És el que ens ha comunicat.
Ara bé, els números es poden interpretar d’una manera o d’una altre. La Diputació pot
interpretar d’una manera, Fabra Casas d’una altre, etc... però l’Interventor diu que això
ho esmenta.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor ÀNGEL PROFITÓS i
diu:
Tenen vostès amb una celeritat que, em sembla, no s’havia donat mai en aquest
municipi, tant bon punt va arribar, tot l’informe econòmic i financer.
Reunió del grup de treball de les finances, avui és el primer moment en què se’m
demana. Abans de finals d’aquest mes, la tindrem.
Vostè em diu, que jo vaig dir, que és veritat, que vostès tenien la informació, i que
fessin bon us. Jo li asseguro que em vaig limitar a respondre preguntes de gent de
premsa, que sabia, de què estava parlant. I que no vaig ser jo, qui els hi va facilitar
aquesta informació. A partir d’aquí, si que es va fer una nota, i es va fer una publicitat.
No hem pregunti com a anat la cosa, vull dir, jo li explico la part que sé.
Em demanava els trets principals. Doncs són una mica els que van sortir en el seu dia a
la premsa. Els que suposo que vostè ja deu haver vist durant aquestes setmanes. Tenim
una sèrie de trets que estan reconeguts com a ingressos, com a coses que hem de cobrar,
que realment no cobrarem mai, com a mínim, de la manera que estan. Això seria per
exemple, doncs, la part de les parcel·les del Sector N, que en el seu dia, es van
adjudicar, va haver-hi compradors, però en la situació actual d’aquest sector, els
compradors que hi havia, s’han tirat enrere. No tenim cap mena de títol per poder exigir
aquests diners. D’altes coses perquè no tenim res per vendre. I els auditors ens diuen
que no podem tenir dins de la nostre comptabilitat això. Ara estem fent la liquidació del
pressupost del 2011. Estem fent el tancament d’això i hem de parlar. He demanat
consulta per veure com ho fem, però no ho podem mantenir de manera que ho tenim.
Altres temes que ens diuen són la quantitat de sentències que tenia aquest municipi
l’any 2010 pendents de resoldre, feia molt preocupant saber per on anirien els trets. Ho
hem anat veient, des del primer mes d’arribar aquí, m’he anat trobant sentències, que és
un altre dels punts que aquesta gent, en el seu informe econòmic financer, ens diuen.
Parlen també de la gran influència que les empreses municipals, en aquest cas, Entorn
Verd, tenen dins de les nostres finances.
Vull fer notar, que la Interventora actual, no va signar aquest informe. Aquest informe,
com bé a dit vostè, estava signat per l’Interventor anterior.
El que estem fent nosaltres, amb l’equip actual de l’àrea d’Hisenda, estem intentant
seguir les recomanacions, cosa que, sortiran a les bases d’execució del pressupost
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d’aquest any 2012. I estem intentant, com hem fet sempre, aturar el cop de la millor
manera possible.

Pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, la senyora ROSA MARIA PRUNA
i manifesta:
Senyor Martí, si que estava dins de la seva bústia la convocatòria, perquè estava signada
per l’agutzil, conforme li havia deixat a la bústia. Ja em va dir la Teresa, que vostè
s’havia excusat perquè no ho havia mirat.
Esperem que si que pugui venir el dia 5. Aquell dia, de veritat que vaig trobar molt
estrany que no hi fos. Perquè era la moció que vostès havien presentat, i que estem
d’acord, i que, en el Consell de Pagesia, aquell dia, no es va debatre, perquè tots els que
estàvem, per unanimitat, eren les 12 de la nit, tothom va dir de deixar-ho per a la
propera, perquè era molt tard. Però, que sàpiga, que vaig dir tots els grups que hi havia,
que si volien fer aportacions, que ho treballarem, i farem un document nostre, per la
nostre pagesia. D’això ja pot estar ben convençut.
Per el dia 5, es vindrà a parlar per lo del gasoducte, però jo crec que tindrem temps per
poder-ho parlar. Com més aviat millor.
Contestant al senyor Badia, en relació als diaris del casal del barri de Bellavista.
Jo cada divendres vaig d’11 a 12h. Aquest dia vaig marxar que eren la una. Amb la
senyora Gregoria, amb la gent d’allà, ningú se’m va queixar. L’única cosa que hi ha, és
que diuen que els agradaria tenir El Periodico. Hem de veure com estan les arques,
perquè tot pugui ser. Però ningú se m’ha queixat que no rebi El 9 nou i El Vallès.
L’any passat rebien altres però, en comissió de govern, es va quedar que no podia ser,
per pressupost.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

