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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 26 d'abril de 2012 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:20 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 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor ANGEL PROFITÓS i 
exposa: 

 
Una cosa purament tècnica. A la pag 16, a la segona ratlla, es fa referència a la 
data de presentació de les factures, no sé si perquè vaig equivocar-me jo al dir-ho o 
perquè està mal transcrit, però on diu 31 de desembre de 2012, que encara no ha 
arribat, ha de posar 31 de desembre de 2011. 
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Finalitzada la intervenció, es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior. 
 
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia: 

 
 

2. RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 348/2012, DE DATA 
11 D'ABRIL, PEL QUAL ES SOL·LICITA LA SUSPENSIÓ DE LA 
TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA 
MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 172.15 I 186 DE LA NORMAT IVA, 
SOBRE LES EDIFICACIONS AUXILIARS A L'INTERIOR DEL P ATI 
D'ILLA EN LA ZONA RESIDENCIAL EN ILLA TANCADA  

 
ATÈS que, per Decret de l’Alcalde núm. 348/2012, de data 11 d’abril de 2012, es va 
resoldre sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que s’aturi la 
tramitació i es retiri de l’aprovació definitiva, la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació urbana, consistent en la modificació dels articles 172.15 i 186 de la 
normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la zona 
residencial en illa tancada, modificació urbanística que va ser aprovada per acords del 
Ple de l’Ajuntament de dates 29 de setembre de 2011 i 26 de gener de 2012. 
 
ATÈS que, d’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal, la dita sol·licitud es 
fonamenta, en el fet que els serveis tècnics han rebut indicacions de la Comissió 
d’Urbanisme en el sentit que cal fer una justificació més concreta de la modificació 
puntual que es pretén dur a terme. 
 
ÉS PER AIXÒ que, de conformitat amb l’informe de la Secretaria municipal, l’Alcalde 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- RATIFICAR Decret de l’Alcalde núm. 348/2012, de data 11 d’abril de 2012, 
pel qual es va resoldre sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
que s’aturi la tramitació, i es retiri de l’aprovació definitiva, de la modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació urbana, consistent en la modificació dels articles 172.15 i 
186 de la normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la 
zona residencial en illa tancada.  
 
Segon.- NOTIFICAR-HO a Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i a l’àrea 
d’Urbanisme de l’Ajuntament. 
 
El senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al 
respecte. 



Ple 26/04/2012 – pàg. 3 

 
 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i 
manifesta: 
 

Veiem que ara sembla que vulguin venir al que dèiem nosaltres quan es va 
aprovar per l’Ajuntament aquesta modificació ja “desrretida”, voldríem saber 
quina justificació demana la Generalitat de Catalunya perquè es retiri aquest 
punt i el que també voldríem saber és perquè s’ha de retirar quan els hi havíem 
dit durant tres anys, el nostre grup ha estat dient, que això no era correcta i ara 
quan ens expliquin la justificació de la Generalitat, potser doncs ho entendrem. 
El que no entenem ara, que fins ara era correcta, durant tres anys ha sigut 
correcta i ara resulta que per decret d’Alcaldia es retira. Ens va sobtar primer 
quan es va dir que es donaria compte, avui ja la convocatòria posa Rectificar 
perquè és clar, si és una cosa aprovada pel Ple tenia que ser el Ple que ho 
desaprovi. 

 
A continuació pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP 
BADIA i diu: 
 

Desprès de que es va estar lluitant molt amb el tema del pati aquest de les illes i 
tal, que es va passar vàries vegades pel Ple, al final es va aprovar per majoria, i 
ara rebem aquesta resposta de perquè s’ha suspès. M’agradaria saber perquè 
vostè ho retira i ho suspèn i clar, quedo parat perquè vostè va fer un decret 
d’Alcaldia el dia 11 suspenent això. La Comissió d’Urbanisme de Barcelona es 
reunia el dia 19. Què passa, que és que vostè estava en contacte i li van dir que 
es retirés això? 

 
Tot seguit pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM , senyor ESTEVE 
RIBALTA i exposa: 
 

Bé, Sr. Rosàs i Sr. Badia els hi explicaré una mica com ha anat tot el 
procediment perquè en tinguin vostès coneixement. A principis d’aquest mes la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona es dirigeix als tècnics d’aquest 
ajuntament, al arquitecte municipal i als serveis jurídics per aclarir o concretar 
més aquesta modificació al Pla General, en quins termes la volien portar a 
terme. La voluntat inicial d’aquest Ple i d’aquest consistori en aquesta 
modificació del Pla General era ordenar allò que l’aprovació del Pla General 
del 2004 desordenava, es a dir, com hem explicat en altres ocasions, el que 
volíem fer és que en aquells plans parcials que estaven consolidats, que estaven 
desenvolupats amb un percentatge elevat del 70, del 80 % i quedaven algunes 
parcel·les que eren potser el 20 o el 10 % per construir, no és produís un 
desordenament amb el sentit que les que s’havien d’acollir a la nova 
planificació generessin una irregularitat en l’acabament i en els patis interiors 
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d’illes. La voluntat era ordenar, es a dir, com vostès saben un Pla d’Ordenació 
Urbana el que pretén és doncs que tot el que és la via pública i el que és la 
visualització de la via pública tingui un cert ordre. En quan els tècnics van 
portar a terme aquesta modificació que vam aprovar al Ple, segons la Comissió 
d’Urbanisme ens va comentar, van fer una modificació massa generalista, que 
en algunes ocasions podia ser aplicable a sectors que ja s’havien desenvolupat 
amb el Pla General del 2004. En aquest sentit, ens va comentar que si fem això 
ordenarem un costat però desordenarem un altre. Clar quan nosaltres havíem 
treballat amb els tècnics, amb l’arquitecte municipal, el que volíem era 
precisament ordenar allò que a partir del Pla General del 2004 havia quedat 
desordenat en relació a les anteriors. I ens ha dit: podem mirar-nos-ho, podem 
aprovar-ho però aneu amb compte amb això. Clar al tenir coneixement d’això 
els tècnics municipals, estem parlant de principis d’abril, vam dir doncs parem 
i fem-ho tal i com teníem la voluntat de fer-ho, que és incloure única i 
exclusivament aquells plans parcials desenvolupats que amb la planificació del 
2004 passaven a ser desordenats, i sempre em parlat d’exemples clars de 
Bellavista, em sembla que és al carrer Rioja, o al carrer País Basc que on sí que 
es produïen aquestes descompensacions i desordenacions. Aleshores el que 
farem ara és fer una modificació única i exclusivament per aquests llocs on es 
produïa el desordenament aquest. 

 
 
Intervé el regidor senyor ROSÀS dient: 
 

Si ens hagués escoltat el que li vàrem dir, avui no hauria de passar per aquesta 
vergonya de retirar aquesta modificació, que no hauria de passar per aquí, 
perquè nosaltres ja li vam dir. Amb això vostè obre la porta de que tothom 
pugui fer un 20 % i vostè, no no no no. Miri que li ha dit la Generalitat. I li ha 
tombat. I que vostè el retiri no, l’han amenaçat amb no aprovar-el, no deixar-el 
en suspens, que és el que fan normalment la Comissió d’Urbanisme quan hi ha 
una cosa d’aquestes, la deixa en suspens perquè es presenti la modificació, no, 
vostès aquí ja ho van retirar perquè van dir : Ui! ens el tomben i quan està 
tombat ja no te’l deixen tornar a presentar. 

 
 
Tot seguit intervé el regidor senyor BADIA i exposa: 
 

Espero que des de que es va aprovar, fa tres o quatre mesos, em sembla que per 
majoria d’aquest govern, espero que aquest ajuntament no hagi donat cap 
llicència perquè es fes. Li torno a preguntar: S’ha donat alguna llicència perquè 
això es tires endavant? 
 

Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA i diu: 
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No senyor Badia, perquè com vostè hauria de saber, estem parlant d’una 
modificació inicial, faltaria la provisional i la definitiva, i en aquest sentit no es 
poden donar aquestes llicències. Evidentment que no s’ha n’ha donat cap. I la 
Comissió d’Urbanisme no ens ha dit que el retiraria o que el deixaria 
d’homologar, ens ha dit que els tècnics es miressin bé que si feien aquesta 
aplicació genèrica succeiria això i hem dit, evidentment la voluntat d’aquest 
ajuntament no és fer una aplicació genèrica de cafè per a tothom, si no que allà 
on hi havia una desordenació provocar aquesta ordenació. 

 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i LFI, quatre vots en contra dels 
regidors dels grups municipals CPF i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

3. APROVAR DEFINITIVAMENT L'ALTERACIÓ DE LA 
QUALIFICACIÓ DEL BÉ SOBRANT DE VIA PÚBLICA SITUAT 
ENTRE EL VIAL DE CAL FUSTER GORDI, DEL SECTOR W, I LA 
FINCA PROPIETAT DE VILLANUEVA Y SUS CASITAS GESTION  
INMOBILIARIA, SL, DESAFECTANT-LO DEL SERVEI PÚBLIC,  PER 
TAL DE PROCEDIR A LA SEVA QUALIFICACIÓ COM A BÉ 
PATRIMONIAL I A LA SEVA POSTERIOR ALIENACIÓ  

 
ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari de la parcel·la 
qualificada com a bé de domini públic i que té la condició de sobrant de via pública que 
es descriu a continuació:  
 
· Sobrant de via pública situat entre el vial de Cal Fuster Gordi, del Sector W, i la finca 
propietat de VILLANUEVA Y SUS CASITAS GESTION INMOBILIARIA, SL, amb 
una superfície de 13,92 m2 
 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm.198, de data 2 de març de 2012 es va resoldre 
instruir expedient per a l’alteració de la qualificació de la dita parcel·la sobrera i es va 
acordar sotmetre l’expedient de la seva raó a informació pública, durant un termini de 
15 dies, de conformitat amb el que preveu l’article 20.1, en relació a l’article 12, 
ambdós del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre.  
 
ATÈS que l’esmentat decret té el seu origen en l’acord de la Junta de Govern Local, 
adoptat en sessió que va tenir lloc el dia 29 de juliol de 2010, en què es va acordar 
concedir llicència urbanística a VILLANUEVA Y SUS CASITAS GESTION 
INMOBILIARIA, SL per a la continuació de tanca existent al carrer Cal Fuster Gordi, 
cantonada amb el carrer Sant Isidre, i que la citada llicència estava condicionada a 



Ple 26/04/2012 – pàg. 6 

l’adquisició per part de la dita mercantil del sobrant de via pública descrit anteriorment, 
per un import de 1.148,09 €. 
 
ATÈS que l’expedient ha estat exposat a informació pública, pel termini indicat de 
quinze dies, mitjançant edicte que es va publicar al BOP de Barcelona de data 23 de 
març de 2012 i al tauler d’anuncis municipal, sense que s’hagi presentat cap mena 
d’al·legació, reclamació o suggeriment 
 
ATÈS  que l’article 44.1 del Reglament esmentat prescriu que “les parcel·les sobreres a 
què al·ludeix l'article 12 poden ser alienades per venda directa al propietari o propietaris 
confrontants o permutades en els seus terrenys, amb el requeriment personal previ.”  
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’expedient instruït per a l’alteració de la 
qualificació del bé sobrant de via pública situat entre el vial de Cal Fuster Gordi, del 
Sector W, i la finca propietat de VILLANUEVA Y SUS CASITAS GESTION 
INMOBILIARIA, S.L. i, per tant, desafectar-lo del servei públic, per tal de procedir a la 
seva qualificació com a bé patrimonial i la seva alienació, prèvia segregació si s’escau, 
a  favor de la dita mercantil, pel preu de 1.148,09 €. 
 
Segon.- NOTIFICAR-HO a VILLANUEVA Y SUS CASITAS GESTION INMOBILIARIA, 
S.L. i a les àrees d’Urbanisme i de Serveis Centrals, Hisenda i Participació. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Intervé el regidor senyor ROSÀS dient: 
 

Al nostre grup no entenem perquè només és un trosset de tot el sobrant que hi ha  
de la via pública en aquest sector. Parlem de 13 metres, 13, 92 metres quadrats 
quan allà hi ha uns 200 metres de sobrant de via pública que donen façana a 
aquesta propietat, quan la porta d’accés a la finca queda passant per zona de via 
pública, zona d’espai públic, no entenem doncs perquè només és un raconet i no és 
tot aquest sobrant. Després tenim un altre dilema que és que mirant l’informe del 
tècnic no ens quadren els números. La valoració que es dona no ens quadra. Què és 
el que li venem, 6, 5 metres o li venem els 13, 92 que diu la proposta? Això és el 
que no ens queda clar perquè mirant el plànol que s’adjunta a l’informe tècnic i el 
que diu l’informe tècnic no ens quadren els números. 

 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA i manifesta: 
 

Li faré una pregunta: Hi ha un decret firmat d’Alcaldia d’una Junta de Govern de 
la sessió del 29 de juliol de 2010, on es va acordar entre altres, concedir llicència 
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urbanística per a la continuació de tanca existent al carrer Fuster Gordi, cantonada 
amb el carrer Sant Isidre, i que la citada llicència estava condicionada a 
l’adquisició per part de CASITAS GESTION INMOBILIARIA. Des de el 2010 ja 
es va firmar a la Junta de Govern. Com és que això ara, han passat dos anys, i 
aquest senyor no va complir, i a més tampoc concorda la quantitat. Què passa que 
se li fa una oferta de 1.100 € regalada o què passa aquí?   

 
 
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA i exposa: 
   
 

Senyor Rosàs, el que realment no quadre de veritat és la planificació del Sector 
W quan vostè la va fer i era regidor d’urbanisme, això és el que no quadre, 
perquè quan tenim tots els tècnics del mon, tenim la Comissió d’Urbanisme i 
fem una planificació com aquesta, a part dels errors amb les rotondes, que ja 
saben els problemes que ens estan portant i tot plegat, a part d’això, aquests 
recons perduts, el Pla Parcial té una limitació i acaba amb nyaps i amb triangles 
fora del Pla Parcial. Això és el que no quadre, és a dir, això és un error tècnic 
que en el seu moment, en l’aprovació del sector va quedar absolutament fora 
del sector. Això és el que està mal fet, que tenim un Pla Parcial, perquè el 
públic m’entengui el del Caprabo, que inclou les rotondes i a la part de la via 
de darrera on s’acaba el Pla Parcial i comença la zona qualificada de no urbana, 
tenim un vial i desprès del vial tenim nyaps de triangles allà inacabats que en 
teoria han d’estar dins del sector que pertanyen a l’Ajuntament però que no 
serveixen per res, és a dir em sembla que fer una ratlla recta per un arquitecte 
és més fàcil que fer aquests acabats que després el que generen són conflictes 
amb els propietaris confrontants i una mica la voluntat d’això és resoldre-ho. 
Resulta que una persona per entrar a casa seva ha de passar per un sobrant de 
via pública i queden allà uns espais que no poden ser utilitzats com a zona 
verda perquè com a molt hi pots posar un banc en una zona que no és de pas i 
per tant com han fet vostès moltes vegades, el més coherent és que allò sigui 
adquirit per un particular, i això és el que fem aquí, és a dir, el que estem fent 
és reordenar allò que es va fer desordenat quan es va desenvolupar el Sector W, 
perquè si vostè mira tots els sectors i tots els plans parcials, no és gaire habitual 
que hi hagi un vial que és el que va fins a la rotonda des de la via per darrera el 
Caprabo i que vagin apareixen bolets d’espais que estan inclosos dins del Pla 
Parcial però que acaben sent de l’Ajuntament  i que no tenen ni cap utilitat 
pública ni privada i l’únic que fem aquí és regularitzar això i permetre que un 
propietari pugui entrar a casa seva i no hagi d’entrar trepitjant parts de la via 
pública. 

 
A continuació pren la paraula el regidor senyor ROSÀS i diu: 
 

Contestat ho dels metres i dient-li que tots els veïns per entrar a casa seva han 
de trepitjar, si més no, la vorera què és pública. Desprès, nosaltres no estem en 
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contra, no li hem dit que estiguem en contra de que un propietari adquireixi 
aquest sobrant, cosa que s’ha fet aquí al polígon d’aquí sota dels militars, més 
amunt, allà es va fer, hi ha gent que l’ha adquirit, s’ha fet al Ramassar, s’ha fet 
allà on queden els sobrants de via pública. Vostè sap que hi ha una 
programació, que hi ha un Pla General, hi ha un vial dibuixat i aquest vial no 
coincideix amb el límit dels propietaris, per això passa que queden aquests 
sobrants. Molt bé doncs aquests sobrants el pot adquirir aquest propietari. 
Nosaltres diem perquè no ho adquireix tot, no només un trosset de 13 metres, i 
desprès expliqui’m la valoració que els 1.148,09 € corresponent a 6,5 metres i 
n’hi adjudiquem 13, quan allà hi ha uns 200 metres quadrats de sobrant que són 
uns 35.000 €. Expliqui’m aquests números perquè no ens quadren. 

 
  
Contesta el regidor senyor RIBALTA i exposa: 
 

Senyor Rosàs li contestaré les dues coses que m’ha preguntat. La primera en 
quan a la proposta tècnica, la té aquí signada per l’arquitecte municipal. 
Proposta tècnica: alienar el sobrant de via pública de  13,92  metres quadrats 
situat entre el vial de Can Fuster Gordi del Sector W i la finca propietat de 
VILLANUEVA I SUS CASISTAS GESTION INMOBILIARIA per la 
quantitat de 1.148,09 €. El que no faré jo és entrar a jutjar això, és a dir si hi ha 
un error ho parlem demà amb l’arquitecte municipal però precisament hi ha la 
superfície sobrant de via pública de 13,92 metres i diu: Superfície del sobrant 
de via pública situat entre límit de propietat i el vial, és a dir, s’han de restar 
aquests 6,5. Són aquests els que produeixen el càlcul. Miri, demà vingui aquí al 
matí i ens ho mirem i si convé canviem l’acord del Ple, no hi ha cap problema, 
però jo diria que està ben fet.  

 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS i diu: 
 

Jo li demanaria que el deixés sobra la taula i que primer ho faci ben fet i que 
desprès es porti a aprovació.  

 
A continuació intervé el regidor senyor RIBALTA i manifesta: 
 

S’ho ha mirat l’arquitecte municipal, s’ho han mirat tots els assessors jurídics 
que tinc, s’ho ha mirat el senyor Secretari, jo diria que està perfectament fet. Si 
vostè té algun dubte quedem demà, en parlem i li explico. 

 
Tot segui pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN 
GONTÀN i exposa: 
 

Nosaltres anàvem a votar a favor però li demanen que deixi això sobre la taula. 
Li demanem perquè no està clar. O hi ha un error en el plànol o hi ha un error 
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en el càlcul. El que no és possible és que aprovem una cosa avui amb errors i 
demà la rectifiquem, per tant és millor deixar-ho sobre la taula. 

 
El Senyor ALCALDE diu:  
 

Senyor Ribalta vostè que és el regidor competent, vostè decideix. 
 
 
Intervé el regidor senyor RIBALTA i exposa: 
 

Evidentment no és un tema de vida o mort pel municipi, per tant, no tenim cap 
inconvenient en deixar-ho sobre la taula. Ho podem deixar perfectament sobre 
la taula perquè no és un tema d’urgència pel municipi. Ho portem al Ple del 
mes de maig, però si us plau, truqui’m demà i quedem i vingui vostè a parlar 
amb l’arquitecte municipal, amb l’assessor jurídic d’ENTORN VERD, amb el 
senyor Secretari i digui això. I desprès sí que vingui aquí i digui: tenia raó. 
Perquè el que no pot fer és donar uns arguments que els tècnics han mirat per 
activa i per passiva i que han fet la seva valoració. Ens veiem i en parlem 
d’això? 

 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS i contesta: 
 

Justament demà no puc perquè tinc una reunió amb l’empresa a Barcelona, no puc 
venir demà al matí. Si vol la setmana que ve, però escolti, que s’ho mirin els 
tècnics i em dieu alguna cosa.  

 
Intervé el regidor senyor RIBALTA i diu: 
 

Dimarts és festa. 
 
El senyor regidor ROSÀS contesta: 
 

Dimarts al matí tinc festa, sí puc venir, si hi ha els tècnics a la casa i si vostè hi 
és podem venir.  

 
El senyor regidor RIBALTA diu: 
 

Vostè sap perfectament que té les portes d’aquí obertes, que pot venir a parlar amb 
els tècnics quan vulgui, si no també té el meu telèfon i el meu correu electrònic. 
Em truca i ens ho mirem. 

 
El senyor ALCALDE manifesta:  
 

Molt bé, suficientment debatut i per prudència queda el punt a sobre la taula. 
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La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA 
PER TROBAR SOLUCIONS ALS AFECTATS PER LES 
PARTICIPACIONS PREFERENTS EMESES PER LES ENTITATS 
FINANCERES 

 
A causa de la quantitat de ciutadans afectats que hi ha a la nostra ciutat pel tema de les 
Participacions Preferents emeses per les entitats financeres, i la falta de posicionament 
per part del Govern i dels Grups Municipals envers un tema que podríem qualificar 
d'escandalós, ens veiem en el deure de presentar aquesta Proposta de Resolució. 
 
El fet de que majoritàriament els afectats siguin gent gran, que han estalviat amb molt 
esforç i sacrifici per poder fer servir els seus diners quan ho creguessin oportú o ho 
necessitessin, fa que no ens puguem callar per més temps. 
 
ATÈS que en els contractes existia vicis ocults en el consentiment, i les entitats 
financeres no van informar al consumidor afectat de les característiques del producte. 
Especialment no es va informar sobre el caràcter perpetu, la falta de garantia d'un fons 
en el cas de fallida de l'entitat, i la seva possibilitat de pèrdues a l'hora de vendre el 
producte. En definitiva, es va camuflar sota l'aparença d'un dipòsit a termini fix, encara 
que en realitat es tractava de productes totalment diferents. 
 
ATÈS la falta d'ètica, les males practiques, i l'actuació sense escrúpols per part de les 
entitats financeres. 
 
ATÈS que les Participacions Preferents s'han venut sota l'aparença d'un dipòsit a termini 
fix, i que d'aquest fet donen testimoniatge milers de persones, gent planera que van 
dipositar la seva confiança i estalvis en les sucursals de la seva entitat financera 
habitual. 
 
DAVANT d'aquests fets, els quals a nivell ètic si més no, són d'extrema gravetat, el 
Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Franqueses posi totes les eines per poder assessorar i 
organitzar a tots els afectats de la nostra ciutat, i dirigir-los on sigui adient duent a 
terme un seguiment del desenvolupament del procediment. 
 
Segon.- Demanar als organismes competents (Comissió Nacional del Mercat de Valors, 
i al Banc d'Espanya) la seva intervenció i que els afectats puguin recuperar els seus 
estalvis. 
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Tercer.- Que l’Ajuntament es presenti com a acusació en cas de denúncies col·lectives 
i/o individuals davant de la justícia. 
 
Quart.- Que els serveis jurídics de l'Ajuntament es reuneixin amb les entitats financeres 
i demanin solucions urgents per als afectats. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA i exposa: 
 

Presentem aquesta moció, bé ja la vam presentar el mes passat, sobre aquestes 
participacions preferents perquè hi ha hagut molta gent a Espanya i a les 
Franqueses que està perjudicada. Resulta que van fer, tant les entitats 
financeres, van fer uns contractes a deu o vint anys i ara resulta que aquests 
senyors si volen treure els diners no els poden treure i és un gran problema. Era 
gent gran que se’ls hi havia dit que no hi havia cap problema, que l’endemà es 
treien aquests diners i ara s’han trobat que no els poden treure. Demanem que 
des de l’Ajuntament es posi assessors a aquesta gent i s’organitzin amb els 
afectats. 

 
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i 
manifesta: 
 

Bé, senyor Badia, vostè sap que nosaltres valorem totes les mocions que 
presenten els diferents grups independentment del grup que la presenti sempre 
que sigui en funció que sigui un bé pel poble o no. Per tant, ens hem mirat 
aquesta moció, compartim l’esperit de que aquí en el fons hi ha hagut un 
“timo” com una catedral aprofitant-se de que algunes persones grans veuen la 
figura del director de la caixa o del banc quasi com un confessor en assumptes 
econòmics, doncs han tirat pel dret. Ara, el que no compartim és que 
l’Ajuntament s’hagi de fer subsidiari en tots aquestes estafes que hi poden 
haver com per exemple avui denunciava la OCU que molts comercials de 
serveis s’aprofiten de la gent gran per vendre’ls-hi paquets del que sigui, 
telefonia, gas, etc... per preus que van més enllà del que estan pagant ara 
mateix. Per tant és una mala praxis si l’Ajuntament s’ha de fer subsidiari de 
totes aquestes coses no arribarien en lloc. Per tant, nosaltres aquí ens 
abstindrem. 

 
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA i exposa: 
 

El PSC en aquest punt que vostè porta al Ple, Sr. Badia, té una postura molt 
clara i molt contundent i així ho ha mostrat al Parlament de Catalunya i  a 
través dels diferents òrgans que el nostre partit té arrel del territori. De fet, 
estem preparant una moció al respecte i som sensibles a aquesta realitat social 
que vostè fa referència. De segon, ja li hem dit en altres ocasions, considerem 
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que en moltes ocasions vostè utilitza les mocions en un sentit demagògic i pel 
fet que el seu partit té uns principis que creiem fonamentats moltes vegades en 
la xenofòbia i amb atacs indiscriminats cap a determinats col·lectius socials, 
em pres la decisió de que li votarem en contra i que portarem una moció més 
coherent perquè el que vostè està demanant que l’Ajuntament es faci càrrec i 
tot això ens sembla molt fora de lloc. Però deixar clar que compartim la 
sensibilitat social amb els afectats per aquest tema i així ho ha demostrat el 
nostre partit en els diferents àmbits, però dir-li que li votarem en contra. 

 
Tot seguit pren la paraula el regidor senyor ROSÀS i manifesta: 
 

Nosaltres estem en la línia del que diu Imagina, no entrem amb el del PSC 
perquè vostè la presenta, si no nosaltres creiem que no és competència de 
l’Ajuntament assessorar. Nosaltres només li podríem donar suport en el segon 
punt. En els altres tres punts, dels quatre que presenten, no creiem que sigui 
feina de l’Ajuntament. Nosaltres no li votarem en contra però tampoc li 
votarem a favor, a no ser que només deixi el segon punt que és demanar als 
organismes competents, la Comissió Nacional de mercats de valors i el Banc 
d’Espanya, la seva intervenció perquè els afectats puguin recuperar els seus 
estalvis. 

 
 
El Senyor ALCALDE diu: 
 

Des de CIU esperarem la proposta del PSC. 
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup 
municipal PxC, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, 
PP, ERC-AM i UPLF, i cinc abstencions dels regidors dels grups municipals CPF i LFI.  
 
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA 
DE DECLARACIÓ DE CONDEMNA A L'ABLACIÓ GENITAL 
FEMENINA 

 
ATÈS que el passat dia 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i que el 
passat 6 de febrer es va celebrar a tot el món el Dia Internacional de la Tolerància Zero 
a l’Ablació. 
 
ATÈS que segons UNICEF  la mutilació genital femenina afecta a més de 140 milions 
de nenes i dones  a tot el planeta i que cada minut cinc nenes son sotmeses a una ablació 
al món i que cada any més de tres milions de nenes tenen el risc de sofrir la cruel 
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mutilació del clítoris i que és encara una pràctica que es continua practicant actualment 
a 26 països africans i a alguns d’Àsia. 
 
ATÈS que experts de la Universitat Autònoma de Barcelona creuen  que prop de 10.000 
nenes poden estar en risc de sofrir una ablació a Espanya i que els Mossos d’Esquadra 
han intervingut en 36 casos de nenes a Catalunya que estaven en risc de sofrir una 
ablació, segons les xifres del 2011 de la Conselleria d’Interior. 
 
ATÈS que a la immensa majoria dels casos de residents a fora de l’Àfrica es tracta de 
menors que sovint viatgen als seus països d’origen per practicar la mutilació, sobretot 
en èpoques de vacances escolars. 
 
ATÈS que a Espanya la primera sentència contra uns pares responsables de l’ablació de 
la seva filla va ser el passat mes de novembre a una parella originària de Gàmbia que 
viu a  la província de Terol i que va ser condemnada només a sis anys de presó pel pare 
i de dos per la mare, ja que la mutilació genital femenina tan sols està penalitzada a 
Espanya amb entre sis i dotze anys de presó. 
 
ATÈS que l'ablació genital femenina causa segons l’OMS  danys irreparables, ja que 
pot implicar la mort de la nena per col·lapse hemorràgic o per col·lapse neurogènic a 
causa de l'intens dolor i el traumatisme, així com infeccions agudes i septicèmia. Moltes 
nenes entren en un estat de col·lapse induït per l'intens dolor, el trauma psicològic i 
l'esgotament a causa dels crits. 
 
I ATÈS que la mutilació del clítoris és a dia d’avui una de les pràctiques més salvatges 
de violència de gènere i que és un atemptat a la llibertat sexual de la dona. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de PxC de Les Franqueses del Vallès 
sol·licita al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- CONDEMNAR rotundament l’aberrant i denigrant pràctica de l’ablació de 
clítoris a tot el planeta. 
 
Segon.- INSTAR tant al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya com al 
Ministeri de l’Interior de l’Estat espanyol a què destini els recursos econòmics i 
humans necessaris per tal de lluitar contra la terrible pràctica de la mutilació genital, 
tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol i als països on es costum l’ablació, 
intentant assolir  acords exclusius amb les autoritats dels  països d’origen de les 
famílies amb nenes en perill de sofrir una mutilació genital. 
 
Tercer.- INSTAR al Ministeri de Justícia del govern de l’Estat espanyol a que endureixi 
les penes per delicte d’ablació del clítoris a fi de dissuadir amb més fermesa a totes 
aquelles persones que tinguin la intenció de practicar tal atrocitat a menors indefenses. 
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Quart.- Que l’Ajuntament elabori un Protocol Municipal per a la Prevenció i 
l’Actuació Contra la Mutilació Genital Femenina, en col·laboració amb centres 
educatius de la vila, els cossos de seguretat, els centres d’assistència primària de salut i 
l’hospital comarcal. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA i manifesta: 
 

PxC demana la condemna perquè atès a que per una universitat autònoma de 
Barcelona creu que a prop de 10.000 nenes poden estar en risc de patir una 
ablació a Espanya i que els Mossos d’Esquadra ja han intervingut 36 casos de 
nenes a Catalunya que estaven en risc de patir una ablació, segons les xifres de  
2011 de la Conselleria de l’Interior. 

 
Tot seguit pren la paraula la regidora del grup municipal PSC-PM, senyora GISELA 
SANTOS i diu: 
 

Bé, senyor Badia, primer de tot des de el PSC-PM el que sí volem deixar-li clar 
és que nosaltres farem un vot en contra, no tant per el tema de la condemna ni 
per instar al Departament perquè entenem que ja és il·legal i que a més a més 
està perseguit i està legalment constituït. El que passa és que li volem donar 
més informació sobre el quart punt que vostè fa a la petició de que s’elabori un 
protocol municipal per efecte de la prevenció. Bé, li voldria ampliar aquesta 
informació, no només a vostè si no a la resta del Consistori, i evidentment a la 
població i a les persones que estan en el Ple. Primer de tot, la moció de 
condemna de l’ablació genital femenina: s’han fet una sèrie d’actuacions des 
de 2004, concretament, des de la xarxa de prevenció de mutilació genital 
femenina en el Departament d’Acció Social i Ciutadania del 2007. Està 
contemplat dins del Pla d’Igualtat Municipal, el primer pla, que és del 2008, el 
segon pla, que és del 2011 i evidentment està contemplat dins de l’apartat de la 
Comissió de Protocol de Violència de Gènere. Vol dir que a part de crear un 
circuit que està creat, un circuit de protocol en vers de prevenció i tractament 
de la pràctica de la mutilació, estan implicats els agents, serveis sanitaris, 
serveis socials, cossos de seguretat, associacions i a més a més tenim un treball 
transversal amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la oficina de 
relacions de comunitat de Mossos d’Esquadra. Dit això, i en el que ens pertoca, 
dins del que és Serveis Socials com àrea que tracta aquest tipus de temes, és 
aquesta Comissió de Protocol de Violència de Gènere que té dues feines, una 
és la prevenció i l’altre és el tractament a través d’accions. Està inclòs una 
elaboració d’un document a la xarxa d’infància de risc de les Franqueses, el 
que vol dir que, a part d’això està el programa de diversitat en el qual 
associacions com Yodema Kafo o Oudial que són associacions del Senegal, 
que contemplen dins d’aquests tallers la informació i formació a la població 
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sobre aquesta pràctica en dades, amb l’objecte de la prevenció i la informació i 
tot plegat. 

 
Intervé el regidor senyor BERNABÉ dient: 
 

Realment aquí ens ha sorprès que presenti vostè això perquè ho està presentant 
en nom del seu partit que és obertament xenòfog  i ens xoca. Una de dues, o 
vostè s’està desmarcant de la línia del seu partit, que ja m’agradaria o és una 
broma de mal gust que és el mateix que li vaig dir al representant del PP fa poc 
quan va presentar el tema de la igualtat d’home i dona en el treball davant 
d’una reforma laboral. Perdoni, no acabo d’entendre com un partit que sustenta 
el vot precisament carregant contra aquest col·lectiu ara bé a defensar a aquest 
mateix col·lectiu. Ens xoca, per això com que no sabem si és un desmarcament 
seu o una broma del seu partit, votarem que no. 
 

A continuació, pren la paraula el regidor senyor RIBALTA i exposa: 
 

Sí, senyor Bernabé, jo penso que segurament hi ha la voluntat del senyor Badia 
i del seu partit de marcar un col·lectiu i de senyalar amb el dit, és a dir, em 
sembla que és més important el que ha dit la senyora Santos, que hi ha un 
treball de fons social, tan de la policia com de tots els serveis socials i que 
s’està porten a terme i que no aixecar la veu en aquest tema i dir coses que 
moltes d’elles se’n fan i se’n fan encara més de les que demana el senyor 
Badia, i és molt fàcil, és totalment gratuït dir-ho i qualificar tot un col·lectiu per 
alguns que no compleixen la llei o que se la volen saltar. Era per explicar-ho 
una mica, em sembla que aquesta és la intenció del senyor Badia i per això 
també li votarem en contra. 

 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup 
municipal PxC, tretze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, 
PP, ERC-AM, UPLF i LFI, i tres abstencions dels regidors del grup municipal CPF.  
 
La PREDIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES DE SUPORT A LA VAGA DE FAM PER LA LLENGU A 
QUE DES DE L'ASSOCIACIÓ JUBILATS PER MALLORCA ESTÀ 
DUENT A TERME JAUME BONET MOLL 

 
L’associació Jubilats per Mallorca està duent a terme, des del dia 1 de març de 2012, 
una vaga de fam per la nostra llengua, protagonitzada per un dels membres de la seva 
directiva, Jaume Bonet Moll . 
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El Casal Cultural de Can Alcover de Palma ha estat el lloc triat pel desenvolupament 
d’aquesta iniciativa; un lloc carregat de simbolisme per haver estat la casa on visqué el 
nostre estimat poeta Joan Alcover, autor del poema “La balanguera” que actualment és 
l’himne oficial de Mallorca. 
 
Aquesta mesura de protesta tan valenta està presa per defensar la llengua catalana dels 
abusos que rep per part del govern Balear, ja que està perpetuant l’atac més radical des 
de la instauració de la dictadura feixista del general Franco contra la llengua pròpia de 
les Illes Balears i Pitiüses. 
 
L’objectiu de la vaga de fam és aconseguir que els parlamentaris del Partit Popular no 
votin a favor de la modificació de la Llei de Funció Pública, una modificació que intenta 
desprestigiar i minoritzar la llengua catalana, deixant-la com a llengua de segona 
categoria, amb mesures com la de convertir-la en un mèrit i no en un requisit. Per tant, 
aquesta modificació vulnera la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, que va esser 
aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats de Madrid i que forma part dels Drets 
Humans. 
 
El coratge i la força de voluntat d’aquest grup de jubilats encapçalats per Jaume Bonet 
Moll són un gran exemple per a tots nosaltres. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DONAR ple suport a la vaga de fam per la llengua catalana realitzada per 
l’associació Jubilats per Mallorca que està duent a terme Jaume Bonet Moll al Casal 
Cultural de Can Alcover de Palma, des de l’1 de març de 2012. 
 
Segon.- INSTAR al President del Govern Balear, José Ramón Bauzá Díaz, a retirar la 
modificació de la Llei de Funció Pública per vulnerar la Declaració Universal dels 
Drets Lingüístics i per atemptar contra els drets dels catalanoparlants reconeguts a 
l’Estatut d’Autonomia. 
 
 
 
 
MOCIÓ APROVADA 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQ UESES 
DE SUPORT A LA VAGA DE FAM PER LA LLENGUA QUE DES D E 
L’ASSOCIACIÓ JUBILATS PER MALLORCA HAN DUT A TERME JAUME 
BONET MOLL I TOMEU AMENGUAL 
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L’associació Jubilats per Mallorca ha dut a terme, des del dia 1 de març de 2012, una 
vaga de fam per la nostra llengua, protagonitzada per membres de la seva directiva, 
inicialment per en Jaume Bonet Moll i continuada per en Tomeu Amengual. 
 
El Casal Cultural de Can Alcover de Palma va ser el lloc triat pel desenvolupament 
d’aquesta iniciativa; un lloc carregat de simbolisme per haver estat la casa on visqué el 
nostre estimat poeta Joan Alcover, autor del poema “La balanguera” que actualment és 
l’himne oficial de Mallorca. 
 
Aquesta mesura de protesta tan valenta va ser presa per defensar la llengua catalana dels 
abusos que rep per part del govern Balear, ja que està perpetuant l’atac més radical des 
de la instauració de la dictadura feixista del general Franco contra la llengua pròpia de 
les Illes Balears i Pitiüses. 
 
L’objectiu de la vaga de fam era aconseguir que els parlamentaris del Partit Popular no 
votessin a favor de la modificació de la Llei de Funció Pública, una modificació que 
intenta desprestigiar i minoritzar la llengua catalana, deixant-la com a llengua de segona 
categoria, amb mesures com la de convertir-la en un mèrit i no en un requisit. Per tant, 
aquesta modificació vulnera la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, que va esser 
aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats de Madrid i que forma part dels Drets 
Humans. 
 
El coratge i la força de voluntat d’aquest grup de jubilats encapçalats per Jaume Bonet 
Moll i Tomeu Amengual han estat un gran exemple per a tots nosaltres. 
 
ATÈS que el senyor Bonet va haver de suspendre la vaga de fam per raons mèdiques i 
que la mateixa va ser continuada pel senyor Tomeu Amengual, des del dia 26 de març i 
que també va haver de suspendre per raons mèdiques el dia 10 d’abril de 2012. 
 
ATÈS que govern balear, el dia 16 de març de 2012, va aprovar, gràcies a la seva 
majoria absoluta a la cambra balear, el referit projecte de modificació de la Llei de la 
funció pública.  
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DONAR ple suport a la vaga de fam per la llengua catalana realitzada per 
l’associació Jubilats per Mallorca que han dut a terme Jaume Bonet Moll i Tomeu 
Amengual al Casal Cultural de Can Alcover de Palma, des de l’1 de març de 2012 i fins 
el 10 d’abril de 2012. 
 
Segon.- INSTAR al President del Govern Balear, José Ramón Bauzá Díaz, a deixar 
sense efectes la modificació de la Llei de Funció Pública per vulnerar la Declaració 
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Universal dels Drets Lingüístics i per atemptar contra els drets dels catalanoparlants 
reconeguts a l’Estatut d’Autonomia. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS  dient: 
 

Nosaltres vam presentar, ja fa dies, aquesta moció quan ha canviat aquest 
panorama des de que la van presentar fins ara. Estem d’acord amb aquesta 
modificació feta des de Secretaria i creiem que hem de continuar donant suport 
a aquests grups de jubilats de les Illes que han fet un treball molt important, 
que han posat en risc la seva vida per defensar la llengua catalana.  

 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM, UPLF, LFI, CPF i PxC, i una abstenció del 
regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES A FAVOR DE L'ACOMPLIMENT DELS ACORDS DEL  
PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE EL MÓN AGRARI  

 
ATÈS que el Ple del Parlament, en la sessió del dia 14 d’abril de 2010, va debatre les 
propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al Debat 
General sobre el món agrari, i es va arribar a un acord unànime. 
 
ATÈS que la pagesia del nostre país es troba immersa en una greu crisi estructural, 
agreujada per la conjuntura econòmica que patim, i que aquest sector acumula una 
reducció mitjana de la renda agrària del 38% des de l’any 2001. 
 
ATÈS que, a finals de 2012, tindrem un grau d’execució del 60% del Programa de 
desenvolupament rural (PDR) corresponent al període 2007-2013, que representa un 
total de 1.058,2 MEUR i, tenint en compte que el PDR es cofinança amb la proporció 
45% de la Generalitat, 30% de l’Estat i 25% de la Unió Europea, amb la subsegüent 
pèrdua de finançament exterior. 
 
ATÈS que l’actual president de la Generalitat de Catalunya es va comprometre, durant 
el discurs d’investidura que va pronunciar el passat mes de desembre de 2010, amb el 
contingut de la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari. 
 
ATÈS que, en la present legislatura, el Ple del Parlament de Catalunya ha ratificat 
novament i per unanimitat el contingut d’aquesta resolució, mitjançant la moció 2/IX, 
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sobre el sector agroalimentari, i que s’han renovat els compromisos adquirits en el debat 
sobre l’orientació política general del Govern, en el punt 109 de la Resolució 275/IX. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- SUBSCRIURE l’estratègia que fixa la resolució 671/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre el món agrari. 
 
Segon.- INSTAR el Govern de la Generalitat a desplegar les accions que permetin 
acomplir els punts que integra la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
el món agrari. 
 
Tercer.- INICIAR un procés de diàleg permanent amb els responsables de les polítiques 
agràries del Govern de la Generalitat, tot procurant facilitar els instruments amb què 
compta aquest Ajuntament per contribuir a dur a terme els objectius de la resolució. 
 
Quart.- FIXAR un pla d’actuació agrari local, sobre les bases dels punts de la 
resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, que permeti dibuixar una tendència 
positiva per al sector. 
 
Cinquè.- INSTAR al Parlament de Catalunya a celebrar, en el primer trimestre de 
2013, un monogràfic sobre el món rural. 
 
Sisè.- FER ARRIBAR aquest acord a tots els partits amb representació al Parlament de 
Catalunya, al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
al ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i al comissari europeu 
d’Agricultura, Consell de la Pagesia i a les entitats agràries. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor FRANCESC TORNÉ  i 
exposa: 
 

El debat que hi va haver al Parlament de Catalunya sobre el mon agrari i el seu 
suport i el seu desenvolupament en virtut de la legislació i de la pac europea 
realment dintre d’un municipi com el nostre cap i casal de l’agricultura a la 
comarca, crec que hi tenim de fer algun esforç per donar-hi suport tant el que 
s’ha fet al Parlament com al seu desenvolupament. Per tant, demanem el suport 
en aquest treball i en aquest seguiment però a més demanem que des de 
l’Ajuntament s’ajudi en aquest desenvolupament amb la implicació amb el 
sector, que el tenim i que hi estem treballant, i que a més fa falta que no 
deixem morir per inanició un sector estratègic per el nostre país que és 
l’agricultura i la ramaderia.  
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El regidor senyor GONTÀN manifesta: 
 

Li votarem a favor perquè no pot ser d’un altre manera. El que ens faltaria ser 
potser una mica més contundents i demanar que els acords que pren el govern 
de la Generalitat es compleixin, perquè és una resolució aprovada pel 
Parlament que el govern de la Generalitat i el propi conseller es va 
comprometre a complir i han passat gaire bé dos anys i seguim igual i els 
pagesos, no fa molt va aparèixer una nota de premsa d’Unió de Pagesos, 
bastant clarificadora de la situació actual que s’ha incomplert pràcticament tota 
la resolució. D’altra banda, en la línia de demanar a l’Ajuntament que 
s’impliqui, li voldria demanar a la regidora, a la presidenta del Consell de la 
Pagesia com està aquell afavoriment de les taxes d’activitats del mon pels 
pagesos, que va dir que això estava fet i refet i que en el proper Ple passaria i 
d’això fa tres o quatre Plens ja, com ho tenim? 
 

Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor ÀNGEL PROFITÓS i 
exposa: 
 

Voldria, si us plau, si em pot aclarir una mica o explicitar quina ha de ser la 
intervenció de l’Ajuntament en el que fa referència al punt quatre. Estem 
parlant de fer coses noves?, estem parlant d’aprofitar el que ja tenim dins del 
Consell de la Pagesia per treballar amb això?  

 
 
Intervé el regidor senyor TORNÉ dient: 
 

A casa nostre tenim el Consell de la Pagesia com un instrument de participació 
amb el sector i la institució. Jo em penso que és l’organisme que té de 
desenvolupar aquest tipus d’acords que es prenguin aquí, a més tots aquests 
acords estan reivindicats pel sector agrari, per les entitats agràries que demanen 
que es compleixin aquests acords i a més que se’ls hi doni suport perquè 
realment es prenen uns acords que realment valen la pena si es llegeixen però 
que no s’acaben de portar a terme, en part o en una majoria, i per tant que 
dintre de casa nostra jo em penso que el que té de treballar amb aquest sector és 
el Consell de la Pagesia i els membres i els sectors que hi estan implicats, no? 

 
A continuació pren la paraula la regidora senyora PRUNA i manifesta: 
 

Senyor Torné, li agraeixo, trobo molt bé que pensin amb l’agricultura, veig que 
tothom hi teniu interès. Però li diré una cosa, estem immersos en una greu crisi 
econòmica i estructural. Jo li puc dir que a la pagesia la crisi l’hem tinguda 
sempre però hi ha una cosa que també vull deixar molt clar, l’hem tinguda 
sempre però us heu de fixar ara que ha escampat la boira de la bombolla què és 
el que ha quedat ferm i que  encara existeix, és l’agricultura i la ramaderia. 
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Perquè de crisi en crisi, sempre treballem i sempre tirem el país endavant, això 
per començar. I un altre, és com diem del PDR perquè això que heu dit del 
compliment d’aquesta resolució del Parlament del 14 d’abril de 2010, hi ha 
molts punts, moltíssims, el que hi ha, que dieu que hi ha un incompliment d’un 
60 %, que només s’ha complert un 60 % del PDR, doncs aquest PDR hi ha un 
80 % de complert. Al 2010 es van gastar 80 milions d’euros en aquest PDR, al 
2011 passat 131 milions d’euros. Vol dir que pujat ara els altres incompliments 
que poden ser perquè aquests altres no són incompliments perquè el conseller 
actual senyor Pelegrí, el dia 18 d’abril d’aquest mes va anar al Parlament a 
portar tot com estava, fent el seguiment del que s’havia aprovat el 2010 i se li 
va aprovar. Vol dir que tants incompliments no hi són. Jo diria que hi ha coses 
que també del PDR no podem donar culpa solsament a les nostres autoritats 
perquè ja sabeu que hi ha un cofinançament amb el PDR i aquest 
cofinançament depèn també de caixes i bancs i que tenim un greu problema. Jo 
penso que totes aquestes coses molt bé ho heu dit, perquè tenim un Consell de 
Pagesia, i això en Consell de Pagesia en podem parlar, però crec que aquests 
temes com Ajuntament no hi podem fer coses que són a nivell nacional de 
Catalunya. Que són les organitzacions agràries. Som les organitzacions 
agràries les que estem treballat, les que estem vetllant, les que estem al costat 
de veure si es compleix o no es compleix, i som les que instem contínuament i 
ho vigilem, que al Consell de Pagesia ho hem de treballar, sí, però crec que el 
que tenim que fer a l’Ajuntament, que és la nostra obligació, és, ara per 
exemple amb les lleis de benestar animal que hi ha d’haver-hi ampliacions 
obligatòries per la mateixa producció d’animals, parlo del sector porcí, això és 
obligació de l’Ajuntament, això sí que ho vetllaré i vetllaré i és obligació que 
tenim els Ajuntaments, de donar aquesta aprovació, aquest permís per una 
ampliació. Però repeteixo, altes coses penso que l’Ajuntament no és el lloc 
adequat si no que som tots conjuntament, les organitzacions agràries a nivell de 
Catalunya que em de seguir instant i treballant igual com el Consell de Pagesia. 
I també per dir-li al senyor Gontàn que m’ha preguntat en relació a les taxes, 
dir que tots rebreu del Consell de Pagesia la comunicació que serà segurament 
el 16 de maig, llavors serà aquell dia quan donarem nosaltres els comptes de 
com té que estar això. Això sí que són coses que ens toca al poble, 
l’Ajuntament i nosaltres des de l’Ajuntament i jo com a regidora d’Agricultura 
us dic que em comprometo, que el que vull és que realment la nostra pagesia 
que és importantíssima en el nostre poble tingui realment les eines que té que 
tenir, el que puguem fer de l’Ajuntament, què és el que us he dit, tots aquests 
temes com el de benestar animal o altres coses que ens pertoqui a 
l’Ajuntament. Donar facilitats perquè la gent de les explotacions tinguin les 
eines en el seu servei, però repeteixo, el PDR ha pujat del 2010 al 2011 i penso 
que hi hauran coses que no s’hauran complert, segur, perquè penseu, si heu vist 
el que hi ha de la Resolució del Parlament del 2010 són moltíssims i moltíssims 
punts i en tenim algun com és la cadena alimentària que és impossible. A 
nosaltres en agradaria, a veure qui li posa allò que es diu “el cascabel al gato” 
perquè que en fa d’anys i anys que ho demanem, però ja no és un problema de 
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Catalunya si no que és de tot l’Estat que tot el producte que venem hi ha 
aquesta gran diferència del productor al consumidor cosa que som el primer 
sector econòmic del país, perquè en aquests moments tenim el 22 % de les 
exportacions des de el nostre sector agroalimentari i en canvi tenim aquest gran 
diferencial del productor al consumidor. Però repeteixo, l’Ajuntament em de 
fer coses per al poble però aquestes són a nivell de les organitzacions agràries.  

 
Intervé el regidor senyor TORNÉ i exposa: 
 

Jo no volia plantejar, amb aquest recolçament a la resolució del Parlament de 
Catalunya, un debat aquí sobre la pagesia local ni tampoc amb el sector local. 
Ara el que vostè ha dit sobre l’estat del funcionament de la pagesia o de com 
està de salut la pagesia, cada vegada està pitjor i la seva salut cada vegada és 
més feble. Jo ho dic perquè cada vegada s’assembla més a una economia de 
subsistència i no pas que una activitat forta. No li vull plantejar el debat perquè 
no era aquest el motiu de la moció, si no és sobre un acord del sector aprovat 
pel Parlament de Catalunya, donant-li recolçament i donant-li suport. I sobre 
l’Ajuntament, clar que podem fer moltes coses, tenim un organisme que 
teòricament es va crear al seu dia i que és el Consell de la Pagesia, que podem 
donar suport, que podem dialogar amb el sector, que podem inclòs anar en 
altres instàncies, encara que no sigui competència nostra, per tant que de 
recorregut en tenim molt i no només donar una llicència per ampliació d’una 
granja que això és una llicència reglada i que no té més secret, si no altres 
coses que realment no són llicències reglades i que tenen molt més 
complexitat. Per tant, el motiu de la moció és molt clar, hi ha un acord del 
Parlament de Catalunya que en part no es compleix o no es pot complir o pel 
que sigui no és atès, el sector reclama atenció i recolçament, jo crec que des de 
les Franqueses per la importància que té, el tenim de donar i tenim un 
mecanisme per participar-hi. Que no és competència nostra, en part no, però sí 
que és obligació nostra vetllar per els nostres ciutadans i pels nostres sectors, i 
per tant, jo em penso que l’Ajuntament s’hi té d’implicar en tot allò que pugui i 
en aquest cas ho pot fer. 
 
 

Tot seguit pren la paraula el regidor senyor GONTÁN i manifesta: 
 

Dues cosetes molt petites, bàsicament, senyora Pruna, la gran queixa que li 
transmeto jo amb la pregunta és que vostè ho va donar per fet allà mateix 
davant dels pagesos, no sé si per posar-se medalles, per error o per un excés de 
cel, però la qüestió és que quan faci això o compleix els acords o no els digui, 
perquè els pagesos ja estan neguitosos a l’hora de dir, bé perquè jo tinc que 
aturar la meva activitat, la transformació de la meva activitat, esperant que es 
canviïn unes taxes des de fa tres mesos que no es canvien, que s’havia de 
resoldre en cinc minuts, la setmana que ve estava resolt. Bé aquesta és la 
primera, i la segona: miri la gràcia d’aquesta moció precisament és demanar 
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que l’Ajuntament s’impliqui, tota la resta podem queixar-nos, donar-nos 
“pataletes,  cridar, anar a la porta de la Generalitat, però la gràcia d’aquesta 
moció és que l’Ajuntament s’impliqui. I el que demana la moció a nivell 
d’implicació de l’Ajuntament li donaria un contingut al Consell de la Pagesia, 
que de moment, és un òrgan bastant “teatrero” que no serveix per gaire cosa 
més. Entre altres coses perquè des de el nostre punt de vista està mal 
estructurat, però miri, si alguna cosa pot fer l’Ajuntament en aquest sector, 
perdó en aquest país, si alguna cosa pot fer en algun sector aquest Ajuntament 
és sobre la pagesia. Els pagesos estan disposats a col·laborar però estan molt 
decebuts de com ha funcionat el Consell de la Pagesia. Aquesta moció, la 
gràcia d’ella insisteixo, és que l’Ajuntament prengui part, que faci, ho diu 
textualment, és que m’agrada la frase tal com està redactada i per això ho volia 
dir, fixar un pla d’actuació agrari local, miri, això li donaria contingut al 
Consell de la Pagesia que ara no el té. Per tant, no implicar-se l’Ajuntament em 
semblaria fins i tot negligència. Per tant li demanem, permeteu-me els 
companys de CPF, que si us plau el govern la voti a favor perquè s’hi impliqui 
realment. 

 
El senyor ALCALDE exposa: 
 

Per acabar, la moció sortirà endavant amb el vot unànim del govern o no, però 
la moció sortirà endavant i si alguna cosa no tinc cap mena de dubte és que la 
senyora Pruna defensarà sense cap mena de dubte els interessos dels pagesos ja 
que ella es presidenta d’una organització agrària, no em queda cap mena de 
dubte. Per tant passaríem a votació. 
 

 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÉNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM, PP, ERC-AM, LFI, CPF i PxC, cinc abstencions dels 
regidors dels grups municipals CiU i UPLF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA 
DE REBUIG DE LA REDUCCIÓ DE COTXES PATRULLA DELS 
MOSSOS D'ESQUADRA PER PART DEL DEPARTAMENT 
D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
ATÈS que la política de retallades aplicada pel Departament d’Interior s’està deixant 
notar en els recursos dels que disposen els Mossos d’Esquadra per fer la seva feina amb 
qualitat i capacitat de resposta. 
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ATÈS que el Conseller d’Interior Felip Puig ha reconegut en seu parlamentària la 
reducció de 446 cotxes – 21% sobre el total – durant aquest any, passant de 2.202 
cotxes el 2011 als 1.756 actuals. 
 
ATÈS que aquesta reducció suposa que enguany hi hagi un 23% menys de cotxes de 
policia respecte del passat 2011 que puguin vetllar per la seguretat dels ciutadans a la 
Regió Policial Metropolitana Nord, en la qual hi pertany les Franqueses del Vallès. 
 
ATÈS que aquesta reducció contrasta amb la de Barcelona, governada pel mateix color 
polític que la Generalitat de Catalunya, on la reducció de vehicles és d’un 6,7%. 
 
ATESA l’alerta per part dels sindicats dels Mossos d’Esquadra sobre la precària 
situació que viuen moltes comissaries per la falta de vehicles i les paraules del portaveu 
Antoni Castejón del sindicat SME, que va afirmar que “el juny passat es van graduar 
700 mossos més i no s’ha comprat un sol cotxe, aquest juny ho faran 600 més i n’hi 
hauran 500 cotxes menys, com patrullaran?” 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Primer.- REBUTJAR les retallades de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya entorn a la reducció de vehicles dels Mossos d’Esquadra. 
 
Segon.- DENUNCIAR que aquesta reducció espectacular afectarà a la qualitat del 
servei i capacitat de resposta i pot provocar un deteriorament en la seguretat pública 
tant necessària en temps de crisi. 
 
Tercer.- SOL·LICITAR a la Conselleria d’Interior frenar la política de retallades en 
torn a la seguretat pública per tal de garantir un bon funcionament del servei. 
 
Quart.- TRASLLADAR l’acord del Ple Municipal al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, els sindicats dels Mossos d’Esquadra SME-CCOO, SAP-
UGT, Sindicat de Policies de Catalunya i Col·lectiu Autònom de Treballadors de 
Mossos d’Esquadra. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA i diu: 
 

Bé, presentem aquesta moció també perquè resulta que, atès la reducció 
suposada que enguany hi ha un 23 % menys de cotxes de policia respecte al 
passat 2011 que puguin vetllar per la seguretat dels ciutadans a la regió 
metropolitana del nord i entre elles entra  les Franqueses del Vallès. Les 
Franqueses del Vallès és una extensió, com tots sabem, de 30 km, em sembla 
que ja tenim problemes, hi ha hagut informes ja de la sindicalia de policies de 
Catalunya i dels Mossos d’Esquadra que es veu que hi ha problemes per arribar 
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als llocs, i si truquem els Mossos per un robatori i resulta que no tenen vehicles 
i tarden dues hores, pot ser que anirem a pitjor. 

 
El regidor senyor RIBALTA afegeix: 
 

Podríem estar d’acord o no amb la seva proposta, senyor Badia, en el sentit que 
algunes de les retallades que està portant a terme el govern de la Generalitat 
evidentment estan perjudicant diferents àmbits de la nostra societat, parlem 
dels àmbits que vostè ja coneix, educació, sanitat i també seguretat, la qual 
cosa està produint que diferents col·lectius es vegin perjudicats, es vegin 
desfavorits, però el que no estem en absolut d’acord és en el concepte de 
seguretat que vostè té i que vostè vol transmetre, que és una seguretat 
repressiva, una seguretat adreçada a diversos col·lectius, una seguretat que 
realment el que vol és perseguir a persones pel seu origen etc, etc... i des de 
aquest punt de vista, ja sap vostè, que amb aquest concepte de seguretat no ens 
hi trobarà i li votarem, evidentment, en contra. 

 
Intervé el regidor senyor BERNABÉ i manifesta: 
 

De entrada, evidentment com acaba de dir el representant del partit socialista, 
nosaltres estem a favor de tot el que sigui denunciar les retallades com a 
concepte sense tenir en compte quines són les repercussions més tardanes. 
També una mica, ens preocupava el fet de que vostè només es preocupi per 
l’àmbit de la seguretat i concretament el punt segon ens produïa una mica de 
“salpicor”, perquè ens diu directament “Denunciar que aquesta reducció 
espectacular afectarà a la qualitat del servei i capacitat de resposta”, correcta, “i 
pot provocar un deteriorament en la seguretat pública tant necessària en temps 
de crisi.” O sigui, assimilem els temps de crisis com a temps caòtics on fa falta 
un “correpressor” que acabi de “machacar” als quatre desgraciats que encara van 
sobrevivint. Jo li diria més, ojalà aquesta moció també parlés de la policia local, 
que a molts ajuntaments hi ha cotxes que no surten perquè no han passat ni la 
ITV, o perquè té una punxada i el cotxe no surt. Ojalà, però és clar, vist el 
transfons de tot això, no ens acaba d’agradar com està formulada i respectem 
l’esperit que té, que és de denúncia cap a una precarietat en un col·lectiu que ha 
de donar un servei com són els Mossos d’Esquadra, evidentment. Però el punt 
dos, jo crec que els delata i per tant si no treu aquest punt nosaltres no li votarem 
a favor. 

 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per quatre vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PxC i CPF, tretze vots en contra dels regidors dels grups municipals 
CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i LFI. 
 
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
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9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA 
SOBRE ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS DEL PARC DEL 
FALGAR A LLERONA I CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL  

 
ATÈS que a la JGL del dia 23 de febrer del 2012 es va aprovar l’inici dels dos 
processos participatius a impulsar durant l’any 2012 per part de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, en la definició dels possibles usos del parc del Falgar i el Centre 
Cultural de Corró d’Avall. 
 
ATÈS que el grup municipal de Les Franqueses Imagina ha demanat en públic i en 
privat a l’equip de govern municipal, la voluntat de participar, des de l’inici, en ambdós 
processos participatius. 
 
ATÈS que el govern municipal ha decidit unilateralment iniciar els dos processos 
participatius, excloent en el procés inicial als ciutadans de les Franqueses del Vallès. 
 
ATÈS que, en les dues propostes, aprovades unilateralment pel govern municipal, diuen 
que s’ha d’implicar activament als ciutadans en els processos participatius i les dues 
propostes presentades no deixen de ser plantejaments tècnics quan als processos a 
engegar, però deixen entreveure una importància especialment esbiaixada quant a la 
presència dels tècnics i dels polítics respecte als ciutadans, principalment pel que fa a la 
deliberació i al debat de les propostes. 
 
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina 
proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR a la JGL perquè revoqui i deixi sense efecte l’acord pres per la 
pròpia JGL, el passat 23 de febrer de 2012, en què s’inicien els dos processos 
participatius a impulsar durant l’any 2012 per part de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, en la definició dels possibles usos del parc del Falgar i el Centre Cultural de 
Corró d’Avall. 
 
Segon.- INSTAR al govern municipal a que inici un procés participatiu amb totes les 
persones, entitats i/o agents socials i polítics interessats per tal de fixar la metodologia 
dels processos participatius. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN i manifesta: 
 

Bé, defensarem la moció, com no ens van deixar debatre aquesta moció al Ple 
passat ja vam avisar que la tornaríem a portar i aquí és. Senyor Profitós, li dic a 
vostè directament perquè és l’implicat en participació ciutadana, veig que 
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seguim en la mateixa línia, tot i les promeses que ens havia fet. Vostès estan 
tirant pel dret, la participació ciutadana ja es basa exclusivament en una 
butlleta que omplirem i que ningú sap el contingut de què passarà després. 
Tenim dubtes de que la tècnica de participació de l’Ajuntament estigui 
participant o porti el pes d’aquestes dues propostes i li tornem a demanar, si us 
plau, revoquin i deixin sense efecte la decisió de la Junta de Govern Local i 
permeti’ns que puguem participar tots els ciutadans des de el minut cero en 
elaborar el procés de participació que és la clau de tot. Vostès han decidit tirar 
pel dret, si us plau, els hi demanem que ho revoquin, que ho deixin sense efecte 
i tornem a començar. 

 
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS i contesta: 
 

Senyor regidor, entenc que vostès presentin aquesta moció avui, ho entenc i en 
part li agraeixo també perquè sembla que la resta de l’equip de govern hagi fet 
un pacte perquè jo no pugui obrir la boca a aquest Ple. Llavors, entenc que 
vostès vulguin saber com estant les coses, entenc que vostès vulguin influir en 
com es fan les coses, li torno a dir, perquè és un tema que ens interessa, a veure 
ara li parlo també com a membre d’un partit, d’això Esquerra dintre del nostre 
llibre de receptes era un dels temes que portàvem aquí. L’equip de govern ens 
ho va comprar, el que no entenc és que vostè digui que vostès no han pogut 
estar aquí des de el minut cero. Vostès han pogut estar aquí des de el dia menys 
vint. Vostès han format part de moltes de les reunions en les quals es decidia 
qui governava a les Franqueses. Permeti’m que li digui que l’equip de govern 
té algunes atribucions, entre elles les de iniciar un procés participatiu. Llavors, 
aquí repeteixo el que vaig dir en el darrer Ple, aquest procés serà un procés 
absolutament transparent, m’agradaria que fos exemplar, en el qual podran 
participar totes les associacions i tots els veïns que hi estiguin interessats. El 
vot de l’equip de govern serà en contra de la moció que vostès presenten. El 
que també li avançaré és que a l’acord al que es va arribar a la JGL del mes de 
febrer, penso que era, molt possiblement es modificarà, molt possiblement 
tindrà alguna modificació durant el llarg del procés. Però el que no farem serà 
començar des de cero. Llavors, jo entenc que vostès tinguin una inquietud, que 
vostès vulguin ser-hi i vostès hi seran, però permeti que l’equip de govern sigui 
qui dissenyi com a mínim aquest primer pas. I la forma en la que es farà la 
participació no està tancada del tot, per això li dic que hi haurà possiblement 
modificacions en aquí. I això, repeteixo ho anirem veient sobre la marxa, en la 
situació en la que estem ara, és en la situació en la que hem obtingut uns 
recursos per destinar-los a això, desprès de demanar-los a la Diputació, estem 
en una situació en la que aquesta mateixa setmana que acabem, la tècnica de 
participació ciutadana i jo mateix ens hem entrevistat amb les tres empreses 
que han presentat projectes, en triarem una d’acord amb un model que no són 
massa diferents les unes de les altres, i a partir d’aquí des del minut cero en que 
comenci el procés vostès hi seran com a partit i hi seran tots els ciutadans i 
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totes les associacions del municipi que estiguin interessades en ser-hi. El que 
passa, que permeti’m que l’equip de govern sigui qui comenci a fer aquest pas. 

 
El regidor senyor BERNABÉ afegeix: 
 

Està bé perquè comencem a definir què vol dir dialogar amb la oposició. 
Dialogar amb la oposició vol dir: jo t’ho faig, t’ho presento i llavors si vols 
participa. Però d’entrada no comencem dialogant amb la oposició, anem a 
Diputació i ens ho munta Diputació. La pregunta era directa, la nostra tècnica 
està participant en alguna cosa en lloc d’anar a dos o tres reunions amb les 
empreses que estan fent això, que està pagant Diputació. Vam fer una xerrada 
sobre participació, van venir els companys de Figaró que porten, diria que 
aproximadament vuit anys, en processos participatius. Vostè va venir com a 
regidor i li agraeixo. I algun regidor d’aquí també va venir. Una de les coses 
que ens avisava el tècnic de la Universitat era “al tanto” amb els processos 
participatius, perquè poden ser armes de doble fil, per què?, perquè si vostè 
llença un procés participatiu on no hi ha possibilitat de resoldre’l perquè no te 
capacitat econòmica o ja té plantejada una possible solució, la població pensarà 
que se li està prenen el pèl directament. I aquí, algun company seu de l’equip 
de govern si li pregunta què vol fer amb el complexa aquest que tenim a Corró 
d’Avall, ja li dirà el què vol fer i que ho està començant a pactar amb certes 
empreses privades. Jo només li dic això. Llavors això sembla una presa de pèl 
directament. Tenim capacitat econòmica per resoldre tant allò com allò?, s’han 
cobrat totes les quotes del Sector N o no?, Ai el Sector P del Falgar o no? 
perquè si s’han cobrat totes o no ho han estat, com “engaltarà” l’Ajuntament la 
reforma d’aquell sector, del Parc del Falgar? Per tant, jo crec que no és una 
qüestió tant de que LFI vulgui participar en això, si no que crec que està mal 
enfocat. Crec que s’ha fet una promesa electoral i aquesta promesa ha d’anar sí 
o sí cap endavant i sense reflexionar-hi massa. I la nostra queixa, i li dic a vostè 
perquè el meu company li ha demanat més d’un cop, és que volíem participar i 
volíem donar idees. Jo ja he viscut altres processos participatius com va ser el 
PEL aquí a les Franqueses on va venir l’empresa i ens va plantejar tres models 
de gestió i vam triar. Vam triar. Sí sí li dic perquè estava l’Alcalde i tres 
models de gestió. I va ser el grup impulsor qui va triar. En què ens basàvem 
dintre del PEL, clar si vostè em diu que triaran vostè amb la tècnica de 
participació, doncs directament, participarem en el que puguem que serà 
poqueta cosa. 

 
El senyor regidor PROFITÓS contesta: 
 

Vostès no participaran en poqueta cosa, participaran fins el grau en que 
estiguin disposats a implicar-se com a coalició política, com a regidors o com a 
membres d’altres associacions. Llavors, els hi vaig dir fa un mes i els hi torno a 
dir ara, això està tirant endavant i els hi demano un no a vostès, vull dir a 
veure, en qualsevol cas si això no funciona els que quedarem com uns “xinos” 
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serem els de l’equip de govern. I si això funciona considero que serà gràcies a 
tothom, entre d’altres a vostès perquè tindran la possibilitat de col·laborar-hi.  

 
Tot seguit el regidor senyor GONTAN afegeix: 
 

És cert que ho va dir fa un mes però nosaltres fa sis mesos que li estem 
demanant una reunió i no ens convoca. Fa sis mesos. On està aquesta reunió? 
En que li vam dir que volíem participar des de el minut cero, no és que 
l’avisem ara quan vostè no ha aprovat la JGL, és que el vam avisar fa sis 
mesos. Si això és participació ja podem plegar, jo no vull triar el color dels 
arbres, ni de les papereres, jo vull dissenyar un procés participatiu en el qual 
puguem arribar a terme en les possibilitats que tinguem. Però no LFI, tots els 
ciutadans que puguem participar des de el minut cero, vostè ja està en el minut 
quinze de la segona part. I possiblement guanyant per dos a cero. Clar que 
igual arriba el Bayer i ho soluciona tot. Val? 

 
El senyor ALCALDE demana: 
 

Senyor Gontán vagi acabant. 
 
El regidor senyor GONTÁN continua: 
 

O sigui, si realment es creu al participació, si realment se la creu, el que ha de 
fer és tirar aquesta aprovació de la JGL endarrere i començar a participar amb 
tots els ciutadans a dissenyar el procés participatiu, no que vingui una empresa 
que es dedica a guanyar diners amb això i li dissenyi un procés participatiu que 
entre vostè i la tècnica decidiran. Miri, això no és participació, és qualsevol 
altre cosa menys participació. És una cosa dirigida. 

 
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS i contesta: 
 

Jo vaig ser afectivament en la xerrada que vostès van muntar sobre els 
processos participatius al Figaró. I desprès d’això els hi podria dir que la 
manera de muntar els processos que tenen al Figaró pot ser correcte assessorat, 
muntat amb el suport d’una facultat per una cosa orientada a llarg termini i no 
ho descarto a mig termini per el que pugui ser la participació dels ciutadans. En 
una part del pressupost, com s’ha fet en altres casos, bé perdó, com s’ha fet en 
altres Ajuntaments, aquí no ho hem fet mai encara. De fet ara el que podríem 
decidir els ciutadans sobre el pressupost d’inversió seria absolutament cero de 
la manera que ho tenim, però en qualsevol cas, aquí estem parlant d’una cosa 
que començarà ara, que s’acabarà, en part, dintre d’aquest mateix any 2012 i, 
repeteixo el que he dit, permeti’m que el temps doni i tregui raons. 

 
El senyor ALCALDE manifesta: 
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Per finalitzar jo només vull dir una cosa, els ciutadans, perquè quedi clar, 
participaran activament en el procés d’aportació d’idees, aquesta és una cosa 
que quedi molt clara, i activament en el procés de decisió que es porta a terme. 
Només vull deixar clar això independentment del les disputes que pugueu tenir. 
D’acord, ho matiso, amb les disputes que puguem tenir. Però aquestes dues 
premisses han de quedar clares, clares.  

 
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 LFI, PxC i CPF, onze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, 
PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF. 
 
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER  
L'ABOLICIÓ DE L'ÚS DE LES BALES DE GOMA 

 
ATÈS que els Països Catalans són dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales 
de goma en manifestacions i esdeveniments públics. 
 
ATÈS que la dotació de projectils de goma dels Mossos d’Esquadra, d’un pes de 90gr. i 
capaços d’arribar a una velocitat de més de 200m/s (més de 720 km/hora) són 
considerats pel protocol tècnic intern com a armes “less-letal”, és a dir, “menys letals”. 
L’evidència, però, demostra que poden causar danys permanents als òrgans vitals i, a 
més, són difícilment controlables. 
 
ATÈS que, limitant-nos a un sol exemple, i deixant de banda altres tipus de lesions, a 
l’estat espanyol són 23 les persones que han perdut un ull des de 1990 fins avui, a causa 
d’aquests projectils. Per tant, el terme “menys letal” ha de ser definitivament considerat 
inadequat perquè, donat el potencial destructiu d’aquestes armes, no garanteix la 
seguretat dels ciutadans, sinó que esdevé un risc. 
 
ATÈS que, fa sols dos anys a la ciutat de Barcelona tres nois van perdre l’ull a causa de 
l’impacte d’una bala de goma. Un altre va estar ingressat a l’UCI durant una setmana, 
amb un traumatisme cardiopulmonar, tement per la seva vida. El juliol d’aquest any 
passat un altre noi va perdre l’ull dret. A aquests casos s’hi afegeixen ferits greus en 
diferents parts del cos – pit, mandíbula, orella, cames, etc –, fet que ens porta a la 
conclusió que cada vegada que es disparen aquestes bales de goma causen afectats 
greus. 
 
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina 
proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- DEMANAR al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministerio del Interior del govern de l’Estat espanyol, l’abolició de l’ús de bales de 
goma per part de les forces i cossos de seguretat de la Generalitat de Catalunya de 
l’Estat espanyol, tal com ha succeït en altres països europeus. 
 
Segon.- TRASLLADAR aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als diversos grups 
parlamentaris que conformen l’actual Parlament de Catalunya, al Govern de l’estat 
espanyol, al Ministerio del Interior del govern de l’Estat espanyol, i al Col·lectiu 
promotor de la iniciativa Stop Bales de Goma!. 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. 
 
El regidor senyor GONTÁN explica: 
 

Bàsicament, la moció és molt clara, desprès dels actes repressius per part de la 
policia utilitzant bales de goma que ja saben activament que produeixen lesions 
irreparables, demanem d’una vegada que el Ministeri i el Govern de la 
Generalitat deixin de fer servir aquesta munició com element dissuasiu. 

 
Intervé el senyor ALCALDE i manifesta: 
 

Nosaltres només volíem dir el nostre vot que és l’abstenció en aquest aspecte. 
En l’aspecte de que si veritablement tothom fos cívic no s’haurien d’utilitzar ni 
bales de goma ni cap mena d’arma. Per tant, passaríem a votació.   

 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals LFI, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i CPF, cinc abstencions dels 
regidors dels grups municipals CiU i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER  
XARXA DE FIBRA ÒPTICA DE PROPIETAT MUNICIPAL 

 
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès té un dèficit molt gran respecte a les 
xarxes de comunicació (telèfon, Internet, televisió....). 
  
ATÈS que, aquest dèficit afecta a tots els àmbits de la societat franquesina (veïns i 
veïnes, entitats, administracions, empreses, etc...). 
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ATÈS que aquest dèficit d’aquest servei bàsic afecta a la competitivitat de les empreses 
del municipi i redueix la possibilitat d’implantació de noves empreses en el municipi. 
 
ATÈS que aquesta mancança no s’ha resolt al llarg del temps, tot i els reiterats 
requeriments fets a les operadores de serveis de comunicació per part dels governs i 
plens anteriors. 
 
ATÈS que no hi ha cap indici de canvi a les operadores de serveis de comunicació que 
millori la situació actual. 
 
ATÈS que a la Junta de Govern Local del passat 22-3-12, s’aprova la modificació del 
Pla de Barris, per tal de prioritzar la modificació urbanística de la plaça Espanya, per 
davant de la instal·lació de noves xarxes de comunicació. 
 
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina 
proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR a la JGL d’aquest ajuntament a què revoqui i deixi sense efecte 
l’acord pres el passat 22-3-12, on es prioritza la modificació urbanística de la plaça 
Espanya per davant de la instal·lació de noves xarxes de comunicació. 
 
Segon.- INSTAR al govern municipal a què modifiqui el projecte d'intervenció integral 
del barri de Bellavista per tal de prioritzar la instal·lació d’una xarxa de fibra òptica de 
propietat municipal a tot el nucli urbà de Bellavista. 
 
Tercer.- INSTAR al govern municipal a què prioritzi la instal·lació d’una xarxa de fibra 
òptica de propietat municipal a la resta del municipi. Així mateix aprofiti qualsevol 
actuació urbanística per instal·lar fibra òptica de propietat municipal. 
 
Quart.- TRASLLADAR 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. 
 
El regidor senyor BERNABÉ manifesta: 
 

El senyor regidor d’Hisenda ha dit que aquest any hi hauran intervencions cero 
en el que és en inversions. Clar, d’entrada tenim un Pla de Barris que encara 
que sigui poc... 

 
Intervé el senyor ALCALDE dient: 
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No, bé ho ha dit però no ho hem acabat de discutir, és una apreciació seva. 
Alguna cosa ens tocarà perquè si no perdem algun plus i alguna cosa de Pla de 
Barris, per tant... 

 
El regidor senyor BERNABÉ continua:  
 

Nosaltres en aquesta línia, una mica el que volem és que les inversions que es 
facin des de l’equip de govern, donin una certa rendibilitat econòmica. Ens 
interessa molt. I  més desprès de que certes empreses hagin denunciat via 
mitjans públics que troben falta de connectivitat a les Franqueses per instal·lar-
s’hi. Com un dels defectes que pot tenir instal·lar-se a les Franqueses, perquè 
arriba un mega, o poqueta cosa. A la mateixa Dinamització Econòmica, dos 
despatxos que estaven buits, dos possibles empreses que es podien haver 
instal·lat no ho van fer perquè necessitaven un mínim de cinc meges de 
connectivitat. Llavors quan veiem remodelacions de la plaça Espanya, que 
segurament estarà fet, carril bici que segurament també ve d’alguna cosa del 
FEDER que es va pactar en el seu moment, fa cinc anys potser tenia algun 
sentit, estàvem en època de vaques grasses i tothom volíem al nostre municipi 
més bonic. Però ara les inversions que es facin s’han de fer amb molta cura. I 
nosaltres pensem que les noves tecnologies és una forma de crear dinamisme 
econòmic, tant a nivell comercial com a nivell empresarial, però és més, quan 
els sento parlar en alguna comissió que em tingut quasi sembla que 
l’Ajuntament  ha d’anar demanar si us plau a ONO o a Telefònica que ens faci 
algun tipus de connectivitat perquè sent a l’Institut que ho vam aprovar aquí o a 
la Biblioteca, o sigui en qualsevol altre equipament que nosaltres volem. 
Sembla que estem a mans d’aquestes grans companyies que són les que 
controlen la fibra. Vist això, vist l’experiència a l’Ajuntament de Viladecans, 
on van aprofitar el “plan” Zapatero per fer ells connexió a fibra, directament 
tirar fibra, amb una connexió de 100 meges de baixada. Què li demanem a 
l’equip de govern?, doncs que tota aquesta inversió que s’ha de fer a Pla de 
Barris o ara amb el carril bici o el que sigui, vagi destinat a tenir una fibra 
municipal pròpia igual que tenim un enllumenant, o que tenim no sé què i que 
nosaltres negociem amb un mínim posicionament de força amb aquestes 
companyies. La moció va per aquí, no va per enlloc més, perquè tornar a 
models de construir, si que donen guanys a l’empresa que ho fa però no ens 
dona un rèdit econòmic ni a mig ni a curt termini. I va per aquí la moció. 

 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ i exposa: 
 

Referent a la moció que presenta sobre el tema de la fibra òptica dir una cosa, 
en principi el primer acord en el FEIL com a obra prioritària a plaça Espanya 
estem d’acord, estaríem d’acord amb tot el tema del que s’havia fet fins ara 
amb obres de remodelació de posar conductes per un possible cable municipal. 
Però no és correcte ni tampoc es pot posar com a correcte que l’Ajuntament 
pugui posar fibra òptica per comercialitzar-la. Això ni és competent 
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l’Ajuntament ni la llei ho permet. És a dir, sobre això alguna cosa hi entenc 
més que vostès, per què? perquè és una llei que es necessita ser operador i que 
realment la competència municipal sobre tirar cable i sobre comercialitzar-ho 
no ho pot fer. Altres experiències són altres coses, de tirar cable per qüestions 
municipals i per altres qüestions molt locals però mai de comercialització 
oberta. A partir d’aquí, en els últims anys el que ha fet l’Ajuntament quan ha 
remodelat el carrer, ha tirat conductes per tirar fibra òptica, desprès ha fet 
convenis amb operadors perquè arribes la fibra òptica als llocs que no ho havia 
fet. Sobre això, és possible que l’Ajuntament incentivi el que les 
infraestructures es desenvolupin però no és pot fer operador l’Ajuntament de 
fibra òptica perquè hi ha una competència i a més hi ha una il·legalitat. Un altre 
cosa és que tiri una fibra òptica pels equipaments municipals que això ho han 
fet varis ajuntaments, això és possible, però mai per comercialitzar-ho 
obertament. Per tant, jo demano, si em volen escoltar, que realment la moció 
l’adeqüin a la legalitat, no per res, perquè és que si no nosaltres tot i estar-hi 
d’acord amb la filosofia, no hi podem votar a favor, i a més perquè fa pocs dies 
el senyor Secretari ens ha enviat la resposta de Telefònica sobre la moció que 
vam aprovar en aquest Ajuntament sobre reclamar la fibra òptica que està molt 
clar, les empreses operadores fan la inversió que creuen disponible però si no 
se’ls pressiona o si realment no es negocia, no fan el que moltes vegades 
necessita un municipi com el nostre. Que realment en alguns llocs arriba un 
mega i en els altres dos o tres, però poca cosa. A partir d’aquí, la línia ha de ser 
en un altre sentit, més en fer aquesta infraestructura de base, més en pressionar 
i més en buscar acords que resolguem els problemes de dèficit que tenim. Si és 
així, nosaltres hi estem d’acord, si no, ens hi tindrem que abstenir. 

 
Tot seguit pren la paraula el regidor senyor BADIA i manifesta: 
 

Sobre aquesta moció els hi hem de dir que ja tenim una empresa aquí  a 
l’Ajuntament que ens està fent aquest tema. Hi ha un conveni amb una 
empresa. No sé si ho saben. Hi ha un conveni amb una empresa que ens fa tot 
aquest sistema. Que es queden curts?, bé que tenen que muntar antenes? Sí, 
però estic d’acord amb el tema del que és la plaça Espanya i que ens dediquem 
a fer fibra òptica, però clar, a l’Ajuntament no es pot fer, això ha de ser una 
empresa qui ho ha de portar, això està claríssim, vaja al menys quan jo hi 
estava. Ha de ser una empresa qui ho ha de fer. 

 
El regidor senyor RIBALTA diu: 
 

És un tema, tal i com vostès han plantejat la moció molt complex per nosaltres 
i perquè té aspectes legals, aspectes de subvencions que estan ja confirmades i 
aspectes en els quals jo penso que tenen molta raó. De totes maneres, ara 
intentaré explicar perquè no li podem votar a favor. Estem d’acord amb la 
mancança que hi ha, sobre tot, als nuclis de les Franqueses, excepte Bellavista, 
en quan a cobertura d’Internet i de serveis d’aquests tipus i estem d’acord en 
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que, evidentment, s’ha de fer alguna cosa. Les solucions que fins ara s’han anat 
fet històricament, com la xarxa EURONA, a la que feia referència el senyor 
Badia no són satisfactòries i tenim, evidentment, un dèficit molt important 
sobre tot a Corró d’Avall i als altres nuclis. Pel que fa a Bellavista, els hi he de 
dir que en aquests moments la fibra òptica ja arriba a l’Institut i per tant 
l’escola i la Generalitat si vol també si pot connectar  i l’Ajuntament també pot 
connectar el Centre Cultural. Per tant, l’àmbit de Bellavista que és el que acull 
tot el tema de Llei de Barris que no pot sortir d’aquí, ja està cobert aquest. Ho 
dic perquè la plaça Espanya es fa amb fons que venen de Llei de Barris i que 
no poden sortir d’aquest àmbit i es fa amb la subvenció del PUOSC que és una 
subvenció que en aquests moments no es pot canviar de destinatari. Per tant, 
podem estar d’acord amb part del fons de la seva demanda, però jurídicament i 
legalment no és viable. Desprès el que ha dit el senyor Torné, vist això que ens 
agradaria aprofundir amb vostès i parlar d’aquests models de xarxa de fibra 
òptica pública perquè em sembla que l’Ajuntament no es pot constituir com 
operador. Si és possible i hi ha exemples, penso que des de aquest equip de 
govern estem encantats d’aprofundir en el tema i buscar recursos. El que sí que 
ja els dic és que en aquests moments, legalment és impossible traspassar els 
diners del PUOSC que finalitzen aquest 2012 del que és la plaça Espanya de 
Bellavista, que és el 50 % de la inversió, i els que puguin venir de Llei de 
Barris en quan a percentatges des de el punt de vista de l’urbanisme. No és una 
qüestió estètica senyor Bernabé, el tema de la plaça Espanya, és una qüestió de 
cohesió social i de dignificació de l’entorn urbà que creiem que necessita una 
transformació urbana més important per tot, per les persones que hi viuen, per 
les situacions que s’hi produeixen, etc, etc... En aquests moments em fet un 
profund estudi de mobilitat que han fet tècnics molt específics en el tema que la 
regidoria d’Obres i Serveis pot posar a la seva disposició i que fa poc es va 
presentar a tots els regidors en el qual s’ha fet un estudi dels vehicles que 
diàriament passen per la plaça Espanya. S’ha calculat que hi ha un promig, si 
no recordo malament, de 2.500 vehicles diaris, i se’ns ha portat diferents 
opcions de prioritat invertida que s’ha portat a terme a ajuntaments grans, a 
Barcelona, a ciutats molt més importants que les Franqueses, a municipis 
similars a les Franqueses, en que hi havia espais, un trànsit de vehicles prop 
dels 10.000 i en aquests punts s’han pogut fer places de prioritat invertida, per 
què? perquè per exemple aquest projecte, una de les possibilitats que preveu i 
que estem disposats, evidentment, a estudiar amb vostès és que la zona de 
vianants arribi fins a l’estació per exemple, i no hi ha cap rotonda i no hi hauria 
res, hi hauria alternatives al trànsit i ens agradaria que ho veiessin perquè el 
que faríem és acostar l’estació als vianants i penso que seria un avanç molt 
important pel municipi de les Franqueses i sobre tot pel nucli de Bellavista. Ja 
li dic que estem d’acord amb el fons, aquí, jo penso que el que  hi ha de fons es 
que hi ha un dèficit impressionant a Corró d’Avall però en quan a Internet, 
però el que no podem fer es passar recursos d’on legalment no es poden passar. 
Podem buscar-ne altres i també estem oberts a aquestes alternatives que vostès 
proposen però aquí estem barrejant conceptes que són totalment incompatibles.  
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A continuació pren la paraula el regidor del grup municipal PSC- PM, senyor JOAN 
ANTONI MARÍN i manifesta: 
 

Senyor Bernabé, si ho he entès bé vostè deia que les inversions que es tenen 
que fer tenen que tenir una rendibilitat econòmica. Jo entenc que, inclòs 
m’estranya una mica que a això vostè li posi l’accent, perquè entenc que sobre 
tot no es pot perdre de vista el que està comentat però tampoc podem deixar de 
costat al rendibilitat social que suposa fer una inversió. I en aquest punt és a on 
ens trobem, la Llei de Barris participa amb el projecte de remodelació de la 
plaça Espanya per moltes raons, però sobre tot perquè en el seu ADN dins del 
que seria el Pla d’Intervenció Integral, entenem que aquesta remodelació 
suposarà una millora com ha documentat l’Esteve, una millora molt notable de 
l’accessibilitat. Fomentarà la cohesió social. També tirarà endavant un procés 
de dinamització econòmica i com no, també dignificarà un espai públic, cosa 
molt important, no? També estem treballant, estem dibuixant un nou eix 
vertebrador dins el que seria Bellavista, que naixeria a partir de la plaça 
Espanya. Per tant com us he comentat està dins de l’ADN de la Llei de Barris i 
per això nosaltres vam demanar aquesta modificació d’inversions que en el seu 
moment estava encarada a el que seria la plaça nova, i així li hem comunicat 
als interessats de la Generalitat que entenen del tema també i que tenen que dir 
la seva i que tenen que autoritzar aquest canvi, que teòricament, com vostè sap 
està dins el que seria la memòria descriptiva que es va fer en el seu moment, i 
fent la visita in situ van entendre que era del tot correcte i molt plausible la idea 
que havíem plantejat. 

 
  
Tot seguit pren la paraula la regidora del grup municipal UPLF, senyora VANESA 
GARCÍA i exposa: 
 

Poca cosa em queda a dir desprès del que ha dit el senyor Torné i el senyor 
Ribalta, només unes dades: el 75 % de Bellavista ja té fibra òptica a través de 
ONO. Amb ONO hi ha un conveni signat per cinquanta anys de cessió de les 
canalitzacions. Sí que és cert que hi ha punts negres allà a Bellavista que ho 
hem de solucionar. Arrel d’això, arrel de que ja ha arribat la fibra òptica en el 
IES a través de Telefònica, nosaltres ens hem posat en contacte amb ells, i em 
estat parlant i ara tenim pendent una reunió on Telefònica ja ens ha comentat 
que ja té un estudi fet sobre el municipi de les Franqueses per tirar fibra òptica 
a tot el municipi. I és una de les línies que també estem treballant amb l’equip 
de govern. Vostès ens diuen que pot ser-hi, que pot haver-hi una xarxa 
municipal. Parlem-ne. Parlem-ne amb els tècnics, hem de buscar vàries 
alternatives. Vostès diuen que això pot ser, hi ha temes legals que ho posen en 
dubte, parlem-ne. I mirem quina és la millor solució. Tothom estem d’acord en 
que les Franqueses és deficitària en tema de fibra òptica, busquem-li una 
solució tots plegats, cap problema.  
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El senyor ALCALDE puntualitza: 
 

Molt bé, quan a dit tot el municipi ha dit: a gran part del municipi, perquè fibra 
òptica a Marata ens costarà fer-ho arribar.  

 
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ i exposa: 
 

Bé, m’agrada. És un tema que suscita que molts grups participin, d’entrada 
m’agrada. Crec que no se’ns ha entès, no estem dient que l’Ajuntament es 
constitueixi operadora, aquest no ha sigut el cas de Viladecans, i és més, 
Telefònica ho va portar endavant de la FMT, i la FMT va donar la raó a 
l’Ajuntament, la única cosa que li va dir l’Ajuntament és:” té vostè las quotes 
massa baixes per el que hi ha a preu de mercat, per tant, ha de pujar les quotes 
als seus veïns” això fa un mes. I Telefònica va perdre davant de la FMT, 
suposo que ara ho portarà ara judicialment perquè és una gran companyia i no 
pot permetre-ho. Però la nostra proposta no va per aquí, la nostra proposta va 
senzillament en dir: Oi que quan tenen un enllumenat l’Ajuntament amb les 
derrames que tenen, en principi, és el que posa els fanals, i desprès ve la 
companyia que sigui, connecta i els veïns els hi contracte, m’explico ? 
nosaltres no tenim preferència per Endesa, no tenim preferència per ningú. La 
nostra línia va per aquí, si nosaltres tenim la fibra òptica en propietat, no 
constituir-se operador, si no en propietat com tenim el clavegueram, 
l’enllumenant i altres serveis bàsics, podem negociar amb les companyies que 
venen o taxes o que els veïns tinguin millor connectivitat. Això en quan a la 
part que crec que no se’ns ha entès, no estem demanant operadors, està 
prohibidíssim per la llei, ho sabem. 
I també li contesto a vostè senyor Badia, sabem que existeix aquesta empresa, 
però nosaltres anem més enllà del que és aquesta empresa, volem tenir la 
propietat, volem poder negociar de tu a tu amb les operadores, i per tant tenir 
un benefici econòmic. 
En quan a la resposta que se’ns ha fet arribar a arrel de la seva moció que vam 
aprovar, és clara, o sigui, en aquest cas Telefònica Movistar té la obligació de 
tenir ubicació fixa per tots els veïns del Barri Bellavista, perdó de les 
Franqueses, i de donar un mega de banda ampla, obligació, perquè és un dret 
universal i ho diu directament aquí. Aquí ens diu directament: “Se incluyen 
dentro del servicio universal y el acceso al mismo se garantiza per el operador 
de Senau Telefónica Espanya”. Per tant, també ens diu que evidentment 
l’Ajuntament no es pot personar, han de ser els veïns i a nivell personalitzat, 
per tant, tenim un conflicte, evidentment els veïns es mobilitzaran en funció de 
les necessitats que tinguin, i moltes vegades, com a dit ell, hi ha llocs de les 
Franqueses on pràcticament no és viable.  
Contestant al tema de Pla de Barris, el Pla de Barris és molt ampli, però molt 
ampli, toca des de el nivell social, urbanístic i toca el nivell econòmic. I hem 
començat per l’urbanistic. Hem començat per on ens vam equivocar, per allà 
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on Entorn Verd ha fet el major dèficit de l’Ajuntament, per l’urbanistic. Vostè 
acaba de reconèixer que han demanat deixar de fer unes actuacions al barri per 
potenciar unes altres, concretament la plaça Nova, que els veïns allà no tenen 
ni connexió a Fecsa ni possibilitat de connexió a Internet, i a més a més, amb 
una arquitectura que el dia que caigui algun nen per allà rodant, l’Ajuntament 
haurà de pagar, perquè allà ha d’anar una barana. I aquí no fem una 
intervenció. Aquí on hi ha un perill, aquí on pot haver una denúncia i 
l’Ajuntament pot llepar, aquí no fem intervenció, l’obviem per poder fer la 
plaça Espanya. No ens digui que això ve donat quan vostès estan decidint què 
fan primer. Estan decidint què fan primer, per tant, digui’m que és una aposta 
personal del seu partit polític de remodelació de la plaça Espanya. Que té uns 
certs compromisos a nivell electoral o ... Digui-ho, expliqui-ho clar, però no 
ens intenti entabanar en aquest sentit. El Pla de Barris és molt ampli, i 
precisament el que menys tenim ara de fer, des de el nostre punt de vista, és 
urbanísticament parlant, clar que ens preocupa la economia, i clar que les 
inversions han d’anar a l’economia perquè si no estem obligats a pujar 
impostos, estem obligats, si no tenim empreses que vinguin aquí, ni 
comerciants que desenvolupin estem obligats a pujar impostos, i això si que 
afecta a la ciutadania directament, perquè tenim dèficit, no per culpa nostre si 
no per les retallades que estem patint en àmbits com la educació, i que vostè 
sap que aquest any serà el 50 % tant en escoles bressols com a l’escola de 
música. Per tant, si no encarem cap a la part econòmica o social, i social no vol 
dir remodelar un espai, vol dir anar a les comunitats de veïns on de 33 veïns, 23 
són de fora i 2 són d’aquí. Que no es posen d’acord en com han de fer la 
remodelació i assessorar-nos des de l’Ajuntament. Assessorar-nos d’una forma 
cívica, que aprenguin a parlar-ne i a solucionar els seus problemes, això té més 
de cohesió social que remodelar una plaça.  
Senyora Vanesa què demanava ONO per una connectivitat a l’Institut?, una 
autèntica burrada, fins que Telefònica, que és una mica més espavilada ha dit: 
no puc donar tot el servei a ONO perquè m’estic quedant sense. I ara ha fet una 
enquesta al Passeig Andalusia, a veure si els veïns estarien disposats a 
contractar fibra si Telefònica llença la fibra. Vostè creu que arribarà a tot el 
municipi de les Franqueses? Ja obviem Corró d’Amunt, Marata. Ho creu? Jo 
crec que no perquè la companyia a d’obtenir beneficis i mirarà. Blocs de tres 
veïns no poden mai competir mai a la vida amb blocs de baix més dos plantes, 
mai a la vida. Per tant invertiran allà on treguin els rèdits més ràpids. I crec que 
ho he dit tot. 

 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA i diu: 
 

Senyor Marín, sobre la plaça Espanya, que tingui en compte, ja li dic perquè és 
molt maco fer una plaça, però que sàpiga que té que canviar tot el clavegueram 
perquè el carrer Aragó i varis edificis i cases s’inunden. No faci una plaça i 
deixi a sota el que interessa més que s’ha de canviar.  
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El regidor senyor MARÍN contesta: 
 

Només una pinzellada al que ha dit el senyor Bernabé,  d’entrada dir-li que el 
convido a que vingui a la oficina i pugui veure la memòria i tot el que s’ha fet 
perquè està confós. I tant és així que fins ara, fins el dia d’avui el 95 % de les 
actuacions que s’han fet estan dins de l’àmbit social, no urbanístic. És a dir, la 
primera actuació notable en la que participem perquè creiem, i com li he dit 
abans, està dins del que seria el pla d’integració, és tal com li estic comentant. 
No vull desaprofitar el moment per convidar-lo i que vegi que no és com vostè 
s’ho està mirant.  
En quan a la modificació que li he dit que s’ha fet de la plaça Nova a la plaça 
Espanya és que, ha de saber que, en el 2009 quan es va començar a fer la 
memòria, hi havia unes realitats i en aquests moments hi ha altres prioritats. 
Allà, si ve i li podré ensenyar, el que anava era un equipament cívic, llavors en 
aquests moments hem considerat que no és prou necessari aquest equipament, 
perquè segurament el que hem d’intentar és optimitzar els que tenim a l’entorn 
i sí aprofitar la força que dona la Llei de Barris  per encarar amb una actuació 
dintre del que seria la plaça Espanya. Però torno a insistir, el 95 % fins ara, 
temes socials.  

 
Intervé el regidor senyor BERNABÉ  i exposa: 
 

Senyor Marín, vaig estar a la oficina de Pla de Barris, i vostè ho sap, fa sis 
mesos parlant amb la seva tècnica, li vaig demanar permís a vostè primer i amb 
el noi que està. La gran queixa que tenien aquelles dues persones en aquell 
moment era que estaven esperant veure si s’aprovava per Plenari o no quines 
eren les condicions per poder optar a les ajudes que els veïns estaven demanant 
per remodelació d’edificis.  
Jo li dic això, i és evident que el 95 % ha sigut actuacions socials, ens mirem 
els actes i el que han costat que han sigut els actes? Jo quan parlo d’una 
intervenció social parlo d’una intervenció social integral, no un acte aïllat on 
parlem de que per caminar la gent gran fa falta uns estiraments, una nutrició i 
tal, o una sèrie de actes culturals. Per a mi això no són actes socials.  

 
El senyor ALCALDE finalitza dient: 
 

Senyor Bernabé, votarem no a la moció, ara bé, no és un no tancat en aquest 
aspecte. Sàpiga que l’equip de govern ara a nivell de Telefònica tenim una 
reunió properament perquè ens expliquin el seu planejament. Això per un 
costat.  
Per l’altre, això que deia vostè del tema d’assessorar a les comunitats de veïns, 
aquest any ho hem d’acabar de discutir, però també un dels projectes era 
començar a engegar part de rehabilitació d’edificis que la meitat va a través de 
Llei de Barris i l’altre meitat finançat per les comunitats però tenim por que en 
aquests moments de crisi les comunitats no puguin. Per tant, no sé si en aquest 
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tema ens en sortirem i tercer, veritablement he deduït que a la plaça Nova hi 
havia un greu problema que era una barana. Per una barana no quedarem. 
Emplaço a Obres i Serveis que automàticament demà es vagi a mirar l’escala 
de la plaça Nova i que si és una barana que es posi ja. Si aquest és el perill no 
quedarem pel que pugui valer una barana.  

 
Intervé la regidora senyora GARCÍA i diu: 
 

Hi ha una barana en el mig. Aquí el problema és que a més a més aquesta 
setmana m’han passat un vídeo del incivisme, no dels nens, si no dels pares. 
Allà a la plaça Nova els arbusts que hi havia s’han podat perquè demanaven si 
us plau que es treiessin aquelles herbes perquè hi havia gent que s’amagaven i 
feien coses “guarres “. Es va talar i ara que passa?, que els nens això ho agafen 
per jugar, i que fan?, en comptes de baixar per les escales, com s’ha de baixar, 
baixen pel mig per on estan els arbusts tallats. Aquest és el gran problema, el 
problema no és que estigui bé o malament.  

 
Intervé el regidor senyor BERNABÉ i replica: 
 

Vostè sap per què baixen pel mig?, perquè la font quedava a baix, i estan 
jugant a dalt i baixen pel mig a veure aigua. No costa res posar una barana. 

 
Intervé la regidora senyora GARCÍA i contesta: 
 

Hi ha unes escales amb una barana al mig. 
 
El senyor ALCALDE finalitza dient: 
 

Bé, ja està. Debatut, ens ho mirem, que no és el punt de l’ordre del dia. Per 
tant, passaríem a votació. 

 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.  
 
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per dos vots a favor dels regidors del grup 
municipal LFI, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, 
PP, ERC-AM i UPLF, i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals CPF i 
PxC.  
 
El senyor ALCALDE dóna pas al torn de precs, preguntes i mocions. 
 

12. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
El senyor ALCALDE diu: 
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Us demano que cada grup polític faci les preguntes adreçades a l’equip de 
govern, que l’adreci al regidor corresponent i que faci la pregunta. Si us plau 
demano un moment de silenci. Gràcies. 

 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS i exposa: 
 

Jo voldria fer un prec al regidor de la policia, senyor Randos. Em sembla bé que 
es col·loqui el radar, que es posin multes als incívics, però facilitem una mica 
que quan algú vol saber que, la gent que ha sigut multada, ara resulta que  vam 
traspassar les competències de cobrar les multes a la Diputació, que és qui envia 
la multa. La gent que va a la Diputació per veure qui conduïa perquè pot ser que 
hi hagi més d’un conductor, l’adrecen a la policia. Quan s’ha esbrinat qui és el 
conductor es torna a la Diputació per comunicar, tant com diu la multa, qui és el 
conductor. La Diputació t’envia a l’Ajuntament a que entris una instància. 
Escolti, no podem simplificar això? La policia no podria passar les fotografies 
com feia abans a la Diputació i la Diputació les penjava a Internet amb un codi 
de cada fotografia i la gent te més fàcil accés que no haver de desplaçar-se d’un 
lloc a l’altre, d’aquí cap allà? Jo li demanaria si es pot mirar aquest tema per 
facilitar una mica tota aquesta feina als nostres ciutadans. 

 
Intervé el regidor senyor GONTÁN i diu: 
 

Per la regidora d’educació. Dues qüestions clares: Una. Quan parlarem del mapa 
escolar?, que es va quedar en el Consell Escolar que es debatria, que ho 
posaríem en marxa, i veig que seguim en la línia del govern anterior.  
I l’altre és que hi ha un dèficit de, un cop acabades les matriculacions, hi ha un 
dèficit o un desequilibri millor dit, en quan a places de P-3 d’una escola amb un 
altre, per què no es planteja que s’obri una línia aquí i no a d’allò? I per què no 
es fan campanyes de promoció de Joan Camps? Perquè no entenem (de fons se 
senten aplaudiments) perquè gent de Bellavista tendeix a venir aquí i creiem que 
és per una falta de prestigi immerescut que se li ha donat a Joan Camps. Per tant, 
li demanem, si us plau, que promocioni Joan Camps i Giró. 
En la línia de la fibra òptica. Mirin, vostès han demanat acollir-se a un FEDER, 
en aquests moments per fer una via per bicicletes i vianants. Està molt bé, molt 
bé, per això en època de vaques grasses té sentit, però tornem allà, això ho podia 
haver demanat per fer fibra i no ho han fet. Hem estar revisant el FEDER, el 
FEDER ho permet, per desenvolupament del món rural, per desenvolupament de 
noves activitats econòmiques... i això ho permetia el FEDER i no ho han fet. 
S’han dedicat a demanar bicicletes, que ja està bé, però que pot ser ara no toca. 
Cal que comencin a prioritzar i cal que comencin a explicar cap a on anem.  

 
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ i exposa: 
 

Jo tinc un dubte perquè m’han vingut diferents persones i m’agradaria que algú 
m’ho expliqués. M’han vingut algunes persones, jo diria que entre queixoses i 
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cabrejades perquè diuen que estan fent ara unes inspeccions sobre les activitats i 
que no acaben d’entendre, en aquest moment de crisis, és més, literalment un 
m’ha dit: “si venen aquí a tocar allò que no sona, directament tanco barraca 
perquè ara no és el moment de començar a mirar si tinc o no tinc condició quan 
no se m’ha mirat en vint anys”. Per tant, en aquest tema, tot i que estem d’acord 
en que s’ha de fer, calma, calma i bons aliments i escoltar als ciutadans.  

 
Tot seguit pren la paraula el regidor senyor GONTÁN i diu. 
 

...un esforç per reduir la il·luminació de diferents zones del municipi. 
Demanaríem més, encara hi ha zones en el municipi que a les dues de la 
matinada, sense cap lot, pots llegir el diari sense cap dificultat, inclòs jo crec que 
fins i tot una persona cega ho podria llegir. Perquè és exagerada la contaminació 
lumínica i la despesa energètica en certs llocs. Mirin, jo els hi explico un lloc 
que està funcionant des de fa trenta anys que funciona a Bellavista. Al carrer 
Eivissa s’apaga a certa hora un fanal sí un fanal no. Apliqui-ho, que no és 
possible perquè cal inversió per podar fer apagar i això, treguin fusibles. 
Desendollin fanals, però no és possible seguir llegint el diari a les dues de la 
matinada. 

 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA i diu: 
 

Pregunta al senyor Profitós. La web de l’Ajuntament, no sé si és vostè qui la 
controla? A la web de l’Ajuntament s’han esborrat totes les notícies, tot el que hi 
havia d’anys endarrere. Només es pot començar a veure des de el gener. Per què 
s’ha fet això?  
A la Vanesa dir-li també, la riera Carbonell i la riera del Ramassar estan fatal, 
plenes de canyes. Si plou s’inundarà el Pavelló i companyia. I a més causa un 
perill.  
Per la senyora de cultura, li vull fer una pregunta. Com és que s’ha canviat la 
diada de Sant Jordi que es feia a la Rambla i que hi havia aparcament i bé, crec 
que estava bastant bé, per què s’ha posat a la plaça de l’Espolsada? Si hi ha 
algun interès o perquè no s’han venut més llibres o...?  
I pregunta al senyor Alcalde. A la Junta de Govern del mes passat vostè va 
aprovar, l’equip de govern va aprovar, un cap d’àrea d’Esquerra Republicana, 
m’agradaria saber què és el que cobrarà? 
I un altre pregunta pel senyor Ramírez. Sr. Ramírez, el quinze d’abril, fa poc, es 
va fer la caminada popular de les Franqueses, tinc aquí el tríptic, vostè a les 
inscripcions posa 8 € i 12 €. Es van aprovar unes ordenances fiscals, en aquest 
Ajuntament, aquest equip de govern. Li prego a l’equip de govern i a vostè 
senyor regidor que torni tots els diners que han cobrat de més a les persones de 
les Franqueses i fora de les Franqueses, perquè vostès van aprovar unes 
ordenances que diu: “Inscripció anticipada 7,30 i inscripció el mateix dia de la 
caminada 10, 45. Vostès s’han saltat les ordenances d’aquest Ajuntament, han 
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cobrat diners il·legals als ciutadans i els hi demano, a l’equip de govern que 
arregli aquest problema. 

 
Intervé el senyor ALCALDE dient: 
 

Molt bé, fetes les preguntes els regidors poden contestar. 
  

Comença el regidor del grup municipal PSC- PM senyor RANDOS i exposa: 
 

Això que deia senyor Martí té raó, el que passa que per justificar-se una persona 
que no condueix té que ser ell el que es té que moure. Però també li dic que 
només trucant a la policia li enviem la fotografia des de la policia a casa. Que ho 
sàpiga que existeix, i és així, no té que anar a la Diputació.  

 
Tot seguit pren la paraula el regidor senyor MARÍN i manifesta: 
 

Sobre el tema d’activitats. Jo suposo que amb el seu comentari de “calma” no 
vol entrar en el greuge comparatiu de totes les persones que al obrir el seu 
negoci actuen d’una manera correcta. La voluntat d’aquest Ajuntament, que de 
fet notificarem properament a totes les empreses i a tots els establiments aquesta 
actuació que es vol portar a terme, no té més voluntat que posar en regle una 
sèrie de detalls que s’estan observant. I tant és així, que ens estem trobant, però 
no d’una manera aïllada si no d’una manera normal, com que apareixen 
establiments que no estan donats d’alta, de cop i volta sobre tot d’un temps cap a 
aquí. Ens presentem i bé, mira, no paguem taxa... I també ens trobem en que 
això a vostè li ha dit un senyor que segurament està incomplint la normativa. 
Però jo també me trobat amb gent que ho han pagat tot i que et diuen: “Escolta 
una cosa, em consta que allà no s’està fent”. Per tant, aquí sí que jo demanaria 
una mica de rigor o molt de rigor perquè no podem, entre cometes i dic entre 
cometes, premiar als que no compleixen les ordenances i les normatives. Anem 
amb compte. I perquè en aquests moments aplicant la llei Omnibus és molt més 
fàcil donar d’alta un negoci, tant és així que mitjançant un règim de 
comunicació, ràpidament sobre tot si és un establiment que és a  on més 
problemes trobem, que estan desenvolupant una activitat que és innòcua, són els 
que més estem observant que obren la porta i comencen a treballar. No. Aquests 
no són els passos, aquests no són els camins. I per tant és on posarem l’accent. 
Res més. 

 
Intervé la regidora del grup municipal CIU, senyora ISIDRO i exposa: 
 

La pregunta de Ferran Gontán és sobre P-3 que s’ha modificat, suposo?, que s’ha 
canviat d’escola? Vist les preinscripcions de les que ja s’havia fet el recompte i 
el barem, i les 24 famílies que hi havia, que estaven fora de les escoles que en un 
primer lloc, en deu escoles no entraven, tenien que entrar a l’escola Joan Camps 
que era on havíem obert, no nosaltres, la inspecció. I el Departament 
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d’Ensenyament havia acordat que s’obria allà el P-3. Vist les preinscripcions, de 
que hi havia unes 22 famílies que eren de Corró d’Avall i 2 de Bellavista, s’ha 
cregut convenient canviar aquesta línia de P-3 de Joan Camps al Joan Sanpere. 
Vull dir aquest triplicat s’obrirà al Joan Sanpere aquí a Corró d’Avall per tema 
també de mobilitat de les persones. Obrint una cosa en un lloc la gent també es 
molesta. 
Sobre el tema de la promoció de Joan Camps, a veure, l’Ajuntament fa el mateix 
per totes les escoles, no diferenciem una escola d’un altre. L’Ajuntament no té 
competència en fer una cosa o un altre. A nosaltres ens és exactament el mateix. 
El que passa és que les competències són del Departament, i el Departament és 
el que ens diu a on s’ubiquen els nens aquests que arriben, nou vinguts o de 
proximitat, de moment no tenim una llei de proximitat o de mapa de zona o 
d’això. És un tema que em de parlar. Jo tinc entrevista amb l’Inspector dijous 
que ve per parlar també d’això. De cara a l’any que ve a veure com es pot 
solucionar. De moment, vist les preinscripcions, s’ha obert aquesta tercera línia 
aquí al Joan Sanpere.  
Desprès, sobre el senyor Badia, que em preguntava el motiu del canvi a la plaça 
de l’Espolsada, des de un principi he cregut que ja que és una festa que hi 
participen molts nens, sobre tot de P-3, P-4 i totes les escoles, penso que la plaça 
de l’Espolsada de la manera que s’ha muntat està més segur, ja que vam tallar el 
trànsit i tot del carrer, per tant no hi ha el perill que hi ha aquí a les Rambles, ja 
que és una festa que hi participen molts nens. No sé si vostè va tenir el plaer de 
poder passar per la plaça de l’Espolsada el dilluns. Tot el dia estava a vessar de 
nens de totes les edats. Fins i tot inclòs de les guarderies van anar. Jo penso que 
és una seguretat màxima que tenim allà. Ja està. No hi ha cap interès. Res més. 
Simplement és seguretat. 

 
Intervé el regidor del grup municipal CIU, senyor RAMIREZ i diu: 
 

Señor Badia, si de alguna cosa estoy orgulloso, es de mis técnicos del área. Són 
grans professionals, porten molts anys en la professió i crec que tenen tota la 
capacitat i la honradesa. Si la taxa diu 7,45, diu vostè, jo demà l’emplaço i el 
convido que vingui personalment a l’àrea, allà al patronat, sí sí, sí,sí i parlem 
directament amb el tècnic, si realment són 7,45, 8 o 11,45 o 12. Jo el convido 
demà. Vingui directament a l’àrea i ho parlem allà.  

 
Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA i manifesta: 
 

Senyor Badia, el tema de riera Carbonell i la riera del Ramassar, només 
comentar-li que això és un tema de Pagesia. Això ja es va demanar a l’ACA, se 
li va demanar que neteges la riera Carbonell, tenim contesta, qualsevol moment 
si la vol li passem per correu, cap problema. 
Tema enllumenat. Sí que és cert que hi ha molta contaminació lumínica. A 
veure, hi ha zones al municipi on ja hem apagat la duplicitat de llum. El que 
vostè demana d’apagar un fanal sí i un no dins del municipi, suposo que és el 
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que demana, això la Llei no ho contempla, no vol. És així, el que vol és 
uniformitat però evidentment amb el que tenim ara si apaguem un sí un no, no hi 
ha aquesta uniformitat. 

 
Intervé el senyor ALCALDE i exposa: 
 

Pel que fa a diverses preguntes que heu fet, em sembla, el tema de la web que hi 
ha coses que s’han esborrat, qui ho ha preguntat? Ho desconec, per tant passi’m 
vostè nota, un correu electrònic del que s’ha esborrat i ho comprovaré.  

 
Contesta el regidor senyor BADIA: 
 

Tots el que hi havia, tots els anys que hi havia. 
 
Torna a intervenir el senyor ALCALDE i respon: 
 

Passi m’ho. Res més que això. No ho sé. Ho desconec, per tant... 
El tema del FEDER, a veure, l’equip de govern ha optat per aquesta opció, 
perquè és una opció que em cregut que és finançable. La hem estudiat amb els 
tècnics i creiem que aquesta era finançable i a més a més uneix tres grans nuclis 
de població que són Bellavista, Corró d’Avall, Llerona, uneix el Parc del Falgar, 
uneix el camí de vianants i bicicletes que hi ha al marge dret del riu Congost i 
uneix la Mediterrània si tirem avall. Llavors, a partir d’aquí també hi ha la idea, 
aquesta ja és més agosarada, de que es pugui unir Marata i Corró d’Amunt que 
també ens agradaria molt i així tancaríem tot un passeig de vianants i de 
bicicletes que uniria els cinc pobles del les Franqueses. 
Pel que fa al sou del senyor Jové, d’Esquerra Republicana, cobrarà el que fixi la 
relació dels llocs de treball que s’aprovarà en el Pla de Pressupostos. I al Pla de 
Pressupostos la relació dels llocs de treball serà pública i ho podrà vostè 
comprovar. 
El tema del mapa escolar. Vam tenir reunió amb la Secretària General 
d’Ensenyament, la regidora i jo, en aquests moments, durant dos anys d’una 
punta de P-3, perquè a llavors a partir d’aquí, evidentment el mapa baixa i 
tindrem sobrant de places de P-3, això per un costat. I per l’altre, hi haurà dintre 
de tres o quatre anys tota la gent que ha anat pujant de ESO amb el tema de 
batxillerat, i aquí sí que hem d’estar molt al “tanto” a veure si s’ha d’ampliar 
l’Institut, què s’ha de fer al Til·ler, i aquí sí que l’Ajuntament hi estarà a sobre. 
Pel que fa al mapa escolar nosaltres el donem per complert. Significa cinc 
escoles, cinc CEIPS en el municipi, dos a Corró d’Avall, dos a Bellavista i el del 
mig que és el Guerau de Liost, dos Instituts i les escoles bressol que tenim. 
Nosaltres en aquest aspecte el donem, en aquests moments, per acabat el mapa 
escolar. Per tant, contestat, en el proper Ple, si cal em pregunta, fa el que cregui 
adient. Nosaltres li hem contestat. Si no li ha agradat no...Jo li he dit la resposta 
que en aquests moments que amb Ensenyament hem dit. Un altre cosa és són les 
zones d’influència, aquestes històries.  
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La PRESICÈNCIA obre el torn d’intervencions del públic assistent demanant que 
aixequin el braç, que facin la pregunta i que l’adrecin al regidor o a la persona 
corresponent.  
 
En aquests moments parla una persona del públic assistent. 
 
El senyor ALCALDE introdueix: 
 

En relació al tema d’incivisme de la plaça Nova. 
 
El regidor senyor RANDOS contesta a la intervenció d’una persona del públic i diu: 
 

Bien lo que haremos en la plaza Nova, nos pondremos un poco más en ello con 
la policia. También decirle que la plaza Nova, el problema que tiene es que está 
muy cerrada y por eso hay más incivismo. No lo justifico, pero claro como bien 
dice son cinco municipios en uno, por un incivismo puede ser que no tarden diez 
minutos, puede ser que tarden media hora, pero no creo que la Policia haga caso 
omiso, no lo creo. Si quiere el miércoles a la una, venga a la Comisaria que 
estaré yo, miraremos las entradas que hay, que esto está grabado y lo repasamos. 
Yo le estoy diciendo que ya daré la orden para aumentar la vigilància en esa 
plaza, yo le estoy contestando que usted me está diciendo que igualmente no se 
hace. Yo le digo que no. Cuando aumentamos la vigilància normalmente no se 
hace ni vestido de policia. Se hace vestido de paisano. Para pillar a los incívicos. 
Para coger a la gente que tanto nos quejamos todos sobre las cacas de perro es la 
única manera en la que los pillamos. Si ven un policia andando la persona recoge 
la caca aunque sea con su pañuelo. Si va un policia de paisano es cuando lo 
pillamos por sorpresa. Es que las cosas de incivismo, es una pena, pero se tienen 
que solucionar de esta manera. No me estoy justificando a que le estoy diciendo 
que los policias van vestidos de paisano y no van, no. Por que el registro de la 
policia es público, le estoy diciendo que venga. Que usted quiere presencia 
policial, iran y los niños no estaran en ese momento pero cuando se den media 
vuelta volveran, no puedo tener dos policias ahí las 24 horas.  
Le vuelvo a decir lo mismo, cuando llega la patrulla no hay ningún perro en la 
plaza, ponemos un vigilante de seguridad las 24 horas en la plaza? 
Aumentaremos la vigilància. 

 
Respon el senyor ALCALDE i diu: 
 

Has arrencat el compromís del regidor de la policia, que el regidor incrementarà 
la vigilància en aquesta zona. Punt número u. 
Punt número dos. Si em de canviar el cartell, es canvia. Vanesa t’emplaço. A 
partir d’aquí després passarem llista del que avui em quedat, però si em de posar 
gossos no, es posa gossos no.  
Punt número tres. M’agradaria saber a la plaça aquest forat per on entren els 
nens, si van entrar en una propietat privada. Llavors, el què em de fer és instar a 
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la propietat privada a que tapi el forat, però ja. Si no sota multa de l’Ajuntament. 
I mirarem el tema del pintat de la plaça però “cuidado”, de la part pública, no 
podem fer la part privada dels edificis en aquest aspecte. Aquest és el 
compromís que en el tema de la plaça Nova jo us puc donar.  
I l’altre, el tema d’Internet i Telefònica deixeu-me que quan vingui el de 
Telefònica a la reunió que em de tenir general per les Franqueses, no és un tema 
fàcil, eh , us dic que no és un tema fàcil. I que no està en mans de l’Ajuntament, 
però sí que l’Ajuntament ha de fer la pressió perquè evidentment allà hi hagi 
telèfon, només faltaria, i intentar que hi hagi fibra òptica: Intentar, però això 
deixeu-me un marge de temps que el debat és més profund a totes les 
Franqueses. 
Desprès, pel tema dels estudis tècnics on line, etc. Jo us puc dir que els 
pressupostos de l’Ajuntament estaran penjats a la pàgina web per a consulta. 
Més transparència que aquesta no crec que n’hi hagi cap. Els estudis no, els 
pressupostos que són els que aprovarem i els que són públics. Els pressupostos 
estaran penjats a la pàgina web.  
Que l’agenda arriba tard ho desconec, però veritablement això no pot ser. Això 
no pot ser. Ara hem canviat de format. Us arribarà l’agenda dins del butlletí, us 
arribarà mensual, espero que, amb l’empresa que ara tenim arribi més al dia 
perquè evidentment els perjudicats som nosaltres. 
Pel tema del Joan Camps. A veure, que l’Ajuntament no us atengui, això no pot 
ser, no pot ser, per tant, avui, ara, desprès la regidora i vosaltres us heu 
d’assentar en una taula i xerrar, sense cap mena de dubte. (Intervé una persona 
públic) Doncs així que l’Ajuntament no us atén no és del tot cert.  

 
Pren la paraula la regidora senyora ISIDRO i contesta: 

 
Perdona, jo aquest matí he tingut visita. Ho he explicat clarament. No és 
competència de l’Ajuntament. Podem fer i podem dir, però és competència del 
Departament d’Ensenyament i l’Inspector al davant. Que ells ens donin la pilota 
a nosaltres, nosaltres no donem la pilota. És la seva competència, perdona. Els 
pares que apunten als seus fills a l’escola tenen deu opcions, nosaltres no tenim 
competència de dir-li a cada pare: “No, no, vostè ha d’apuntar-el aquí o allà. Els 
pares tenen llibertat per apuntar als seus fills a l’escola que vulguin. Un altre 
cosa és que puguin entrar per barems o no puguin entrar, però el pare és lliure de 
portar-el a una privada, a una concertada, a una pública, aquí no ens hi podem 
posar nosaltres. Si hi ha una població que allà hi ha molta més immigració, val, 
en aquesta reunió que ja tindré la setmana que ve amb l’Inspector, vetllarem a 
veure què es pot fer amb això. Un altre cosa que heu dit és que els directors 
estan com en complot. Els directors no estan en complot amb aquesta integració. 
Jo no tinc coneixement d’això, de cap director. (Intervé una persona del públic) 
Les portes obertes, és la direcció de l’escola que fa les portes obertes, no depèn 
de l’Ajuntament. Facilitats o impediments sobre què? Es que jo penso que una 
classe de P-3 d’uns nens de tres anys, és que s`han d’integrar tots. La educació 
és per tots igual, no hi ha diferències de color aquí.  
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El senyor ALCALDE puntualitza: 
 

En aquest aspecte m’agradaria tenir una reunió personal amb l’Inspector. Amb 
l’Inspector i amb vosaltres en aquest aspecte.  

 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


