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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 27 de març de 2012
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:30 hores, aproximadament.
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
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental
LLUÍS MUÑOZ LLORET, secretari
S’ha excusat:
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El Senyor PREDIDENT intervé per excusar l’assistència del regidor senyor Badia, que
ha vingut als Consells d’administració que s’han fet avui però que no es trobava en
condicions després de l’accident que va tenir la setmana passada; el Senyor President
expressa el seu suport cap al Sr. Badia i la seva voluntat, que suposa compartida per
tots els assistents, que aquest es millori el més aviat possible.
A continuació, el Senyor PRESIDENT obre formalment la sessió i pregunta als
senyors/es regidors/es si desitgen realitzar alguna esmena al contingut de l’acta de la
sessió anterior.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta:
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Més que una esmena, és demanar, ja per enèsima vegada, que s’arregli el
sistema de micròfons, informàtic, el que sigui, perquè tornen a aparèixer en
l’acta d’aquest ple molts espais sense poder cobrir perquè el sistema de
megafonia o el sistema informàtic no funciona correctament. Ben bé no sabem
que és, però mirem de corregir-ho: mirem de fer una petita inversió. Regidor
d’hisenda: permeti la petita inversió...
A continuació, 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. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 19 DE
MARÇ, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR EN EL REGIDOR DE
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ DIVERSES
FUNCIONS EN MATÈRIA D'HISENDA
Atès que per Decret de l’Alcalde núm. 630/2011, de data 7 de juliol de 2011, es va
acordar, entre d’altres, delegar la direcció política de l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda
i Participació al regidor Sr. Àngel Profitós Martí.
ATÈS que l’esmentada delegació anava referida a la direcció i la gestió general dels
serveis de l’àrea esmentada, sense incloure la facultat de resoldre o d’adoptar decisions
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Atès que, per un més àgil funcionament de l’àrea, interessa delegar al regidor Sr.
Profitós Martí la facultat de dictar, en matèria d’Hisenda, els esmentats actes
administratius, amb excepció, és clar, de les funcions de l’Alcalde que no són
delegables a cap altre òrgan de govern i de les que, en matèria de gestió i de recaptació
de determinats ingressos de dret públic, van ser delegades en el seu dia a la Diputació
de Barcelona, a l’empara d’allò que disposava l’article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals (avui Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març).
VIST allò que disposen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; els articles 53 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles
23 i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de les Disposicions Legals vigentes en matèria de Règimen Local; els articles 41 i
ss. o concordants del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals; els
articles 39 i ss. del Reglament Orgànic municipal; l’article 54 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals, modificat,
encara que no expressament, per les Lleis 11/1999, de 21 d’ abril i 57/2003, de 16 de
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desembre; i, en general, la legislació reguladora de les Hisendes Locals així com les
bases d’execució del pressupost aprovades per aquest Ajuntament.
DE CONFORMITAT amb l’informe de la Secretaria municipal.
En virtut de les atribucions que l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local i la
legislació abans esmentada atorguen a l’Alcalde,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR al Sr. Àngel Profitós Martí, quart tinent d’Alcalde i regidor de
Serveis Centrals, Hisenda i Participació, en matèria d’Hisenda, les funcions que
s’indicaran a continuació i que formen part de les que la legislació local atribueix, en
aquesta matèria i amb el caràcter de delegables, a l’Alcalde:
o Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, de conformitat a les
Bases d'Execució del Pressupost.
o Desenvolupar la gestió econòmica de l’ajuntament d’acord amb el pressupost
aprovat.
o Aprovar padrons fiscals i liquidar els ingressos públics de la corporació.
o Organitzar els serveis de recaptació i tresoreria, sens perjudici de la facultat del
ple per aprovar les formes de gestió d’aquests.
o Aprovar les factures, certificats d’obra i documents equivalents, que
corresponguin al desenvolupament normal de les previsions pressupostàries.
o La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions
municipals, dels pagaments a justificar, la tramitación pressupostària de
factures, així com l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de
despesa legalment adquirits.
o Totes aquelles funcions de l’Alcalde previstes a les bases d’execució del
pressupost que tenen expressament el caràcter de delegables o que, en el futur,
es puguin establir amb aquest caràcter a les mateixes bases
Continuaran essent atribucions de la Junta de Govern les funcions que se li reserven a
les mateixes bases d’execució del pressupost, així com l’aprovació i modificació dels
preus públics i la concertació d’operacions de crèdit que li van ser delegades per acord
del ple de data 7 de juliol de 2011.
Correspondrà a l’Alcalde, entre d’altres i com a competència no delegable, la
concertació de les operacions de crèdit a que fa referència, entre d’altres diposicions,
l’article 39.17 del ROM
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Segon.- Els actes dictats pel regidor en exercici de les atribucions anteriorment
assenyalades, s’entenen dictats per l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’apartat 4
l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els
mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la lletra b
de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’apartat 1 de l’article 172
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local a Catalunya.
Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades,
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de
conformitat amb l’apartat 4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada
per la Llei 4/1999.
Quart. - Les funcions anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a
favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot això
sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i
resolució de l’Alcalde, amb caràcter excepcional i mitjançant proposta raonada,
qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades; així mateix, l’Alcalde podrà
en qualsevol moment procedir a la revocació de les competències delegades. Les
competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de
l'òrgan delegant.
Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades tindran el
mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcalde com a titular de la competència
originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En
conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per
delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, un extracte la present resolució al Butlletí
Oficial de la Provincia de Barcelona i en el butlletí informatiu municipal.
Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i, prèvia
acceptació per part de l’autoritat delegada, produirà efectes jurídics fins que l’Alcalde
no la revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou Alcalde.
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució al Sr. Profitós Martí, als membres de la Junta de
Govern Local, a les diferents Àrees municipals i a l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona.
Vuitè.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri.
No produint-se cap intervenció en aquest apartat, la Presidència dóna pas al següent
punt de l’ordre del dia.
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3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE, DE DATA 19 DE
MARÇ DE 2012, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR EN EL REGIDOR DE
SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ DIVERSES
FUNCIONS EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 630/2011, de data 7 de juliol de 2011, es va
acordar, entre d’altres, delegar la direcció política de l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda
i Participació al regidor Sr. Àngel Profitós Martí.
ATÈS que l’esmentada delegació anava referida a la direcció i la gestió general dels
serveis de l’àrea esmentada, sense incloure la facultat de resoldre o d’adoptar decisions
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
ATÈS que, per un més àgil funcionament de l’ajuntament, interessa delegar al regidor
Sr. Profitós Martí la facultat de dictar, en matèria de Recursos Humans, els esmentats
actes administratius, amb excepció dels que facin referència a l’exercici de les funcions
que, en la dita matèria, el sotasignat té delegades a la Junta de Govern Local, segons
Decret de l’Alcalde núm. 606/2011, de data 29 de juny, tret del cas de l’atribució
d’aprovar les bases per a la selecció de personal interí o del personal laboral temporal,
que també es creu convenient delegar-la al regidor i no a la Junta de Govern Local.
VIST allò que disposen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; els articles 53 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles
23 i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règimen Local; els articles 41 i
ss. o concordants del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals; els
articles 39 i ss. del Reglament Orgànic municipal; l’article 54 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals, modificat,
encara que no expressament, per les Lleis 11/1999, de 21 d’ abril i 57/2003, de 16 de
desembre.
DE CONFORMITAT amb els informes de l’àrea de Recursos Humans i de la Secretaria
municipal.
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local
i la legislació abans esmentada,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR al Sr. Àngel Profitós Martí, quart tinent d’Alcalde i regidor de
Serveis Centrals, Hisenda i Participació, en matèria de Recursos Humans, la facultat
de resoldre o d’adoptar decisions mitjançant actes administratius que afectin a tercers
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respecte de les funcions que s’indicaran a continuació i que formen part de les que la
legislació local atribueix, en aquesta matèria i amb el caràcter de delegables, a
l’Alcalde.
Així mateix, es modifica el Decret de l’Alcalde núm. 606/2011, de 29 de juny, en el
sentit que també es deleguen al regidor Sr. Profitós, la facultat d’aprovar les bases per
a la selecció de personal interí o personal laboral temporal així com qualsevol acte
administratiu, de tràmit o definitiu, que fos necessari per a l’execució de les
competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o futura a
l’Alcalde i pugi ser delegat a favor del regidor.
D’acord amb tot això, i també de conformitat amb l’acord plenari de data 7 de juliol de
2011, pel qual es deleguen determinades competències del Ple a la Junta de Govern
Local, seran funcions de l’Alcalde, de la Junta de Govern Local i del regidor de Serveis
Centrals, Hisenda i Participació en la indicada matèria de Recursos Humans, les
següents:
ALCALDE
Comandament superior de tot el personal, inclòs el de la Polica Local.
Separació del servei dels funcionaris.
Acomiadament del personal laboral.
Nomenar i destituir el personal eventual de confiança i d'assessorament especial.
La iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat en matèries de
competència de l'Alcalde en aquest àmbit.
Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries
de la seva competència, incloses les delegades al regidor
JUNTA DE GOVERN LOCAL
1. L’aprovació de l’oferta pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada
pel Ple Municipal.
2. L’aprovació de les bases per a la selecció definitiva del personal funcionari o
laboral
3. L’aprovació de les bases que han de regir el concurs públic per a la provisió dels
llocs de treball, a excepció de les bases per a la provisió de llocs de treball
mitjançant lliure designació , la competència de la qual està atribuïda legalment al
Ple Municipal, en especial l’aprovació de llocs de treball mitjançant lliure
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designació, dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
4. La modificació de les condicions de treball del personal i en especial l’increment o
reducció de la jornada laboral, acompanyada de l’increment o reducció de les
retribucions corresponents.
5. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin de caràcter fix i
periòdic i en especial, el complement de productivitat.
6. La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d’aquest
Ajuntament, ja siguin funcionaris o personal laboral, quan la qualificació de la
falta sigui molt greu, així com l’acord de la imposició de les sancions disciplinàries
corresponents, de conformitat amb la seva legislació específica. Queda exclosa
d’aquesta delegació, la imposició de la sanció de la separació del servei del
personal funcionari, o acomiadament del personal laboral, la imposició de la qual
correspon a aquesta Alcaldia per ésser competència no delegable de conformitat
amb la lletra h de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei reguladora de bases de règim
local.
7. Les resolucions sobre autoritzacions o denegacions de compatibilitat del personal
al servei de la Corporació (segons acord del Ple de data 7 de juliol de 2012)
REGIDOR DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ:
-L’organització dels serveis administratius de la Corporació, en el marc del Reglament
orgànic
-L’aprovació de les bases per a la selecció de personal interí o personal laboral
temporal.
-Efectuar les convocatòries derivades de l'oferta pública d'ocupació, de conformitat
amb les bases aprovades per la corporació, tant per a l'accés a la funció pública com
per a la provisió de llocs de treball subjectes a la legislació laboral.
-Efectuar les convocatòries, de conformitat amb les bases aprovades per la corporació,
per a la provisió de llocs de treball assignats per al seu exercici per funcionaris.
- Nomenar el tribunal de selecció del personal funcionari.
-Nomenar els funcionaris de carrera i atorgar els nomenaments del personal interí, de
conformitat amb les propostes del tribunal qualificador o de l'òrgan de selecció, en
virtut de les proves selectives convocades per accedir a places de la plantilla de
funcionaris o a llocs de treball subjectes a la legislació laboral.
-Seleccionar, mitjançant convocatòria pública, nomenar i destituir funcionaris interins
per a llocs de treball inclosos en la plantilla de personal, amb dotació pressupostària
suficient i amb observança de les normes reguladores de l'oferta pública d'ocupació.
-Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència.
-Contractar personal laboral no permanent mitjançant convocatòria pública, nomenar i
destituir funcionaris interins per a llocs de treball inclosos en la plantilla de personal,

Ple 27/03/2012 – pàg. 8

amb dotació pressupostària suficient i amb observança de les normes reguladores de
l'oferta pública d'ocupació.
-Efectuar l'adscripció i la remoció del personal funcionari als llocs de treball reservats
per al seu exercici per aquell personal, sempre que la provisió d'aquests llocs no estigui
reservada a concurs, la resolució del qual correspon al ple de la corporació.
-Disposar el trasllat en comissió de serveis d'un funcionari a qualsevol altre lloc de
treball de l'entitat local.
- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat.
-Efectuar l'adscripció i la remoció del personal laboral als llocs de treball reservats per
al seu exercici per aquest personal, de conformitat amb les normes reguladores de les
relacions laborals.
-Efectuar l'adscripció accidental al personal funcionari de llocs de treball la provisió
dels quals correspon efectuar mitjançant concurs que ha de resoldre el ple de la
corporació
-Donar possessió dels seus càrrecs als funcionaris nomenats, tant en els casos d'accés a
la funció pública local com en els de provisió de llocs de treball, i atorgar els
contractes del personal subjecte a la legislació laboral.
-Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i
laboral i la jubilació de tot el personal.
-Aplicar el règim de llicències, permisos, jornada de treball i horaris.
-Dictar, en cas de vaga, el decret de serveis mínims corresponent.
-La incoació i la instrucció dels expedients expedients disciplinaris, sens perjudici de
les funcions d’assessorament que corresponguin als serveis jurídics municipals
-La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d’aquest
Ajuntament, ja siguin funcionaris o personal laboral, quan la qualificació de la falta
sigui greu o menys greu o lleu, així com l’acord de la imposició de les sancions
disciplinàries corresponents, de conformitat amb la seva legislació específica
-Determinar l'horari dels diferents serveis i del personal adscrit en aquests, com també
la distribució de la jornada.
-Autoritzar l'exercici d'un segon lloc de treball de caràcter públic al personal
dependent de l'entitat local.
-Atorgar les bestretes de sou a què fa referència la base 39 de les bases d’execució del
pressupost
-Dictaminar modificacions dels llocs de treball en qualsevol de les determinacions
previstes en la relació de llocs de treball.
-assignar als llocs de treball les funcions específiques de les contingudes amb caràcter
genèric a la relació de llocs de treball.
-Designar als representants de la Corporació en les diferents comissions previstes a
l’Acord sobre les condicions de treball dels funcionaris i al Conveni col·lectiu del
personal laboral de l’Ajuntament.
-Autoritzar o denegar la realització de reunions convocades pels representants
sindicals.
-liquidació i aprovació de la nòmina mensual
-Diligències d’embargament de salaris.
-Signatura de convenis de col·laboració per realitzar pràcticums.
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-Qualsevol acte administratiu, de tràmit definitiu que fos necessari per a l’execució de
les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o futura a
l’Alcalde i pugi ser delegat a favor del regidor.
Segon.- Els actes dictats pel regidor en exercici de les atribucions anteriorment
assenyalades, s’entenen dictats per l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’apartat 4
l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els
mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la lletra b
de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’apartat 1 de l’article 172
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local a Catalunya.
Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades,
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de
conformitat amb l’apartat 4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada
per la Llei 4/1999.
Quart. - Les funcions anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a
favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot això
sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i
resolució de l’Alcalde, amb caràcter excepcional i mitjançant proposta raonada,
qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades; així mateix, l’Alcalde podrà
en qualsevol moment procedir a la revocació de les competències delegades. Les
competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de
l'òrgan delegant.
Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades tindran el
mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcalde com a titular de la competència
originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En
conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per
delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, un extracte la present resolució al Butlletí
Oficial de la Província (BOP) i en el butlletí informatiu municipal.
Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i, prèvia
acceptació per part de l’autoritat delegada, produirà efectes jurídics fins que l’Alcalde
no la revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou Alcalde.
Setè.- NOMENAR el Sr. Josep Maria Jové Lladó com a Cap de l’Àrea d’Hisenda i
Participació, amb els drets i els deures inherents al càrrec.
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Vuitè.- NOTIFIQUI’S aquesta resolució al Sr. Profitós Martí, als membres de la Junta
de Govern Local i a les diferents àrees municipals, així com al Sr. Josep Maria Jové
Lladó.
Novè.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri.
Pren la paraula el regidor senyor ESTEVE RIBALTA del grup municipal PSC-PM, i
manifesta:
Sí, jo, des de l’equip de govern li voldria demanar al senyor Colomé que deixi
aquest punt sobre la taula; no em refereixo, només, al fet de donar-ne compte al
Ple, sinó a que es deixi sense efectes el decret del qual se’n dóna compte avui;
el grup municipal del PSC considera que és un punt que no s’ha debatut
suficientment dins de l’equip de govern; considerem que és un punt que
s’havia de debatre, del que se n’havia de parlar i prendre una decisió al
respecte i que això ha arribat a la informativa de ple quan s’ha intentat
negociar que no hi arribés i que, finalment, ha arribat i que, des d’aquest punt
de vista, volem mostrar el nostre desacord amb aquesta resolució i per tant li
demanaríem que tant el donar compte en aquest ple com el propi decret quedés
sobre la taula, pel bé del municipi i pel bé de l’equip de govern.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i manifesta:
A part de les atribucions que es donen al regidor d’hisenda, que ja em semblen
bé, el decret torna a delegar en el càrrec de confiança que té el regidor: això
suposa un increment retributiu cap aquesta persona?
Intervé el president senyor FRANCESC COLOMÉ dient:
Aquest és el punt que tenim de discrepància en el si del govern; hi ha dos punts
de vista diferents en aquest aspecte: hi ha una part del govern que creu que es
necessita un cap d’àrea i que en aquest moments la feina que ha fet el senyor
Jové és una feina excel·lent i hi ha una altra part del govern, que no és
majoritària, que no ho veu necessari. Però no hi ha augment retributiu i el
decret es mantindrà.
4. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DE DATA 23 DE FEBRER DE 2012, EN QUÈ S'APROVEN
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

Ple 27/03/2012 – pàg. 11

ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses vol impulsar dos processos de participació
ciutadana vinculats a dos espais i/o projectes urbanístics del municipi, el Centre Cultural
de Corró d’Avall i el Parc del Falgar, amb la idea d’implicar de manera activa la
ciutadania de les Franqueses en la definició dels possibles usos dels equipaments.
ATÈS que la construcció del Centre Cultural de Corró d’Avall i del Parc del Falgar són
projectes aturats des de fa temps i que actualment l’equip de govern té la voluntat de
reprendre’ls mitjançant la participació de la ciutadania en la definició del seu futur.
ATÈS que hi ha l’acord polític al si de l’equip de govern i, per tant, la voluntat d’iniciar
la planificació i execució d’aquestes consultes o processos participatius.
ATÈS que ambdós projectes poden tenir força repercussió a nivell social, ja que han
estat objecte d’un intens debat i en alguns moments de divergència important
d’opinions, arribant-se en algun cas a judicialitzar-se la seva execució.
TENINT EN COMPTE tot el que s’ha exposat, es proposa iniciar dos processos de
participació ciutadana per a definir els esmentats projectes, tenint present diferents fases
que els volen fer més transparents, participatius i col·laboratius: d’una banda, les
ciutadanes i ciutadans rebran la informació necessària per conèixer l’estat actual
d’aquests projectes i, de l’altra, s’oferirà la possibilitat que la població pugui aportar
idees, que es valoraran en el marc d’una comissió de seguiment tècnica. Tot aquest
treball servirà per definir els usos d’aquests espais els quals quedaran decidits finalment
amb els respectius processos de votació popular.
PER TOT AIXÒ, la regidoria de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la
Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcalde núm.
606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- 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.
Segon.- ENCARREGAR a la Regidoria de Serveis Centrals, Hisenda i Participació la
direcció dels esmentats processos.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les àrees implicades.
El Senyor Ferran Gontán, regidor de LFI, es felicita perquè comencin aquests
processos participatius però demana que es revoquin els acords de la Junta de Govern
Local i que “es comenci de zero” amb intervenció de totes les entitats, els agents
socials i la ciutadania en general i que això no acabi, al final de tot plegat, en una mera
“decisió política i/o tècnica”.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor ÀNGEL PROFITÓS i
manifesta:
En primer lloc, totes les persones, associacions i entitats del municipi que
tinguin inquietud per participar-hi, tindran no només l’oportunitat de fer-ho
sinó també totes les facilitats per prendre-hi part. Això és una fase inicial;
havia de començar per alguna banda i, a partir d’aquí, si la seva inquietud és
“ostres jo volia ser-hi des del començament”, doncs a veure: això ha estat una
proposta del govern i, realment, vostè no hi ha estat; ara bé, si la seva inquietud
és “jo vull participar, jo vull que els veïns del poble participin, jo vull que totes
les associacions que tinguin inquietuds sobre el tema tinguin oportunitats de
manifestar-les”, no té motius per patir, senyor Gontán.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta:
Com li deia abans, “naixem” malament: en el moment d’iniciar-ho ja n’hi ha
participació ciutadana; li hem demanat repetidament al regidor de participació
que volíem ser-hi des del “minut zero” i, no obstant, se’ns ha exclòs. S’ha
“tirat pel dret” des de la junta de govern, ni tan sols s’ha portat al ple aquesta
aprovació, simplement se n’ha donat compte. Per tant, li demanem novament,
si us plau, que deixin sense efecte això. No ve d’una setmana, no ve d’un mes,
comencem des de zero. I permeti’ns participar des del “moment zero”,
permeti’ns que el mètode que han triat el posem en dubte, no ens agrada. Per
tant el que li demanem és que el mètode s’iniciï des de zero, que el mètode es
triï amb participació ciutadana; que totes aquelles persones, entitats, partits
polítics, agents socials que tinguin ganes de participar-hi, ho puguin fer perquè,
si no, ja desvirtuem des d’un inici la participació ciutadana.
Intervé el president senyor COLOMÈ dient:
És donar compte.
El regidor senyor GONTÁN manifesta:
Si però, li demanem que agafi el compromís de retirar-ho per Junta de Govern
Local.
Intervé el president senyor COLOMÈ dient:
El seguim tirant endavant.
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5. APROVAR EL PLA D'AJUST A QUE FA REFERÈNCIA L'ARTICLE 7
DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL ES
DETERMINEN LES OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ I ELS
PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MECANISME
DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE
LES ENTIATS LOCALS
ATÈS que, el passat 25 de febrer, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 4/2012, del
mateix dia, pel qual es determinen les obligacions d’informació i els procediments
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors
de les entitats locals.
ATÈS que l’objectiu de l’esmentat és, més concretament, establir les condicions
necessàries per permetre la cancel·lació, per les entitats locals, de les seves obligacions
pendents de pagament als seus proveïdors, derivades de la contractació d’obres,
subministraments o serveis.
ATÈS que, el passat 15 de març, la Sra. Interventora accidental d’aquest Ajuntament va
trametre al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la relació certificada de
totes les obligacions pendents de pagament esmentada a l’article 3.1 de l’esmentat Reial
Decret Llei.
ATÈS que la dita relació certificada comprèn, efectivament, obligacions pendents de
pagament que reuneixen els requisits exigits per l’article 2 de la mateixa disposició legal
i que recull la informació prevista a l’article 3 del RDL 4/2012.
ATÈS, per altra banda, que la mateixa Interventora accidental ha proposat elevar al Ple
municipal un pla de ajust i que aquest segueix els termes i compleix els requisits
previstos a l’article 7 de la tantes vegades esmentada disposició legal.
ATÈS que interessa a la Corporació aprovar el referit pla d’ajust.
VIST que l’apartat 2 de l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012 estableix que el Ple
municipal ha de ser informat de la tramesa de l’esmentada relació certificada
d’obligacions pendents de pagament.
ÉS PER AIXÒ que el Regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA la Corporació de la tramesa realitzada al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el passat 15 de març de 2012, de
la relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament regulada a l’article
3.1 de l’esmentat Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les
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obligacions d’informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
Segon.- APROVAR el pla d’ajust presentat per la Sra. Interventora per donar
compliment a l’article 7.1 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
Tercer.- NOTIFICAR-HO al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas i a
l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació.

Pren la paraula la regidora del grup municipal CxF senyora NÚRIA CLAVERIA i
manifesta:
No serà pas negatiu perquè entenem, que d’una manera o d’una altra, s’ha de
resoldre el “fiasco” que tenim organitzat, però tampoc serà positiu. Ens
abstindrem, i li explicaré el per què. Nosaltres entenem que al darrere de tot
aquest pla d’ajusts, que segurament que és necessari i que ens sembla molt bé
que l’hagin organitzat, hi han responsabilitats que no s’estan assumint en
aquest moment. Responsabilitats de gestió i responsabilitats, probablement, de
pressa de decisions, en un moment determinat, que no han facilitat que en
aquest moment que els projectes que a l’any 2008 podien ser perfectament
viables ara, en aquest moments, any 2012, siguin absolutament inviables amb
el conseqüent “fiasco” com, he comentat abans, hi ha aquí. Per tant, per aquest
motiu no podem estar en contra de la proposta (perquè, evidentment, s’ha de
sanejar d’una manera o d’una altra) però tampoc no podem estar-hi d’acord.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i manifesta:
Entenc primer la celeritat amb que heu que heu hagut de treballar perquè,
realment, això ha anat molt ràpid però, és clar, quan jo pregunto sobre partides
concretes en què hi ha una certes rebaixes, em costa molt definir aquestes
rebaixes. Poso un exemple: escola de música, 100.000 € amb la concessionària,
d’acord, què implica, això? menys classes? menys mestres? que no se li pagarà
el desplaçament? Clar, evidentment jo no sé què comporta això, sé que s’ha
pactat, sé que s’ha arribat a un acord, però no sé com afecta això els usuaris de
l’escola de música. Li poso aquest exemple perquè per mi es el més clar, o no?
en quant a “retallada”, i això em preocupa, entenc que hi hagut només quinze
dies per muntar tot això, però també entenc que estem a finals del mes de març,
no hi ha uns pressupostos, vostès han tingut temps per fer els pressupostos del
2012, per saber d’on “retallaran” o no amb el pla de viabilitat. Perquè sé que, si
aquest pla no hagués sortit, vostès haurien fet segurament les mateixes
“retallades” i, per tant, lamento que no ho tinguem clar encara i que jo hagi
d’anar preguntant als caps d’àrees en què es retallarà. A mi em preocupa el
tema i és per això que no veig clar aquest pla. I no el veig clar, a més, perquè
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aquest pla està muntat per pagar a les grans empreses. Concretament, en el cas
d’aquest ajuntament, dels 7.500.000 milions que hi destinarà o que demanarà,
pagarà casi 3.000.000 a “Fomento de Construcciones y Contratas”. Imaginem
això multiplicat per tots els pobles d’Espanya. Estem pagant als amics
d’aquests que han col·locats allà als seus polítics. I això també em preocupa,
perquè resulta que aquesta actuació porta un pla d’ajust o de viabilitat de a 10
anys vista, fins al 2022, on haurem d’amortitzar llocs de treball. Amortitzar
significa que, quan una persona es jubila, ja no es cobreix el seu lloc de treball,
significa no poder contractar a ningú durant 10 anys i, per tant, això vol dir
“rebaixa” del servei, però, a més, ens comprometen a no mantenir el capítol 2,
que podien ser possibles “externalitzacions” d’alguns serveis ni el capítol 4.
Clar, per mi és un pla “draconià”, entenc que vostès han de sumar, però s’ha de
sumar perquè venim d’una mala gestió i aquesta mala gestió l’acabarem pagant
els habitants d’aquets poble; i com? Per exemple, hi ha una reducció de l’any
2011 a l’any 2012 en polítiques socials: el veig aquí, de 200.000 €, al menys a
les dades que jo tinc aquí, eh? si vol les dic, són relativament fàcils. A l’any
2011 l’import és de 895.000 € i, a l’any 2012, l’import és de 695.000€; per tant
la “retallada” és clara, jo no sé si hi ha una errada topogràfica o no però és el
que jo veig aquí (...) A més, parlem, per exemple, que tots els serveis jurídics
s’assumeixin des de la casa: per tant, el pla també té coses bones, perquè fins
ara aquí tenim una quantitat d’advocats als que se’ls donen judicis i aquest
senyors van facturant independentment dels serveis propis que pugui tenir
l’ajuntament. Entenem que hi una continua pujada de diferents taxes i serveis,
uns 30.000 € anuals aproximadament, amb la qual cosa tindrem la “retallada”
de personal però, a més, anirem incrementant, de tal forma que això fa una
espiral al final.... on passem ?, perdoneu però es què a més està escrit amb una
lletra que el que la vegi és de premi Nobel, comencem amb 5.032.000 anem
baixant fins a 4.700.000 a l’any 2015 i tornem a remuntar a 5.072.000 a l’any
2022. Què ha passat, paral·lelament? els ingressos previstos passen de 3.119 a
4.500, per tant tenim una previsió d’augmentar a través de quotes i a través de
serveis de 1.400 € milions en 10 anys quan pràcticament la inversió d’aquest
ajuntament serà la mateixa. Evidentment, a nosaltres ens consta molt votar a
favor d’aquest pla i ja no parlo del fet que una de les viabilitats d’aquest pla
sigui vulnerar un conveni i un acord amb els treballadors en el tema de la
baixa. Perquè, a més, el contemplen vostès sense negociar amb els treballadors.
Incompliran un acord directament: estem donant un bon exemple per quan un
particular vulgui incomplir un acord amb nosaltres de les coses que s’ha de fer.

El regidor senyor PROFITÓS manifesta:
Suposo que em toca defensar-ho. A veure, situant-nos una mica perquè els
setze que estem aquí dalt tenim una idea bastant clara del que estem parlant
però potser el públic no la té. Al mes de febrer d’aquest any , el mes passat,
concretament el 24 de febrer, l’Estat espanyol, el Sr. Rajoy, promulga un Reial
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Decret Llei, el 4/2012, en el qual diu; “que totes les factures presentades a
registre abans del dia 31 de desembre de l’any 2012 i que no estiguin pagades,
independentment de que aquestes factures corresponguin a l’ajuntament,
corresponguin a empreses municipals, estiguin pressupostades o no estiguin
pressupostades, s’han d’incloure dins d’un llistat i aquest llistat s’ha de
presentar a l’Administració de l’Estat abans del dia 15 de març”. Nosaltres
que som el segon municipi de la comarca en endeutament, presentem un llistat
de 7.447.000 €; d’aquests 7.447.000 € n’hi ha 4.826.000 € que corresponen a
Entorn Verd, no són pròpiament de l’ajuntament, són de l’empresa municipal
Entorn Verd, això representa un 65% del deute. Per altra banda el que ha
comentat abans el senyor Bernabé és correcte; quan ell m’ho ha preguntat, jo li
he donat tota la informació, vull dir que qui li ha donat aquesta informació a ell
sóc jo; és veritat, aquest pla no es un pla que serveixi per beneficiar els petits
proveïdors, els petits empresaris, els autònoms perquè, primer per quantitats i
segon perquè amb aquesta gent, o amb la gran majoria d’aquesta gent no n’hi
ha deutes endarrerits, els deutes endarrerits es tenen amb les grans empreses,
en el cas nostre, per exemple, amb “Fomento de Contrucciones y Contratas”;
les xifres que s’han donat abans són absolutament certes. Tenim, per una
banda, “Fomento de Contrucciones i Contratas”, en concepte d’obres; per una
altra banda, en concepte de servei de recollida de residus i aquesta gent se’ns
emporten un percentatge molt important d’aquesta quantitat. Seguim: el dia 15,
nosaltres, ens veien en l’obligació de presentar aquest llistat; aquest llistat es
presenta; els avanço que aquesta xifra no serà la definitiva, la xifra definitiva
serà una mica inferior que aquesta, per què ? perquè el dia 20 del pròxim mes,
si no passa res, cobrarem una part de les subvencions endarrerides de la
Generalitat que estaven reconegudes i que la Generalitat tenia pendents de
pagar; la Diputació ens avançarà a nosaltres i als altres ajuntaments aquests
diners i una part dels mateixos ens permetrà rebaixar aquesta llista. En
qualsevol cas, el que aquí els estem plantejant als regidors/es és l’aprovació
d’un pla; el funcionament d’això serà que els proveïdors es presentaran a una
entitat financera, que aquesta entitat financera mirarà que estiguin a la llista, els
pagarà la quantitat i l’Estat ens anirà descomptant aquest diners. Això pot
passar de dues maneres; una, que és la que des de la regidoria d’Hisenda
proposem en aquest ple, és mitjançant l’aprovació d’un pla d’ajust; l’aprovació
d’aquest pla d’ajust ens permetrà que aquest diners es tornin en un termini de
10 anys i amb un interès del 5%. La no aprovació d’aquest pla d’ajust en el ple
o bé el fet que aquest pla d’ajust no “toqués prou de peus a terra” com per que
l’Estat l’accepti, faria que aquests diners se’ns descomptessin directament de
les subvencions o de les partides que l’Estat paga al municipi d’una manera
que no han acabat d’especificar però que es parla d’entre 3 y 5 anys, la qual
cosa, a veure, no sé el que pensaran els altres polítics, però suposo que la
ciutadania té bastant clar que és absolutament inassumible. Aquest pla que
presentem contempla una sèrie de mesures i aquestes mesures van per dues
bandes; per un costat, increment d’ingressos i, per una altra banda, reducció de
despeses. Pel que fa a l’increment d’ingressos no crec que hagi necessitat de
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que ningú s’espanti excessivament. Pel que fa a l’increment d’ingressos, el
increment d’ingressos se centra en el full que hem enviat o que hem d’enviar,
perdó, i que tots els regidors tenen; a veure, voldria agrair tant la tasca que es
va fer abans del dia 15 com la tasca que han fet posteriorment la gent de l’àrea
d’hisend; vull dir que voldria agrair la feina de la tresorera; la feina de la
interventora, aquí present, i la feina dels/les altres membres de l’equip perquè
la veritat és que han estat treballant amb una pressió i absolutament contra
rellotge, jo els diria que, la setmana passada, cap d’aquest documents estava
penjat a la web de l’Administració de l’Estat. L’Estat ens diu “això ho heu de
tenir fet, ha d’estar aprovat pel ple del mes de març” però, realment, els
regidors han anant rebent la informació a comptagotes i l’han anat rebent en
temps real; en el moment en que nosaltres hem acabat de fer una cosa, l’han
rebuda. Voldria tornar al tema dels ingressos: d’on ve ?, ve, per una banda, per
la pujada del IBI i de les taxes que es van aprovar en un ple del mes de
novembre o desembre de l’any passat i que ja són efectives aquest any 2012;
aquí voldria recordar a tothom, pel que fa a l’IBI, que tot i que la pujada que es
va acordar, seguim essent uns dels municipi més baixos no només de la
comarca si no d’àmbits superiors i això anirà acompanyat que, en aquests
propers exercicis, a les Franqueses hi haurà una revisió cadastral. La revisió
cadastral toca perquè s’ha de fer teòricament cada 10 anys; aquí, la darrera feia
bastant més de 10 anys que no s’havia fet, de la mateixa manera que no
s’havien modificat taxes durant 3 anys o que no s’havien aprovat pressupostos
durant tres anys i aquesta revisió cadastral no anirà tant enfocada a que
directament paguem més si no a que paguem tots; quan en un municipi durant
10 anys no es fa una revisió de cadastre, sempre hi ha construccions que es
despisten, construccions que no acaben de ser realment de la manera que han
de ser i quan el cadastre fa una ponència la primera feina que fa i que aquí
farem doncs durant aquest any 2012 i el 2013 és la de la verificació real de les
construccions existents, cosa que farà que tothom que hagi de pagar per tenir
una construcció, pagui. Altres mesures que preveiem que ajudaran, durant
aquest any 2012, són que s’actualitzaran una sèrie de dades referents a les
empreses que estan operant al municipi. Tornem a estar exactament igual com
estavem abans: no estem parlant de pujar les taxes a les empreses que estan
operant al municipi més enllà del que es va decidir a les ordenances per aquest
any, sinó que totes les empreses estiguin en igualtat de condicions. Jo trobo
que una persona que estigui pagant el seus impostos no ha de permetre, i és
feina d’aquest ajuntament, que, tres portes mes enllà o al polígon del costat,
tingui una empresa que li pot estar fent la competència de manera deslleial
perquè no està donada d’alta. El que es pretén amb això és que les empreses
que estan en situació no regular, entrin. La previsió és que això ens pot reportar
al voltant de 50.000 € durant aquest any, repeteixo no gravant les activitats que
ja estan correctament sinó perseguint les que no ho estan. Una altre mesura, i
començo a contestar al senyor Bernabé, és l’increment de taxes i serveis
públics: miri, una de les directrius que hi ha dintre d’aquest reial decret és que
els ajuntaments ens comencem a mirar quins serveis estem oferint i quins
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serveis estem oferim que no tenim obligació d’oferir; no és, en absolut, la
nostra voluntat tancar, eliminar cap dels serveis que estem donant, el que sí que
ens veurem obligats a fer és ajustar els preus d’aquests serveis de manera que
el dèficit que això representa pel patronat d’esports, per una banda, pel patronat
de cultura, per una altra banda i, en general, pel propi ajuntament, s’eviti; es
tracta que en totes aquestes activitats el que paguin el ciutadans per aquest
preus contribueixin a eliminat aquest dèficit, entre d’altres coses perquè, sinó,
no hi haura pla; i, si no ens aproven aquest pla , no n’hi hauran, de serveis, vull
dir; llavors, la tria és bastant clara en aquest sentit. Tenim, per una altra banda,
diferents coses que ens ajudaran a incrementar els ingressos sense tocar la
butxaca dels nostres veïns i veïnes; per una banda, tenim que tota la gestió de
tot el complex esportiu de Corró d’Avall, del tema de les piscines, està
“externalitzat” en una empresa: doncs amb aquesta empresa s’ha arribat a un
acord pel qual incrementaran en 150.000 € la seva aportació als nostres
números; per una altre banda, tenim també, com vostès saben, que al costat de
la deixalleria que hi ha al polígon, hi ha l’empresa de tractament de runes: amb
aquesta empresa de tractament de runes hi va haver un acord pel qual no ens
havien de pagar res durant els 5 primer anys de la llicència, però, a partir de
l’any 2014, els hi començarem a cobrar el cànon que els hi correspon que és
d’aproximadament 55.000 € l’any; per una altre banda, a l’any 2007 es va
instal·lar, una mica més avall del Mercadona, un hotel: a partir d’aquest any
2012 recuperarem aquest cànon que ha de pagar l’hotel, d’aproximadament
5.500 € al mes. Tenim una sèrie de mesures, que són les que he intentat
explicar, sobre tot als que estan a baix perquè no tinc massa confiança que això
permeti canviar el sentit del vot del cap del regidors, però jo diria que la meva
feina es també explicar-les a vostès quan tinc l’oportunitat de fer-ho.
Pel que fa a les mesures de les despeses, torno a contestar al senyor Bernabé:
reducció de personal: amb el tema de reducció de personal el que hem fet és
limitar-nos a complir la legalitat vigent ara mateix, que diu que les jubilacions
no es poden cobrir i que no es pot contractar a nova gent; per descomptat, això
no està hipotecant el pressupost que hagi de fer l’alcalde o el regidor d’hisenda
d’aquest ajuntament en l’any 2016, per què?, perquè això és un pla d’ajust que
ara ens han d’aprovar; aquest pla d’ajust, lògicament, perquè el temps éd
canviant i els entorns són canviants, pot tenir modificacions en un futur; si, en
un futur, aquesta restricció desapareix i l’ajuntament té necessitat de personal,
l’ajuntament lògicament contractarà personal, però ara mateix el marcs en els
que ens estem movent só, imperativament, aquests. Per altra banda, hi ha un
altre apartat aquí que és el de la reducció de les hores extres: la reducció de les
hores extres no perjudicarà al ciutadans en el sentit de dir, “escoltin, vostès
tindran menys serveis de l’ajuntament, menys atenció” sinó que aquesta
reducció d’hores extres vindran donades pel fet que, si des de l’Estat se’ns diu
“perdonin, el conveni que tenen els empleats de l’ajuntament, que és de 35
hores, ha de ser de 37 hores i mitja”, doncs, escolti, el fet d’estar treballant
dues hores i mitja més cada setmana farà que les hores extres es redueixin, és
tant fàcil com això. No em voldria fer pesat, el tema de la reducció de despeses
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jurídiques ha estat comentat abans. No hi ha cap reducció de polítiques socials,
perdó (...)
Intervé el president senyor COLOMÈ dient:
En el tema de polítiques socials sí que hem fet molt èmfasis que no s’havia de
reduir res; per tant quant has dit que es reduïa, jo no ho entenc així.
El regidor senyor RIBALTA aclarint:
Sí, sí, jo aclareixo l’errada perquè és una errada “òptica”, només;
evidentment, en aquest cas, sí que justifiquem la urgència i la premura, penseu
que el document definitiu ens ha arribat a les quatre de la tarda, que dilluns van
arribar documents però que, en aquest cas, no en d’altres, sí que justifiquem la
urgència en el sentit que calia l’aprovació del ple per acollir-nos al pla d’ajust.
Jo li vull dir al senyor Bernabé que són 895.000 € al 2011 i són 897.000 a
2012, eh? No, no és que no es veu, és impossible veure-ho, jo he pogut ampliar
amb l’ordinador i amb l’ordinador es veu que són dos vuits o es pot intuir que
no és un vuit i l’altre és un sis.
Intervé el president senyor COLOMÈ dient:
Molt bé eh?, (...)
El regidor senyor RIBALTA aclarint:
Són dos sisos, no són dos vuits, 695.000 al 2011 i 697.000 al 2012, i aquest és
l’error.
Intervé el president senyor COLOMÈ dient:
D’acord, el senyor Profitós estava acabant l’hem deixat “penjat”, doncs
segueixi, senyor Profitós, però era important aquesta apreciació.
El regidor senyor PROFITÓS continua dient:
Segueixo, jo els hi pregunto més aviat a vostès, estaven parlant de reducció de
despeses, reducció de despeses que vindran, en part, per la negociació de
contractes ja existents: aquí s’inclou el de l’escola de música que comentava el
regidor Bernabé; s’hi inclou la reducció de despeses que ja s’ha fet en la gestió
de l’autobús urbà; s’hi inclou una reducció del que li està costant a
l’ajuntament l’empresa que està explotant Can Font; s’hi inclou que es preveu
que, quan s’acabi el contracte de recollida d’escombraries, que és a l’any 2013,
es licitarà a preus inferiors als que estem tenint ara; es preveu també una
negociació, a la baixa, de diferents contractes de manteniment dels edificis
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municipals, entrarem a dintre d’una mena de “central de compres” a través del
Consell Comarcal del Vallès Oriental per rebaixar els costos de tots els serveis
de telefonia i informàtica de l’ajuntament; s’han reduït ja -i això ho veuran
vostès aviat quan rebin el butlletí a casa seva- les despeses d’aquest butlletí
municipal; hauran vist que, des de la regidoria d’obres i serveis, s’estan
apagant alguns fanals en llocs on realment no calen de forma imprescindible,
aquí estem parlant de més de 30.000 € a l’any només d’això i de diferents
partides menors; aleshores ara m’adreçaria als regidors: senyora Claveria, té
raó en tot el que ha dit però jo li diria que, ben aviat, haurem de començar a
demanar responsabilitats de les coses que s’han fet, ara ens trobarem, per
exemple, que haurem de pagar algunes factures que estaven al calaix, jo me les
he trobades al calaix, i jo les he posat , llavors, jo estic absolutament d’acord
amb vostè en que comença a ser necessari demanar responsabilitats i en que
comença a tocar fer-ho aviat. Del que em comentava vostè, senyor Bernabé, el
fet que s’hagin de demanar responsabilitats, que en això estem absolutament
d’acord, no crec que exclogui que aquest sigui un pla tècnicament no sé si
impecable però si més no correcte, que toca de peus a terra i, a veure, no sé, jo
els demanaria el suport amb això, perdó (...), però és el contingut del pla el que
estem votant (...), ah? d’acord. No sé si he contestat mínimament les reflexions
que feia el regidor Bernabé...
El regidor senyor BERNABÉ manifesta:
Sí, sí que m’has contestat
Intervé el president senyor COLOMÈ donant la paraula al regidor senyor Bernabé:
Senyor Bernabé, té la paraula.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i manifesta:
Gràcies, Colomé per donarme-la; evidentment aquest pla té coses bones, ja ho he
dit, o sigui la persecució de les activitats il·legals és una cosa bona, l’esforç que
s’està fent amb l’empresa que té la gestió de les piscines és una cosa bona; jo em
plantejaria per què una empresa signa un conveni de 150.000 € a pagar cada any,
que ha passat, aquí durant aquest anys que no ha pagat aquests 150.000 ?. És clar
que si una empresa és capaç de signar això és que guanya molt més que aquesta
quantitat, per tant per aquí també hem d’estar perdent, però el que més em
preocupa de les seves paraules és que reconeguin que una gran part d’aquest
deute que acabarem finançant, ens agradi o no, els habitants de les Franqueses
ens ve derivat d’Entorn Verd, i no ens ve perquè hem abusat de serveis bàsics,
no ens ve perquè hem abusat de la sanitat, de l’escola bressol, de l’escola de
música, etc, ens ve perquè s’ha fet una mala gestió en les inversions,
d’estructures en tot cas, i això em preocupa perquè al final acabem pagant
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“justos per pecadors”. A mi m’agrada que s’hagi posat ordre en el sentit que veig
que intenten una mica racionalitzar les despeses que té l’ajuntament; també
entenc que no han tingut temps, però és clar, vostè també entendrà que hi ha
dades que no les entenc i, a més preveiem a 10 anys vista. El tema del transport
és confús i, l’hi torno a dir, vostè diu que això no afectarà a futurs governs però
jo no ho veig tant clar...
El regidor senyor PROFITÓS aclareix:
Afectarà des del moment que s’ha de tornar i suposant que tothom s’hi acollís,
suposant (que ja els hi dit abans que no serà), que estéssim parlant d’aquesta
quantitat, tot i que la quantitat serà més petita, el pla que hem de fer és referent a
aquesta quantitat; tot i que sabem que hi hauran factures que les podrem treure
d’aquí, estaríem parlant, aproximadament, de 1.280.000 € l’any, si no recordo
malament; vull dir que són diners i aquest diners han de sortir d’algun lloc; en
aquest sentit afectarà, per descomptat, però, a veure, diguem-ho d’una altra
manera, aquestes factures, escolti’m, m’estan afectant a mi que tampoc les he
generat, per entendre’ns; vull dir aquestes factures hi són i que la responsabilitat
s’ha demanar, sí, són d’Entorn Verd, escoltin parlem-ne d’aquí una hora, però
realment jo diria que el fet que aquestes factures hi siguin només hipoteca als
governs successius en el sentit que es trobaran amb un préstec que han de pagar.
De la mateixa manera, el govern que hi ha ara s’ha trobat amb préstecs contrets
per governs anteriors que ha de pagar i de la mateixa manera que el govern que
va haver-hi abans del d’ara es va trobar amb això, etc, etc, etc. Sí, que vol que li
digui....

Intervé el president senyor COLOMÈ dient:
Per finalitzar ... senyor Bernabé, sintetitzem ara.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
El mateix document recull que, com a mínim fins l’any 2015, els capítol 1,
bàsicament personal, capítol 2, bàsicament serveis, i capítol 4, bàsicament
inversions, estaran congelats durant els exercicis fins al 2015: clar, si vostè em
diu que això no és disminuir serveis, expliqui’m com ho faran. També li torno
a dir que crec que hi ha un gran esforç però jo em faria mirar el tema de Can
Font; jo m’he quedat bastant parat, no coneixia aquest tema, no sé si estic
equivocat, si estic equivocat vostès m’ho diuen, però em sembla que és l’única
concessió que paguem perquè es faci el servei, mentre a totes les demés estem
cobrant, encara que sigui un cànon petit; per tant, de la mateixa manera que
estan posant ordre en altres coses, potser tots els contractes han de tornar a ser
revisats de dalt a baix ...; evidentment, però es una concessió d’un servei, el

Ple 27/03/2012 – pàg. 22

senyor o la Fundació Universitària Martí l’Humà no ens està donant cap servei
bàsic, cap ni un, això ho pot assumir qualsevol altre entitat.
Intervé el president senyor COLOMÈ aclarint:
Bé això són números transparents, o sigui no, aquí no; per finalitzar, us puc dir
que aquestes factures existeixen, es deuen i s’han de pagar. En aquests
moments, són set milions i mig d’euros sense contar els deutes que ens devem
entre administracions, que aquí no hi són: d’aquests set milions i mig d’euros
corresponents a factures, hi ha una part important que es deu a grans empreses
però hi ha els que els hi devem, no hi ha més, els hi devem i ho hem de
resoldre. Llavors el que si és clar és que tenim encallades fonts d’ingressos i
que aquestes fonts d’ingressos hauran de servir, en un moment donat, per anar
eixugant aquest deute i que aquest deute, potser dintre de tres anys, en lloc de
set milions i mig pugui ser de dos milions o tres, i aquest és l’objectiu que
nosaltres tenim en aquest moment. Aquests pla d’ajust era necessari; posarem
el comptador a zero; amb aquesta mesura del decret Rajoy, per dir-ho d’alguna
manera, podem posar el comptador a zero a 31 de desembre i amb la mesura de
la Diputació d’avançar-nos els deutes que la Generalitat té contrets amb
nosaltres, ingressem 1.700.000 €; per tant, tot això anirà per posar-nos al dia
amb els proveïdors, per poder pagar al dia, per complir amb els trenta o
quaranta dies de pagament o seixanta, no sé ara en quan ho estableix la llei, i si
no podem fer certa inversió, jo espero que la gent ho entengui perquè haurem
intentat sanejar una mica l’ajuntament; independentment del que diu el senyor
Profitós del tema de les possibles responsabilitats, a nosaltres el que ens toca és
presentar el pla. Teniu tota la raó del món que això ha estat molt precipitat però
és que ha hagut de ser així, no hi ha més, sé que gent s’ha quedat treballant fins
les onze o les dotze de la nit per fer-ho, per pugueu-ho presentar; podria ser
millor ?, bé, no ho sé, l’Àngel diu que no, d’acord. Que després, quan
evolucioni tot això, ho haurem de parlar, per exemple, perquè per llei als
funcionaris se’ls puja el sou ?, doncs, evidentment, el capítol 2 s’haurà de
pujar, però l’haurem de treure d’un altre costat, val, aquest termini és perquè
ens aprovi aquestes despeses però, desprès, veient com evolucionen aquests
anys, haurem de fer ajustos per altres coses, però els números són aquests i la
realitat és aquesta. Alguna intervenció més al respecte ? .
No hi ha cap altra intervenció
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, cinc abstencions dels regidors
dels grups municipals CPF i LFI, i per tant, amb el quòrum legal.
6. DELEGAR
A
LA
DIPUTACIÓ
DE
BARCELONA
LES
COMPETÈNCIES MUNICIPALS RELATIVES A LA GESTIÓ I
RECAPTACIÓ DE MULTES DE CIRCULACIÓ
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ATÈS que l’Ajuntament Ple, en la sessió celebrada el 25 de març de 1996, va prendre
entre d’altres els següents acords:
“PRIMER.- Delegar a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a l’empara del que es
preveu en l’article 106,3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i en el seu article 7.1, de la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes
Locals, les competències municipals relatives a la gestió i recaptació de multes de
circulació que es relacionen a continuació:
a).- Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l’Ajuntament i a la consulta del Registre Provincial de Vehicles.
b).- Notificar les denúncies i sancions.
c).- Gestionar les incidències conseqüents als actes administratius municipals:
Suspensions, anul·lacions i altres que resultin procedents.
d).- Expedir certificacions de descobert.
e).- Recaptar les multes en període voluntari i executiu.
f).- Liquidar interessos de demora.
g).- Resoldre els recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
SEGON.-Facultar al Senyor Alcalde per formalitzar el conveni a subscriure amb la
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en els termes que consten en l’expedient.”
VIST el conveni signat el dia 5 de juny de 1996 per l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès i l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
en virtut del qual es concreta la realització, per part de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació en període voluntari i executiu dels deutes corresponents a
multes de circulació imposades per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que d’ençà que es va aprovar aquesta delegació de les competències, la
normativa relativa al trànsit s’ha vist substancialment modificada.
ATÈS que es considera necessari revisar el conveni signat amb l’Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, signat el 5 de juny de 1996.
ATÈS que la complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per
accions u omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Viària, justifica la realització d’actuacions per una
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Administració supramunicipal que pugui instrumentar un procés eficaç i comú per a la
generalitat de municipis.
ATÈS que d’altra banda, les articles 7.4 i 8.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen
expressament que una Entitat local que gestiona per delegació recursos de dret públic
municipals pugui exercir les facultats delegades en tot el seu àmbit territorial.
ATÈS que aquesta previsió legal comporta una major efectivitat de la recaptació
realitzada per la Diputació, doncs les actuacions executives poden abastar els béns i
drets situats dins la província.
ATÈS que la Diputació de Barcelona ha creat l’Organisme de Gestió Tributària amb la
finalitat de portar a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les
Corporacions Locals que ho sol·licitin.
CONSIDERANT convenient per als interessos de la Corporació delegar en la Diputació
de Barcelona les facultats de recaptació de les sancions imposades per infracció de la
Llei de Seguretat Viària, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DELEGAR en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través de
l’Ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, a l’empara del que es preveu en els articles
7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases del règim local, les competències municipals, relatives a la gestió i recaptació
de multes de circulació, que es relacionen a continuació:
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l’Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General
de Trànsit.
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent.
c. Notificar les sancions imposades per l’Alcalde o òrgan municipal competent.
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març pel qual
s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, modificat per la Llei 18/2009 de 23 de novembre.
e. Dictar provisions de constrenyiment.
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.
g. Liquidar interessos de demora.
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
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i. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de
les multes puguin presentar els interessats davant l’Organisme de Gestió
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l’Ajuntament, per mitjans telemàtics,
cas de resultar aquest últim l’Administració competent per a la seva resolució o
tramitació.
m. Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors, d’acord amb les
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.
Segon.- Si amb posterioritat a l’acceptació de la delegació conferida s’ampliés o
modifiqués el contingut de la delegació de funcions, un cop adoptats els acords plenaris
pertinents es faran públics mitjançant anunci publicat en el BOPB i en el DOGC, així
com a la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària per a general
coneixement.
A més, l’Ajuntament podrà encomanar a l’Organisme de Gestió Tributària la
realització d’actuacions preparatòries dels acords municipals, tals com l’elaboració de
propostes de resolució d’al·legacions formulades pels presumptes infractors i en els
supòsits en què no resulti preceptiu l’informe de l’agent municipal.
Tercer.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en l’apartat
primer i la realització d’actuacions de cooperació que puguin encomanar-se a l’ORGT,
a l’empara del previst a l’apartat segon, es regeixen per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus efectes
des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini de dos anys a
comptar des d’aquesta data.
Tanmateix, la durada de la delegació s’entendrà prorrogada tàcitament per períodes
consecutius d’un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la
per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, establerts en la normativa sobre Trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
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En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatus de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
Per la seva banda, l’Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- Per a l’eficaç expedició de notificacions, s’observaran les regles
següents:
1. L’ORGT posarà a disposició de l’Ajuntament un aplicatiu de gestió que permeti
la introducció telemàtica de les dades de les denúncies i aquelles altres que es
derivin dels actes de competència municipal (suspensions, anul·lacions...), així com
la resta d’informació precisa per a la correcta tramitació dels procediments.
A través del mateix aplicatiu, l’ORGT possibilitarà l’accés en temps real a la
informació de les actuacions realitzades en els procediments sancionadors, a les
dades de tipus comptable relatives a la gestió (càrrecs, cobraments, baixes i fallits)
i als fitxers que s’hagin de trametre a l’Ajuntament en relació a la tramitació dels
procediments sancionadors.
La introducció de dades relatives a les denúncies es podrà dur a terme mitjançant
les PDA’s dotades de telefonia mòbil que utilitzin els agents denunciats.
2. L’Ajuntament comunicarà a l’ORGT el quadre d’infraccions i sancions, a efectes
de la seva informalització, havent de comunicar puntualment qualsevol modificació
aprovada.
3. L’ORGT processarà en temps real la informació tramesa per l’Ajuntament i
consultarà les dades del Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit,
podent donar-se les següents situacions:
a) La infracció denunciada coincideix amb el quadre d’infraccions de
l’Ajuntament, les dades del DNI de l’infractor identificat, en el seu cas,
coincideixen amb les existents a la base de dades de l’ORGT i la matrícula
informada existeix a la base de dades del Registre de vehicles, en quin cas
s’acceptarà el càrrec i s’impulsaran les actuacions necessàries per iniciar el
procediment recaptador objecte d’aquest Conveni.
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b) La infracció codificada no coincideix amb el quadre d’infraccions de
l’Ajuntament, les dades del DNI de l’infractor identificat, en el seu cas,
coincideixen amb les existents a la base de dades de l’ORGT o la matrícula
informada és inexistent en la base de dades del Registre de vehicles; en
aquests casos no pot acceptar-se el càrrec i es deixarà constància en
l’aplicatiu informàtic per a coneixement de l’Ajuntament.
4.- La pràctica de notificacions de denúncies, sancions i de les diferents fases del
procediment recaptatori es portarà a terme per l’ORGT d’acord amb les previsions
contingudes a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos del Dret públic municipals.
En particular, s’impulsarà la notificació telemàtica quan s’adreci a persones
jurídiques o a les persones físiques que l’hagin sol·licitat.
Regla cinquena.- Quan l’Ajuntament, per Decret de l’Alcalde President, hagi sol·licitat
a l’ORGT el suport tècnic per formular propostes de resolució de les al·legacions
formulades pels interessats, en supòsits en què no cal l’informe preceptiu de l’agent
municipal, l’ORGT redactarà la proposta que transmetrà a l’Ajuntament
telemàticament.
Un cop dictada la corresponent resolució per part de l’òrgan municipal competent,
l’ORGT procedirà a la seva notificació, sempre que es pugui practicar abans que hagi
prescrit l’acció per sancionar.
Regla sisena.- Les modificacions procedents com a conseqüència de la resolució
d’al·legacions o recursos presentats davant l’Ajuntament es traslladaran a l’ORGT
mitjançant la seva gravació en l’aplicatiu de gestió de multes.
Si l’Ajuntament no comunica suspensions o anul·lacions, el procediment recaptador
s’impulsarà i prosseguirà de conformitat amb el que es regula en el Reglament General
de Recaptació i en la normativa interna de l’ORGT.
Regla setena.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d’atendre a fi de portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte d’aquest Conveni, la taxa per la gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals regulada en l’ordenança fiscal que
estigui vigent en cada exercici.
Regla vuitena.- L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per
exercicis i tipus de multes s’efectuarà mensualment.
Així mateix, es realitzarà mensualment la transferència de les quantitats recaptades una
vegada deduït l’import de la taxa previst a la regla setena.
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Regla novena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular
de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió
Tributària.
L’Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general
de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla desena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l’Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a) Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva
la gestió.
b) Establir les vies d’informació continuada a l’Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l’estat de la recaptació.
c) Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
d) Registrar la documentació que es presenti en qualsevol dels registres auxiliars
de l’ORGT relativa a procediments sancionadors per infraccions de circulació,
remetent la mateixa a l’Ajuntament per mitjans telemàtics, restant l’original
sota la seva custòdia fins que es pugui procedir a la seva eliminació definitiva
quan així ho prevegi la normativa sectorial d’aplicació.
e) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, dins els terminis fixats per la Llei
de seguretat viària, la informació necessària per a l’anotació en el Registre de
conductors de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària..
Regla onzena.- L’Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència del
conveni tindrà els següents drets:
1) Percepció de les quantitats establertes en la regla setena.
2) Percepció dels contribuents de les despeses que origina el procediment
constrenyiment, degudament justificades.
3) Nomenament al seu càrrec del personal que precisi per a la gestió del servei.
4) Aconseguir l’auxili de l’Autoritat en els casos previstos en el Reglament General
de Recaptació i disposicions concordants.
Regla dotzena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per donar compliment a la normativa específica en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions
contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
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dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de
Barcelona.
Pel que respecta a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius
i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de
documents originals en suports físics per copies electròniques de documents amb
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats
per l’entitat locals delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans,
referits a l’exercici de la delegació- tant els de suport paper com els de suport
electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa
d’arxiur i documents les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Del mateix mode, l’Ajuntament donarà compliment a dita normativa i, en particular, a
les instruccions dictades per l’Organisme en aplicació de la mateixa, en tant que usuari
de la base de dades de l’ORGT a través de l’aplicació informàtica WTP.
Regla tretzena.- Son causes d’extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1.- El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d’acord amb allò que estableix la regla primera.
2.- L’acord mutu entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3.- L’incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4.- Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida i un
cop acceptada la delegació el publiqui per a general coneixement, juntament amb
l’acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
No produint-se cap intervenció en aquest apartat, la Presidència dóna pas al següent
punt de l’ordre del dia.
7. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, CONSISTENT EN LA
MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 90, 91, 192, 199 BIS, 206 I 236, PER
A L'ADEQUACIÓ DE L'ÚS COMERCIAL
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ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 18 de juny de 2009, va aprovar
definitivament un nou Text refós de la revisió del Pla general d'ordenació de les
Franqueses del Vallès; el qual es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en data 25 de setembre de 2009.
VIST que en data 20 de març de 2012, RE 2012/2102, el senyor JORDI CODINA
FONT, en representació de l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL,
ha presentat el projecte per a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de les Franqueses del Vallès, consistent en la modificació dels articles 90, 91,
192, 199 bis, 206 i 236, per a l’adequació de l’ús comercial.
ATÈS que mitjançant la present proposta de modificació puntual del PGO, es pretén
d’una banda adequar la definició de l’ús comercial i la classificació dels establiments
comercials, als articles 5 i 6 del Decret Legislatiu 1/2009, de 22 de desembre,
d’ordenació dels equipaments comercials (amb les modificacions introduïdes per la Llei
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica), i de l’altra, concretar
el sòl en que l’ús comercial és admès, així com el règim de comptabilitats amb altres
usos admesos, resolent la necessitat d’ajustar les determinacions del PGOU en relació a
l’ús comercial.
TENINT EN COMPTE que l’actualització de l’ordenació dels usos comercials es
fonamenta en raons d’interès general:
-

Afavorir la cohesió social.
La consecució de l’equilibri urbà-periurbà.
Potenciar un model de ciutat compacta en que l’ús residencial s’harmonitza amb les
activitats comercials.
Potenciar el comerç interior i el mercat de treball en relació amb el municipi.
Fa propi l’esperit de l’anomenada Directiva Bolkestein (Directiva 123/2006/CE), tot
donant seguretat jurídica als ciutadans de les Franqueses del Vallès.
Assegurar l’adequada protecció del medi ambient urbà, rural i natural.

VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.
VIST el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de
l’expedient.
VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i de règim local de Catalunya, pel
que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.
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AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana, consistent en la modificació dels articles 90, 91, 192, 199 bis,
206 i 236, per a l’adequació de l’ús comercial.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a
un dels diaris de major divulgació de la província i al tauler d’anuncis de la
Corporació, per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o
al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer de 2012.
Tercer.- SOL·LICITAR informe a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb l’article 85.5 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer de 2012.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del
Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga,
l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de conformitat amb
l’article 85.7, del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CxF senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta:
Bé nosaltres, el nostre grup, sí que, en el seu dia, hi estàvem d’acord en part amb
aquesta proposta, la qual es va tramitar en el seu dia des de el ple de l’ajuntament
i va ser aprovada i que va consistir en incloure comerços en els sectors
industrials U i V. L’U és on hi ha el Mercadona i el V és el que hi ha al costat de
Can Calet. Enteníem, doncs, que no a les zones industrials; proposàvem que als
polígons industrials més propers on hi viu la gent s’hi poguessin posar comerços
i això es el que està aprovat aquí a l’ajuntament. El que passa és que, desprès, la
Generalitat va dir que no i després l’ajuntament va donar el permís al
Mercandona en contra del que havia dit la Generalitat. Nosaltres no creiem que
aquesta proposta d’avui beneficiï ni als ciutadans ni als comerços del municipi.
Ens agradaria saber si, des de l’equip de govern, s’ha fet la consulta a la Unió de
botiguers i comerciants de les Franqueses i que han dit ells, què pensen ells
d’això. Si s’ha fet aquesta participació ciutadana demanant als afectats, que
creiem que són ells els grans afectats, ens agradaria que ens ho diguéssiu
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Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta:
Sobre això, reiterades vegades ja hem dit que aquest model de creixement no és
el nostre; apostar per grans superfícies no ens agrada, però barrejar la indústria
amb els comerços, ens sembla que és portar a les Franqueses el model del Baix
Llobregat, que ja se sap que no funciona, que és caòtic i que no aporta res de
positiu per a la ciutadania. I, a més, quan qui realitza l’informe diu que no cal ni
estudi de mobilitat perquè les grans superfícies no afecten, algú haurà d’explicar
com es va a les grans superfícies? Igual és que tenen preparat un pla de transport
públic, però em sobta, perquè amb la reducció que s’acaba d’aprovar....!, molt
bé, doncs, algú haurà d’explicar perquè s’accepta un informe que diu aquestes
coses; aquest model no és el nostre, per tant, no podem votar a favor d’això ni
tant sol abstenir-nos.
El regidor senyor RIBALTA aclareix:
Per evitar possible confusions, dels espectadors, dels ciutadans i també dels
comerciants, diré que la llei de comerç és molt clara en aquest punt; no demanem
un model d’equipaments comercials; amb aquest canvi no es pot instal·lar aquí
cap equipament comercial, cap; són elements que no competeixen directament
amb el comerç del poble i són els següents (els llegiré perquè no quedi cap dubte
d’això). La llei diu que són “establiments comercials singulars”, que són els que
aprovem que s’incloguin en aquesta modificació del pla general, “els
establiments essencialment dedicats a la venda d’automoció i carburants,
d’embarcacions i d’altres vehicles, de maquinària, de materials per a la
construcció, articles de jardineria, sanejament i vivers”; tot això que acabo de dir
i que és l’únic que es modifica, ho dic perquè no induïm, si us plau, a confusió;
no pot estar en un nucli urbà i, de fet, no hi és i no entra en competència directa.
No hi ha cap més tipus de comerç que s’hi pugi establir. Són ferreteries, vivers
de plantes, venda de gran maquinària, venda de vehicles, venda d’embarcacions,
i els supòsits estan perfectament delimitats; i ho dic perquè penso que es fa molta
demagògia amb això del comerç i, en canvi, són models de comerç que mai es
podran instal·lar al centre del poble i, de fet, si n’hi ha hagut algun, com venda
de maquinària, ha hagut de marxar perquè no podia estar al centre del poble, ha
hagut d’anar al polígon a vendre la maquinària. Per tant, els prego que una mica
més de rigor i de claredat amb aquest tema perquè, sinó, és molt fàcil dir, eh
model ... no, no res de model, això no permet ni botigues de venda de roba, ni
d’alimentació, ni de so, ni de res, res tot això no, ho dic perquè ens hem llegit la
llei de comerç i tenim clara la modificació que proposem avui, perquè sinó el que
esteu dient ho podeu dir però es un “brindis al sol”, no té res a veure amb el que
fem avui, eh?
El regidor senyor GONTÁN diu:
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Jo no he parlat de superfícies d’alimentació en cap moment, no he parlat de roba,
però vostè em reconeixerà, ho ha parlat vostè, jo no ho he parlat, que muntar una
ferreteria com Leroy Merlin, per exemple, per dir alguna marca, o muntar grans
“gardens”, com n’hi ha d’altres, generen mobilitat i el que li estem dient és que
apostar per aquest tipus de comerç de grans superfícies (evidentment crec que
vaixells ningú vindrà a vendre vaixells on no ni ha costa, per tant aquesta cosa la
tenim estalviada, (...), bé no sé si el del PP te algú pla previst pel Congost)..... El
que intentava explicar és que aquest model que vostès volen implantar, com ja li
he explicat altres vegades en privat, és que la barreja només porta models
caòtics, que ja sabem que existeixen, i si, a més, pretenen amb això salvar
l’economia del municipi perquè ja tenen previst que alguna empresa vulgui venir
aquí, doncs jo crec que anem malament si em de salvar això amb aquesta
modificació del pla general.
El regidor senyor ROSÀS manifesta:
Aquí diu, article 192 “les instal·lacions comercials no poden superar el 800
metres de superfície de venda”: expliqui’m quines superfícies comercials, perquè
aquí només parla, parlem, de les superfícies comercials...
El regidor senyor RIBALTA aclareix:
Jo penso que li he dit fil per randa quines són aquelles activitats que es permeten:
quan parlem de venda de maquinària, podem parlar de maquinària industrial, de
maquinaria agrícola, de maquinària de diferents tipus..., penso que és molt
adequat que estigui en determinats llocs, el que s’ha de fer és ordenar això,
d’acord ?, a mi em sembla que no té res a veure amb el model de comerç que
tenim, no hi ha una competència directe, eh? (...) Sí, sí, vostè ha dit el model de
comerç i això està induint a error a qui pugui escoltar-ho, desprès (...), digui
senyor Rosàs, però....
El regidor senyor ROSÀS manifesta:
També parla que es permeten models comercials, oficines, industria tipus 1 i
situació 4, bars, restaurants i locals comercials, és que els tenim al 206,
industrials tipus 2 i 3, comercial d’acord amb el decret, oficines, serveis,
magatzems, bars, restaurants, funeraris, serveis tècnics, aparcaments, recreatiu;
es que mirem tots els articles, i a tots hi ha els usos comercials...
El regidor senyor RIBALTA diu:
Però el que està dient vostè ara ja està permès, bars i restaurants això està permès
a tot arreu.
El regidor senyor ROSÀS manifesta:

Ple 27/03/2012 – pàg. 34

Jo parlo dels comerços (...)
Intervé el president senyor COLOMÈ aclarint:
Un segon, si us plau, el que veritablement votem com a ús comercial és
establiment de venda a l’engròs, els establiments dedicats, essencialment, a
l’automoció i venda de carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de
maquinària, de material per a la construcció i articles de sanejament, de
pirotècnia, i els centres de jardineria i vivers són coses que al centre del poble no
hi són; una altracosa és el que vostè diu del transport, d’acord, aquí sí, i
senzillament el que ha passat és que hi ha hagut discrepàncies internes dins del
govern, també us ho he dir, que ja es mostraran, hi ha models diferents en això
però la democràcia interna també hi ha actuat, la majoria de gent dins del govern
ha cregut que, en aquest moments quanta més sortida li puguem donar als
polígons industrials que estan parats, que si, per exemple, vingui un “garden”,
que el puguem tenir, res més que això, i en aquest moment és tan senzill com
això, és només donar una mica més de sortida a llocs industrials que en aquest
moments no la tenen.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC senyor ÀNGEL PROFITÓS i
manifesta:
El discrepant del govern sóc jo; penso que estem parlant només d’un model de
ciutat i que el temps serà el que donarà i traurà raons i que si això s’aprova i que,
si la Generalitat ho permet i tira endavant, d’aquí a dos anys, d’aquí a tres anys,
d’aquí a quatre o a cinc anys, veurem si aquestes zones tenen “gardens” o tenen
un altre cosa; vull dir que jo diria que estem parlant purament d’un model de
ciutat.
El regidor senyor ROSÀS pregunta:
El tema del Mercadona, al final, com queda, dintre d’això?
Intervé el president senyor COLOMÈ aclarint:
Això no afecta per res el tema del Mercadona.
El regidor senyor ROSÀS pregunta:
I els propietaris del costat del Mercadona que demanen poder ser iguals que
ells?
Intervé el president senyor COLOMÈ aclarint:
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Us he de dir que nosaltres considerem que la zona del Mercadona hauria de ser
trama urbana: per què? Doncs perquè està tocant Bellavista i perquè estem en
una zona de trama urbana consolidada. En aquest sentit, he de dir que estem
preparant, per al proper ple, una proposta de definició de la trama urbana per a
veure si ho podem aprovar o no.
El regidor senyor GONTÁN manifesta:
Bàsicament, m’alegro de coincidir amb el senyor Profitós perquè estem parlant
de model de poble; vostès estan barrejant constantment industrial i comercial;
aquesta cosa que se’ls ha ficat al cap només els portarà al caos comercial, el caos
industrial, amb discoteques, com ja es va aprovar en el seu moment o fàbriques
que tenen problemes de seguretat a les nits perquè les discoteques obren i hi han
actituds incíviques i això està passant a polígons en què es barreja el comercial,
l’industrial i el lúdic i vostès insisteixen en models que ja se sap que han
fracassat; a més, això no salvarà l’economia del municipi...
El regidor senyor RIBALTA diu:
El senyor Colomé i jo hem llegit els usos; vostè està barrejant parlant d’usos
recreatius que no es modifiquen ara...
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, cinc vots en contra dels regidors dels grups
municipals CPF i LFI, una abstenció del regidor del grup municipal ERC-AM i per tant,
amb el quòrum legal.

8. APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA REGULADORA DE
L'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
VISTA l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Rural d’aquest Ajuntament, la qual va
ésser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 de juliol de
1996, i modificada posteriorment pel Decret d’Alcaldia núm. 830/2001, de data 12 de
juny, pel Decret d’Alcaldia núm. 121/2004, de data 4 de Febrer, pel Decret d’Alcaldia
núm. 28/2005, de data 13 de gener i pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de
setembre de 2005.
ATÈS que aquesta ordenança, en el seu capítol II regula l’ús dels espais i béns públics.
TENINT EN COMPTE la necessitat de regular més específicament l’ocupació de
l’espai públic amb taules i cadires, s’ha elaborat la citada “Ordenança reguladora de
l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les
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Franqueses del Vallès”, per a determinar les condicions d’ubicació, de superfícies a
ocupar i les característiques tècniques i estètiques dels elements a instal·lar, així com els
horaris de permanència d’aquestes instal·lacions.
VIST l’informe jurídic.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
DE CONFORMITAT amb el que estableixen els articles 22.2 d), 49 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
DE CONFORMITAT amb el que estableixen els articles 52.2 d), 178.1 i 237.1 i 2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
TENINT EN COMPTE el que estableixen els articles 60 i següents, concretament
l’article 63.2 i 65.2 i 3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple d’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai
públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès, que
s’adjunta com annex a aquest acord.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text de l’Ordenança reguladora de
l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les
Franqueses del Vallès, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular
reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la Corporació. El
termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de
l’última de les publicacions suara esmentades.
Tercer.- TRAMETRE una còpia de l’ l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai
públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès, a
l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el
que disposa l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CxF senyora NÚRIA CLAVERIA i
manifesta:
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En primer lloc, felicitar a qui hagi redactat aquesta ordenança perquè, realment,
no deixa cap fil “suelto”, és molt complerta i està molt ben feta
Intervé el president senyor COLOMÈ dient:
Em sembla que és copiada...
La regidora senyora CLAVERIA continua dient:
Sí deu ser un “copiar” i “pegar” de la d’algun tipus de municipi que no és el
nostre i per això, precisament, volia fer el comentari que faré ara; a veure, em
sembla molt bé que es vulguin mantenir els carrers de la nostre població
endreçats, bonics, nets, “macos”, etc, però si estéssim parlant, potser, d’un
municipi de forta tradició turística o que tingués algun centre històric molt
reconegut que realment calgués cuidar i mantenir-hi una estètica concreta i
determinada, doncs podria ser a lo millor “modelable” però no es discutiria; però
no és el cas de les Franqueses, tot i que ens agrada tenir el municipi net i
endreçat. Però és que, a més de tot això, resulta que jo no sé si me l’he llegida
malament o què, però en aquesta ordenança vostès apliquen o volem fer aplicar
una normativa que obligarà als establiments que poden posar terrasses fora, que
la majoria d’ells estan passant prou penúries amb la desgràcia de crisi que estem
patim tots, doncs no n’hi ha prou amb això que ara, a sobre, diem: “vostè vol
taules? D’acord, doncs d’alumini o d’acer inoxidable. Vol cadires? doncs
d’alumini o d’acer inoxidable; aquelles de plàstic tan mones que li regalava la
Sant Miguel i demés al riu, res no serveixen; els tendalls de colors beig que han
de ser més discrets, més elegants, etc...”; no em sembla malament però ja li dic
que en èpoques d’una millor situació econòmica és, potser, quan un es pot
permetre el luxe de fer despeses per millorar l’estètica i no per sobreviure; em
sembla molt correcte però no crec que sigui el cas d’ara i sobre tot tenint en
compte el que deia al principi que no estem parlant de un poble que tingui un
centre històric com poden ser algunes poblacions que, a més, tenen caràcter
turístic. Si vostès, amb aquestes ordenances o en el marc d’aquestes ordenances,
apliquessin alguna variació o algun apartat que permetés, per exemple i per dir
alguna cosa, que a la plaça de l’ajuntament, com que té un estètica determinada,
només hi pot anar això, allò o allò altre, fins i tot li diria que, amb matisos, es pot
aprovar qualsevol cosa; ara bé, aprovar-ho en general a tot el municipi i que es
digui a la gent que “no, miri, vostè ara ha de comprar paravents per separar no sé
què de no sé quants; ha de canviar les taules, ha de canviar les cadires”, doncs,
francament, no ho entenc; per tant, el nostre vot serà negatiu.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
Penso que aquesta proposta, a part de ben elaborada, té una part positiva: la part
positiva és que insta a utilitzar elements que són de fàcil reciclatge com la fusta,
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la lona, etc.... La part negativa, en principi, és la mateixa que diu la senyora
Claveria i, per tant, jo crec que si s’aprova -i crec que s’aprovarà per que tots
estan d’acord aquesta normativa- als bars i restaurants se’ls hauria de donar o
una moratòria de temps prou ampla per que puguin canviar, o que els impostos
d’aquest any i el següent, per exemple, els inverteixin en aquest canvi de
mobiliari; això, com a mínim, suposo que ja ho tenen previst. Dit això, també li
diré que hi ha gent que troba encant -i m’ho han dit perquè ho he parlat amb
alguna persona- en que les terrasses siguin diferents dintre d’una mateixa plaça,
com pot ser el cas de la plaça de l’Espolsada per que cada terrassa té el seu què, i
a la gent també li agrada això. En el moment que vostès arriben i totes les
terrasses són exactament iguals, l’única diferència
és el que serveix
l’establiment, que ja em sembla bé també, eh?, però, per exemple, ja saben que
tenim un restaurant, al costat hi té una bacallaneria, al costat d’una cafeteria, etc,
i, clar, si entrem en aquestes coses, també hauríem de qüestionar, doncs, que, per
exemple, les parades de Bellavista i les parades de mercat de Corró d’Avall
doncs que totes tinguin el mateix tipus de lona, el mateixos farratges, perquè, és
clar, ens estem posant ja en pla “sibarites” de el que ha de ser i tal... I a mi no em
sembla malament però és que els moments econòmics no acompanyen, no
acompanyen gens ni mica; per tant, potenciem d’alguna forma que això es pugui
fer en un temps raonable, cinc anys, quatre i tal o realment tindrem moltes
queixes per part dels empresaris d’aquests sector.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta:
Per contestar una mica a la senyora Claveria i també al senyor Bernabé, jo els
diria varies coses, a veure. La primera és que, en aquest moments, més del 80%
dels establiments d’hostaleria del municipi que tenen terrassa amb ocupació de la
via pública ja compleixen això, ja tenen aquest tipus de materials, d’acord?. Per
tant, el que fem es dotar a l’administració de la facultat de poder intervenir en
aquells casos en que no s’està dignificant l’espai públic, que també es
produeixen; excepcionalment, ens troben que hi ha establiments que o la seva
ocupació de la via pública degrada o que pot acabar perjudicant la imatge del
municipi o com a mínim d’aquell carrer concret. Ho dic perquè han barrejat unes
coses amb altres i no és veritat: la llista de materials és fusta, alumini i d’altres
materials nobles que es poden utilitzar; no han de ser tots iguals i que, moltes
vegades, els proporciona els mateixos proveïdors. El que volem evitar és, com
s’ha donat en alguns llocs del municipi, que es tingui un tendal d’una marca de
gelat, un altre d’una beguda energètica i un altre d’una beguda refrescant; penso
que estem a l’any 2012 i la nostre responsabilitat és dignificar l’espai públic i,
com li he dit, potser abans les cases de gelats o de begudes refrescants pagaven
aquells materials i ara també ho estan fent a molts llocs amb materials un mica
més nobles. Com ha dit vostè molt bé, és el model de municipi: no tenim un
municipi, senyora Claveria, de “chiringuitos” de platja en que poden posar
aquestes cadires de plàstics; en aquest moment, ja li he dit, penso que el 80 % de
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els establiments d’aquest tipus del municipi ja compleixen això i es tracta de
dotar l’ajuntament d’una eina que permeti, com dic, intervenir en aquells casos
en que realment s’està desmereixent l’espai públic. I posaré un altre exemple:
vostès ha parlat dels separadors; els separadors de l’espai que ocupa una terrassa
són totalment voluntaris; ara bé, qui vulgui delimitar l’espai de la seva terrassa,
ho haurà de fer amb les noves condicions; si vostè passeja per el municipi, veurà
que tenim àmbits on els separador és un test amb una planta morta amb un ferro
clavat o amb un pal d’escombra clavat amb una cinta per separar la terrassa i
això és el que no podem permetre; per això l’administració s’ha de dotar d’eines
per dignificar l’espai públic. Jo penso que són uns criteris molt senzills que
compleixen la majoria dels establiments i que ara, de la mateixa manera que
vostès deien, quan vam fer la rambla, que això s’hauria de tirar enrere i ara s’ha
vist que dignifica l’espai públic, que es pot fer el mercat, que es pot fer la fira de
Nadal; quan vostès puguin veure, d’aquí uns anys, que hem dignificat l’espai
públic, estaran agraïts que s’hagi fet aquesta ordenança. El que passa és que
necessiten aquesta visió, en perspectiva, de veure les coses.
La regidora senyora CLAVERIA contesta:
La visió aquesta que comenta vostè, gràcies senyor Colomé, no, no, és que he de
contestar perquè, clar, aquest senyor s’ha pensat que som imbècils la gent..., no!
no, no, perdoni per aquesta mateixa regla de tres... sap què passa, senyor Ribalta,
que al final potser sí que acabarem dignificant tant, com deia el senyor Bernabé,
que al mercat tots hauran de tenir les lones de color gris o de color beig que és
més finet i una palmera a cada costat de la parada, miri, per favor, escolti...
El regidor senyor RIBALTA intervé dient:
Al mercat de proximitat, també ho farem.
La regidora senyora CLAVERIA continua:
Per favor....
El regidor senyor BERNABÉ manifesta:
Jo no dic en cap moment que nosaltres estem en contra d’això; estem dient que
potser no és el millor moment per aplicar-ho . I no és el millor moment per
aplicar això perquè estem en una situació de crisi; estem en una situació que hi
ha molts bars que els costa arribar a final de mes i que una inversió d’aquest estil
no els anirà bé. Jo li he demanat que suposo que faran aquest ajornament, etc...l.
Però, si a més, vostès defineixen dos formes de col·locar els para-sols, una és
amb un contrapès i l’altra és amb un element fix a terra, excepcionalment també
diuen, amb una fiança per si fan malbé el terra, aquest element fix a terra no està
definit tampoc en sí mateix dintre del reglament; a mi em pot preocupar perquè
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no sé en quins llocs algú es pot fer mal amb aquest element, clar jo també li puc
dir que està molt ben elaborat però que, evidentment, nosaltres ens abstindrem
perquè volem mirar-ho millor i poder fer alguna al·legació.
Intervé el president senyor COLOMÈ aclarint:
Recollim, com a govern, el tema de la moratòria i el tema de que hi hagi un
procés perquè la gent es pugui adequar a la nova normativa; però això no exclou
que estem convençuts que l’ordenança s’ha de portar a terme.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, tres vots en contra dels regidors
del grup municipal CpF, dues abstencions dels regidors del grup municipal LFI i per
tant, amb el quòrum legal.
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOBRE LES DESPESES DESTINADES A CÀRRECS
ELECTES
ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha anunciat que per enguany retallarà la despesa
del cost dels funcionaris públics en un 3%, a causa dels problemes econòmics i
pressupostaris.
ATESES les dificultats pressupostàries que té l’Ajuntament de les Franqueses per la
crisi econòmica i qüestions sobrevingudes que posen en dificultat la prestació dels
serveis bàsics fonamentals.
ATÈS que és necessari poder actuar en diverses partides per tal d’aconseguir preservar
els serveis bàsics que demanda la ciutadania del municipi i que per aconseguir-ho és
prudent estalviar en la partida destinada a càrrecs electes i assessors.
El sotasignant proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal perquè tramiti la rebaixa de la partida als
càrrecs públics electes i assessors, en un 5%.
Segon.- DESTINAR els diners que s’han rebaixat de la partida dels càrrecs públics
electes i assessors a les partides de serveis socials.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CxF senyor FRANCESC TORNÉ i
manifesta:
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Vist el pla d’ajust aprovat, vista la necessitat de tresoreria que té aquest
ajuntament, vist el que està tramitant la Generalitat de Catalunya amb la retallada
del sou dels funcionaris per enguany -i també, suposo, dels càrrecs públiccreiem que hem de demanar la rebaixa del 5% de la partida que es dedica en
aquest ajuntament a la dita finalitat per dedicar-ho a altres coses, en aquest cas,
en benestar social.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC senyor ÀNGEL PROFITÓS i
manifesta:
Sí, a veure, això sembla una mica la pel·lícula aquella de “El dia de la marmota”; a
veure, els diré un parell de coses. Una, que és la del dia de la marmota, hi ha un
acord de govern pel qual el sou dels càrrecs electes va lligat al que passi amb el
sous dels funcionaris; jo diria que no tardaran gaire a veure complertes les seves
aspiracions però, en qualsevol cas, el que no farem des de l’equip de govern és
aplicar una rebaixa suplementària sobre la rebaixa que ja hi ha. Jo diria que el mal
no és aquest; el mal de l’ajuntament, com molt bé deia la senyora Claveria fa una
estona, ve de les coses que estem arrossegant; les retribucions han d’anar lligades
a una feina, el fet que una feina no estigui retribuïda hi hauria molt poca gent que
ho podria aguantar, això és el que deia del “dia del la marmota”; la cosa nova és
que vostès saben perfectament, encara que no ho diguin, i encara que em sap greu
que el senyor Badia avui estigui “malaltó”, malgrat que en el seus pamflets digui
aquestes mentides, que hi ha un regidor, que sóc jo, que des de les eleccions fins
ara no ha facturat un “punyetero” duro ni per venir als plens, ni per res. Miri, jo els
comunico que acaben d’aconseguir que això s’acabi perquè començo estar cansat,
la veritat, de tenir, no sé, la impressió aquesta, llavors, l’equip de govern els votarà
en contra aquesta moció.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
No es tracta de tocar “allò que no sona”, no sé si m’explico; no es tracta d’això,
es tracta de dir que vostès, en el seu moment, quan es van fer l’increment de sou
respecte a l’anterior equip de govern, si no recordo malament, potser m’estic
equivocant, implícitament n’anaven dient que si a un als funcionaris se li
“retalla”, nosaltres també ens ho retallarem; però és que aquesta “retallada” ja és
efectiva en el 3%; no es una qüestió d’estalvi, és una qüestió de solidaritat amb
els treballadors d’aquesta casa que, com vostès han dit, quan necessiten d’ells, hi
són.
Intervé el president senyor COLOMÈ aclarint:
Perdoni, està confós. Els funcionaris de la casa estan “lligats” a la llei de
pressupostos de l’Estat i, en aquest moment, no se’ls ha retallat res; s’ha retallat
als funcionaris de la Generalitat, i aquests d’aquí són de l’administració local, que
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estan “congelats”, però aquests d’aquí estan congelats com els polítics els tenim
“congelats”: punt número 1. Punt número 2: ara, a aquesta gent d’aquí, als
funcionaris en general, segons el decret del Sr. Rajoy, se’ls farà treballar 37 hores i
mitja; segons el que hi ha, els polítics de jornada exclusiva ha de treballar 37 hores
i mitja, que sé que les treballen ja ara, d’acord ?. I punt número 3: el senyor
Rajoy, per el 2013, fixarà el sou i ho haurem d’acatar els alcaldes i els regidors i,
si hi ha rebaixa, hi haurà rebaixa però la rebaixa que ara està feta és als funcionaris
de la Generalitat i no als de l’administració local. A l’administració local està
congelat igual que nosaltres els tenim congelats el polítics perquè ens van
comprometre a que qualsevol rebaixa que tinguessin els nostres treballadors
nosaltres també la tindríem.
El regidor senyor BERNABÉ manifesta:
Gràcies per l’aclariment, també li dic que, evidentment, la Generalitat no pot fer
res amb l’administració local perquè no té competències en aquest sentit; això
són pressupostos generals de l’Estat. També li dic que el Conseller Mas Colell va
dir que quan l’Estat ho faci no sumarà més, per tant ja ho tenen previst que ho
faran; no només això sinó que també faran la modificació de l’EBEP que
impedeix que s’apliquin les 37 hores i mitja. (..) D’acord. No es rebaixaran
perquè l’hi demani jo: es rebaixaran perquè, quan arribi el pressupost, vostès
veuran la barbaritat que van signar i acabaran baixant-ho vostès mateixos, per
això s’ho baixaran però no perquè li mani jo ni ells, sinó per una qüestió de
coherència amb els pressupostos i això ho veurem el pròxim mes.
El regidor senyor TORNÉ manifesta:
Jo, anant al tex, el que demana el text és instar al govern, no es proposa que
realment sigui un acord ferm en aquest tema. És demanar al govern que ho faci;
com ha dit el Sr. Profitós, no és es voluntat del govern fer-ho en aquest moment
perquè ja ho faran si els obliguen o si realment hi ha una rebaixa en els
pressupostos de l’Estat, com segurament pot passar. Ara, jo he de dir-li una cosa
al senyor Profitós ja que ha obert el foc,;jo no sé si cobra o no cobra vostè, és
una cosa de vostè i les seves liquidacions però una cosa sí que és evident: si no
cobra vostè és perquè han col·locat al seu assessor com a cap d’àrea i, per tant,
acaben doblant-li el sou i, és clar, no cobra vostè però cobra el seu segon de
llista, és a dir, el seu assessor. Home, jo, la veritat, demanaria la màxima cura
amb els diners públics perquè, realment, els fem anar d’una manera alegre que
realment amaguem les coses d’una manera malauradament molt feble i, a més
directe, sense cap concurs.
El regidor senyor PROFITÓS manifesta:
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No sé si toca ara però, si vol, podem parlar del que cobraven els assessors, quan
vostès era alcalde, sense ni tal sols aparèixer gaire sovint per aquest
ajuntament....
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals CpF i LFI, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF.
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE
ACTUACIONS
PER
AL
FOMENT
DE
LA
IGUALTAT
D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES EN L'ÀMBIT DE
L'OCUPACIÓ
Nos encontramos en el momento de mayor desigualdad social que ha vivido España en
su etapa democrática actual. Cinco años de destrucción de puestos de trabajo nos han
conducido a que 5.200.000 personas no tienen trabajo y más de un millón y medio de
familias tienen a todos sus miembros en el paro.
Esta situación nos aleja de los objetivos de la UE de alcanzar en el horizonte 2020 una
tasa de empleo del 74% para la población de entre 20 a 64 años, con un sub-objetivo de
tasa de empleo femenino para el mismo grupo de edad del 68,5%.
En la actualidad, la tasa de actividad femenina es casi quince puntos por debajo de la
tasa de actividad masculina: 52,93% y 67,30% respectivamente. Las mujeres perciben
un salario anual en torno al 22% inferior al de los hombres por igual trabajo o trabajo de
igual valor. Ocupan trabajos de peor condición que los hombres, el 75% de los trabajos
a tiempo parcial son ejercidos por las mujeres y existe una clara segregación del trabajo
basada en estereotipos.
A pesar que las mujeres son ya más de la mitad de la población ocupada con estudios
superiores, sólo representan en torno a un 30% del total de personas en puestos
directivos y un 11,5% en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35.
Para mejorar la competitividad del país hay que hacer un mayor esfuerzo para
incorporar a mayor número de mujeres al mercado laboral, y hacerlo de manera que
dispongan de las mismas oportunidades que los hombres en cuanto a diversificación y
promoción profesional y se les remunere de igual manera, porque es indiscutible que la
igualdad entre mujeres y hombres tiene un impacto positivo en el crecimiento
económico, en el empleo y en la productividad de las empresas, y es imprescindible
para mejorar las tasas de empleo, la competitividad y la cohesión social.
Hay que prestar también particular atención a las mujeres cuyo riesgo de pobreza y
exclusión es aún mayor que los hombres, que son objeto de discriminación múltiple y
que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
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Para que la igualdad se desarrolle en todos los ámbitos del empleo es necesario incluir
el ámbito familiar, ya que las mujeres sufren una sobrecarga de responsabilidad en
relación con los hombres que afectan a sus opciones de vida y a su independencia
económica. Representan el 95,48 por ciento de los casos de excedencias solicitadas para
cuidados de los hijos y el 85 por ciento cuando es solicitada para el cuidado de las
personas dependientes.
Es por ello que para conseguir la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres en el empleo es imprescindible la eliminación de las trabas que
impiden la plena compatibilidad entre la vida laboral, familiar y personal.
Por todo cuando antecede el grupo municipal del Partido Popular en el ayuntamiento de
les Franqueses del Vallès, propone a la aprobación en el Pleno la siguiente
MOCIÓN
Elevar al Gobierno de la Nación la necesidad de:
Realizar un Plan de empleo para las mujeres en el marco de las políticas activas de
empleo y de la reforma laboral y coordinado con el Plan Nacional de Empleo.
Impulsar un Plan especial para la no discriminación salarial entre mujeres y hombres,
con el fin de identificar y erradicar cuanto antes la injusta e injustificable brecha
salarial.
Adoptar un Plan Integral de apoyo a la Conciliación de la vida laboral, personal y
familiar de mujeres y hombres con la finalidad principal de eliminar obstáculos que
limitan esa conciliación y por otro lado facilite la incorporación de las mujeres al
mercado laboral.
Impulsar el uso como marca de excelencia en igualdad, el distintivo Igualdad en la
empresa, con la finalidad de que se convierta en un referente para las empresas
comprometidas con la igualdad de mujeres y hombres.
Incentivar las políticas de igualdad de oportunidades mediante la promoción de planes
de igualdad en las PYMES.
Promover proyectos de formación de mujeres para facilitar su acceso a la dirección y a
la toma de decisión.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta:
Jo volia manifestar el punt de vista del PSC respecta aquesta moció; considerem
que es una moció que, aparentment, està molt bé que té molt bona intenció però
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aquesta moció sorgeix d’un partit que, a nivell estatal, ha impulsat la reforma
laboral i va dirigit a aquest govern que pretén o intentarà portar a la pràctica la
reforma laboral; per tant, des de aquest punt de vista, tot i que el contingut de la
moció pot semblar “atractiu” i, fins i tot, positiu per a la societat, considerem que
és un “brindis al sol” i que, realment, no ha de servir per millorar la situació
laboral dels ciutadans (del homes i també de les dones) sinó que el que realment
marca o defineix la situació laboral de les persones és aquesta reforma laboral; jo
li vull dir al senyor Álvarez, per exemple, que aquesta reforma laboral marca que
si qualsevol treballador, en un període de dos mesos, té una baixa o té nou dies
acumulats de baixa justificats pel metge i aprovats, si l’empresari declara que no
ha tingut tants guanys, no que ha tingut pèrdua, pot canviar l’horari, canviar la
categoria o fer fora aquella persona. Una dona que estigui embarassada pot
acumular aquest nou dies de baixa i es pot veure abocada aquesta situació, per
tant el PSC votarà en contra i em sembla un “brindis al sol” i fins i tot un acte de
cinisme presentar això quan s’està aprovant la mencionada reforma laboral.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
A mi em sap greu perquè, realment, vostè em cau bé, francament, com a persona;
però, escolti jo estic en la línia, o sigui a mi em sembla una vergonya que després
d’aquesta reforma, vostès diguin que ara proposem plans d’igualtats
d’oportunitats entre homes i dones quan el que s’ha destruït en aquest període
bàsicament són els llocs de treballs més febles. Bàsicament joves, dones i tal; per
tant, nosaltres aquí també l’hi votarem en contra però no perquè no estiguem a
favor d’això sinó perquè a mi no m’entra al cap, per exemple, que vostè pressenti
això. Jo li poso un exemple: a partir d’ara, la llei obliga a qui faci mitja jornada a
acceptar fer hores extres, sí o sí; i, en aquest país, qui està fent mitja jornada són
monitores de menjador, de lleure, bàsicament dones i estudiants; per tant, la
conciliació de la vida familiar no es respecta. Per tant, no sé si el respecto molt a
vostè, però em provoca com si s’estiguessin “fotent” de nosaltres; hi ha un cert
cinisme no? : per un cantó, el seu partit està destruint tot el que s’ha aconseguit
durant 30 anys de lluita i, per un altre cant, ens ve ara aquí amb la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC senyor ÀNGEL PROFITÒS i
manifesta:
A veure, realment, aquí tenim dues coses: una és a qui adrecem la moció, que, si
no m’equivoco és...., pot llegir-ho, senyor secretari? No!, què diu la moció ?
no,no,no, instar, a qui? al “gobierno de la nación”, d’acord. Llavors aquí
entraríem dintre dàllò que és de quin govern estem parlant, vull dir. Llavors, no
sé, jo estic disposat a votar-l’hi a favor al regidor a canvi que deixem clar que ho
estem adreçant al govern de l’Estat espanyol.
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Intervé el president senyor COLOMÈ manifesta:
Sí, nosaltres també us explicarem el sentit del vot; independentment que la
moció estigui en català o en castellà, el seu contingut és absolutament
“aprovable” i, en aquest aspecte, el nostre vot serà a favor perquè només estem
parlant de pla d’igualtat entre homes i dones, no estem parlen de reformes
laborals ni de res d’això; nosaltres no anirem més enllà que això, per tant
nosaltres votarem afirmativament
Pren la paraula la regidora del grup municipal UPLF senyora VANESA GARCIA i
manifesta:
Jo també l’hi votaré a favor tot i que, a veure, l’hi votaré a favor per que estic
d’acord en que hi hagi igualtat entre homes i dones; no estic d’acord amb el
tema de la reforma laboral que el seu partit tira endavant, és una de les coses
que vull matisar. Però voldria que m’aclarís l’últim punt amb el tema de la
formació, on es diu “formación de las mujeres para facilitar su acceso a la
dirección y la toma de decisión”; jo crec que les dones estan igualment
preparades que els homes per accedir a aquests càrrecs; no necessitem la
formació, que és a mateixa per uns que per les altres. Jo crec que aquí és més
problema del empresaris, no?.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PP senyor JAVIER ÁLVAREZ i
manifesta:
Totalmente de acuerdo con Vanesa; creo que el tema de los tres meses son tres
trimestres con pérdidas, no tres meses, pero bueno, son matices; es claro que
podemos ponernos a discutir aspectos de la reforma pero creo que el hecho que
haya ésta reforma no impide que podamos exigir una serie de cosas porque, a
partir de ahora, como hemos hecho esta reforma laboral, ya no podemos pedir
nada, ya somos el “ogro” y ya no podemos pedir nada...; y recuerdo, también,
que los cinco millones de parados no vienen de ahora (del gobierno del Partido
Popular) sino que vienen de un gobierno anterior, ¿o no?

Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
Jo, quan he parlat de la conciliació, és el tercer punt, però en el segon ens diu
literalment “realizar un plan de empleo para las mujeres en el marco de las
políticas activas de empleo y de la reforma laboral y coordenado con el plan
nacional de empleo” , per tant vostè mateix està tocant la reforma laboral; no és
que jo aquí barregi temes, és que vostè mateix que ho fa.
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SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PP i UPLF, nou vots en contra dels regidors dels grups
municipals PSC-PM, CpF i LFI, una abstenció del regidor del grup municipal ERCAM.
11. 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 pràctiques, 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.
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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.

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.
Intervé el president senyor COLOMÈ manifesta:
El senyor Badia, la retira? Aquí dir-vos que aquest govern pensava votar-la en
contra; no obstant, pensàvem, per al proper ple, preparar-ne una com a govern,
però si està retirada ... i també la de l’ablació genital femenina, sí, també?...
molt bé.
(la moció no s’arriba a debatre perquè el Sr. Badia no ha pogut assistir a la sessió)
12. 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 són sotmeses a una ablació
al món i que cada any més de tres milions de nenes tenen el risc de sofrir la cruel
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
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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 és 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.
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 moció no s’arriba a debatre perquè el Sr. Badia no ha pogut assistir a la sessió)
13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL
SOBRE LA REPERCUSSIÓ A LA
UNILATERAL DE L'IMPOST DE
REIAL DECRET LLEI 20/2011,
ESPANYOL

LES FRANQUESES IMAGINA
CIUTADANIA DE LA PUJADA
BÉNS IMMOBLES, ATÈS EL
DEL GOVERN DE L'ESTAT
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El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic aprovat pel
govern de l’Estat espanyol, entre d’altres efectes a la ciutadania, suposarà un increment
percentual del rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI) aquest any 2012 i el 2013 en
els municipis, en funció de l’any de la darrera revisió cadastral, que se situarà entre el
10% i el 14% i comportarà per tant un increment de la pressió tributària a la ciutadania
que pot situar-se molt per sobre del 10% fins arribar a increments del 35%.
AQUESTA decisió unilateral, significa una clara vulneració a l'autonomia local dels
municipis i en cap cas pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les
mesures estructurals que el món local porta reclamant des de fa dècades. L'increment de
l'IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no soluciona el problema de
l'infra finançament local i afegeix major incertesa en les finances del món local.
ATÈS que el caràcter unilateral de la mesura dificulta als municipis la capacitat de
modular l'impost, ja que en un moment de crisi com l’actual carrega sobre moltes
famílies que ja estan passant dificultats econòmiques.
ATÈS que les taxes pel 2012 en aquest ajuntament, ja van esser aprovades, amb un
increment en concepte de l’IBI d’un 4’5% poden arribar a valors de entre 9’5% i un
14’5% d’increment.
ATÈS la regulació que el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, regula, entre molts altres
aspectes, la imposició i ordenació de les taxes, impostos i contribucions especials
municipals.
ATÈS que entre aquests regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de
gravamen, les exempcions, els subjectes passius, les bonificacions i tota la resta
d’aspectes relatius a l’IBI.
ATÈS la capacitat que els municipis tenen d’aprovar i regular les bases per a
l’atorgament de subvencions.
ATÈS l’art 9.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quan diu
que les ordenances “podran establir una bonificació de fins el cinc per cent de quota a
favor dels subjectes passius que domiciliïn els seus deutes de venciment periòdic en una
entitat financera, anticipin pagaments o realitzin actuacions que impliquin
col·laboració en la recaptació d’ingressos”.
ATÈS que en els darrers dies el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, està
recomanant als municipis de l’Estat Espanyol que la pujada de l’IBI que pagarà el
ciutadà no sigui superior al 10% mitjançant una circular.
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ATÈS que l’OAGT de la Diputació de Barcelona, recomana als municipis que encara
puguin fer-ho, que retardin el període de recaptació de l’IBI fins que el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques introdueixi les recomanacions en un text legal.
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
ACORDS:
Primer.- MOSTRAR el nostre rebuig a la pujada unilateral de l’IBI aprovada en el
Reial Decret 20/2011,de 30 de desembre, per part del Govern de l’Estat i convalidat al
Congrés dels Diputats amb els vots favorables del PP i CiU.
Segon.- RECLAMAR un model de finançament propi i definitiu per als ajuntaments que
no estigui subjecte a mesures conjunturals, aprovant una llei de finances locals que
financi de forma suficient les necessitats del món local.
Tercer.- MODIFICAR la Ordenança Fiscal 1, l’Impost de Béns Immobles (IBI) per
aquest any 2012; de tal manera que l’increment de l’IBI total que pagarà el ciutadà, en
cap cas, no superi el 10% respecte a les OOFF vigents fins el 31-12-2011.
Quart.- TRASLLADAR l’aprovació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
Com que ja se que algú em dirà que això és “el dia de la marmota”, jo li avanço
que no som la “marmota” que som la “gota malaya” en aquest tema. Torno al
principi: vostès van posar un increment corrector basant-se en el temps en el que
això no s’havia fet; a més, ara ens anuncien que hi haurà una modificació del
cadastre pel proper any; segurament hi haurà un increment d’uns 400.000 €
estimats, però, a més, hem d’acceptar una imposició que ens ve unilateralment,
que ens ve donada pel govern de l’Estat espanyol sense haver negociat en cap
federació ni associació de municipis, del 10% i desprès tenen la “santa barra” de
dir als ajuntaments “ei!, però mireu de no passar del 10% eh?”, la santa barra
perquè, és clar, evidentment si jo li estic fent entre un cinc o un deu el que estic
fent és carregar-me tot allò que vostès havien treballat per arribar a la conclusió
que s’havia de pujar un 4,5 % i no un 14, 5%, com s’acabarà pujant; per tant, el
que demana el grup Les Franqueses Imagina, tenint en compte el pla d’ajust, atès
que estem en un moment de crisi, és que no passem de aquest 10%, que ja és
molt en alguns casos. Vostès es van comprometre, quan van passar les taxes
municipals, que això comportaria, com a molt, una pujada d’uns 24 € anuals per
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casa; amb aquests continus retocs d’escola bressol, de l’IBI, no sé, jo penso que
anirem mes enllà dels 24 € i jo, personalment, demano a tots vostès que siguin
testimonis de realment la diferència que pagarem d’impostos d’aquest
ajuntament d’un any per l’altre tot i que ens diguin que som un municipi que
paguem poc. Bé, però és que la nostra crisi no ens ve de que paguem poc, ja ho
hem aclarit abans; ens ve d’una mala gestió, bàsicament, de no sé quin govern,
però d’una mala gestió.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta:
Em sobta que vostès insisteixin tant en aquest tema perquè, des de el punt de
vista del PSC, considerem que les imposicions dels impostos són qüestions que
han d’estar en funció de la renda de les persones i també del patrimoni de les
persones i que aquest impost grava sobre tot qui més té. Des de aquest punt de
vista, no entenem que vostès insisteixin en aquest tema perquè, realment, és una
mesura que serveix, sobre tot, per gravar les grans propietats, i això és el que no
entenem, senyor Bernabé.
El regidor senyor BERNABÉ contesta:
La li vaig dir l’altra vegada que aquest argument és fals; vostès han fet una
pujada basant-se en la riquesa de cada persona d’aquest municipi o han fet una
pujada del 14,5 % lineal, independentment de la retribució que entri a cada casa
? El senyor regidor d’hisenda ens va negar que es poguessin fer aquestes
bonificacions socials i, a la setmana següent, tres ajuntaments de la comarca
sortien a la premsa que havien fet aquesta bonificació en l’àmbit social;
automàticament, a la setmana següent, Granollers, bàsicament ajuntaments
governats per socialistes. Els que menys tenen també pagaran més: el que cobra
23.000 € al més clar que pagarà una superfície però el que cobra 1.000 també
pagarà i aquesta pujada del 14,5 és tant per un com per l’altre.
El regidor senyor RIBALTA aclareix:
Li aclareixo una cosa, senyor Bernabé: com vostè diu, sobre el 14,5 té raó però
partim que estem al 50 % de la mitjana comarcal; per tant, estem molt per sota
però molt, al voltant del 30%. Viure a les Franqueses continua sent molt més
econòmic que viure a Granollers o que viure a La Garriga o que viure a
Cardedeu o que viure a l’Ametlla; per tant em sembla que té prou sentit comú
com perquè vostè s’entossudeixi amb aquest tema.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC senyor ÀNGEL PROFITÓS i
manifesta:
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Més econòmic i bastant més divertit en alguns moments; a veure: jo entenc,
senyor Bernabé, que tot tot el que ha dit és veritat; per altra banda jo continuaria
dient que el que l’Estat ens dóna amb una mà ens ho traurà amb l’altra ben aviat;
en el moment que ells tanquin el seus pressupostos i entenc que lo de qui paga
més és qui més té no estem parlant de qui més guanya o sigui realment el
increment és el mateix però sobre una casa unifamiliar de no sé que està pagant
un impost més alt aquesta quantitat seguint el mateix tant per cent repercuteix
més que sobre un habitatge més petit que està pagant un import més petit. Per
altra banda, del que hem de patir tots els ciutadans, independentment d’això, és
que, cobrant el mateix, fa uns mesos que tenim menys diners ingressats en el
compte, perquè els amics del govern central ens han pujat les retencions
d’hisenda a tots els que tenim una nòmina, això també és important, vull dir, a
veure, jo estic d’acord en que la reducció que la majoria de la població està
tenint d’ingressos és important; no crec que aquest increment sigui el mal més
gros de tot i per altra banda, repeteixo, des del punt de vista de regidor d’hisenda
estic absolutament convençut que el que ens estan donant amb una mà ens ho
trauran amb l’altra.
Intervé el president senyor COLOMÈ manifesta:
Bé i només per finalitzar: dades que han sortit a la premsa local sobre l’impacte
dels rebuts de l’IBI. Us diré els positius i també els negatius. El rebut mitjà d’IBI
de l’any 2011 del municipi de Caldes era de 565 €; el de Canovelles, de 485 €; el
de Cardedeu, de 501 €, estem a la ratlla dels 500 €; a Les Franqueses, de 288 €, a
La Garriga, de 477 €; a Granollers, de 327 €; a la Llagosta és l’únic que està per
sota nostre, amb 275 €; Lliçà d’Amunt, 600 €; Mollet, 600 €, Montornès, 384 €,
Parets 300 €, La Roca 475 € i Sant Celoni 378 € i això és fruit d’aquest tres anys
que els impostos no s’han tocat. Per tant, aquesta vegada, nosaltres veiem
raonable la pujada.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels
grups municipals CpF i LFI, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF.
14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER
DEMANAR QUE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT I DE LES
ANTIGUES ESCOLES SIGUI DECLARAT BÉ CULTURAL
D'INTERÈS NACIONAL (BCIN)
ATÈS que l’edifici històric que acull el nostre Ajuntament és un edifici singular, no
només per la monumentalitat i qualitat arquitectònica, sinó també perquè ha esdevingut
un referent d’àmbit comarcal i fins i tot supracomarcal.
ATÈS que aquest any 2012 es compleixen 100 anys de la seva inauguració.
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ATÈS que actualment l’edifici està protegit segons consta al catàleg arquitectònic
municipal, amb el tipus I de protecció.
ATÈS que l’article 3.1 de la Llei de patrimoni cultural català 9/1993, de 30 de setembre
diu que: “Els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural català,
tant públic com privat, situat en el seu terme municipal, i per la protecció, la
conservació, l’acreixement, la difusió i el foment d’aquest patrimoni, com també
estimular la participació de la societat en la tasca de protecció” i que la catalogació de
béns immobles s’efectua mitjançant la seva declaració com a béns culturals d’interès
local (LPCC, art. 17.1).
ATÈS que els articles 9 i 9.5 de l’Estatut de Catalunya estableixen que “La Generalitat
de Catalunya té la competència exclusiva en matèria de: patrimoni històric, artístic,
monumental, arquitectònic, arqueològic i científic”, i que la declaració monumental
d’un immoble requereix la incoació prèvia d’un expedient (amb una descripció precisa
del bé immoble, del seu entorn i dels béns mobles que s’hi vinculin), iniciat d’ofici per
l’Administració de la Generalitat o bé a instància d’una altra administració pública, o de
qualsevol persona física o jurídica. (LPCC, art. 8 i 11).
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INICIAR un expedient per a declarar l’edifici de l’Ajuntament Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL), segons l’article 17.1 de la Llei de patrimoni cultural català
9/1993, procediment que també està regulat per la Llei d’urbanisme de Catalunya i que
caldria vincular al planejament (Llei d’urbanisme 2/2002, de 14 de març, de
Catalunya, art. 69).
Segon.- INICIAR igualment un expedient per a ser remès al Servei de Patrimoni
Arquitectònic, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal de
DEMANAR que el conjunt d’edifici consistorial i antigues escoles es declari Bé cultural
d’interès nacional (BCIN), rang de protecció de màxima categoria, i que passi a ser
inscrit en el Registre de béns culturals d’interès nacional, per tal d’incrementar la
protecció d’aquest edifici emblemàtic
Tercer.- DONAR trasllat d’aquesta moció al Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i a tots els veïns i veïnes de les Franqueses mitjançant els mitjans de
comunicació públics.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta:
Bàsicament, per començar, que l’equip de govern no pensi que aquesta moció té
trampa; dic per que va córrer el rumor que hi havia trampa; no hi ha trampa, no
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sé qui li ha dit però no hi ha trampa, simplement l’edifici el tenim catalogat com
a bé d’interès local: ens interessaria que fos bé d’interès nacional, per això
demanem que el ple prengui la decisió i que iniciï els tràmits, res més.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta:
A mi això de la trampa no m’havia arribat, no sé si havia arribat però ja ha
corregut des de un bon principi ens em mirat amb bons ulls aquesta iniciativa;
hem fet totes les consultes tècniques pertinents del que pogués significar i ens
sembla una bona proposta per dignificar el municipi, per dignificar un edifici tant
singular i tant important com és aquest; per tant, després de fer les consultes, hi
estem d’acord. Vostès saben que fa pocs anys l’ajuntament encara no podia
disposar del tot de l’edifici perquè els hereus de la persona que havia fet la cessió
tenien dret a tenir-lo si deixava de ser una escola; per sort, es va arribar a un
acord amb els hereus de la persona que l’havia cedit perquè es pogués fer servir
com a ajuntament i amb això els hem d’estar agraïts. Penso que el pas que vostès
proposen avui és un altra pas endavant doncs que penso que ha de ser útil pel
municipi de les Franqueses, d’això de les trampes, jo no sabia res.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA
D'ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL DEL DIA 29 DE MARÇ
Davant les politiques de retallades socials i dels drets dels treballadors i treballadores
decretats pel Govern d’Espanya.
Davant la convocatòria de vaga General que fan els diferents sindicats, així com
multitud de associacions, partits i entitats.
Creient que el recolzament a la vaga general pot fer replantejar al Govern d’Espanya els
següents punts:
1r - La retirada de la reforma laboral que:
•
•
•
•
•

No servirà per crear ocupació
No reduirà la dualitat del mercat de treball
Facilita i abarateix l’acomiadament
Reforça el poder empresarial per modificar unilateralment les condicions de
treball.
Privatitza la gestió dels serveis d’ocupació.
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2n- Defensar la negociació Colectiva com a marc de protecció de les condicions de
treball, enfront dels intents d’atribuir a les empreses la capacitat d’incomplir els acords
de manera unilateral.
3r- Defensar els serveis públics i les polítiques socials com a pilars bàsics de l’Estat del
Benestar.
4t- Una nova política fiscal, que reforci l’estructura d’ingressos de l’Estat, recuperant
impostos suprimits apostant per una recaptació basada en la progressivitat fiscal. Així
com la persecució de l’evasió fiscal, autèntica lacra en aquest país.
Per tots els punts tractats anteriorment demanem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès secunda plenament els motius
d’aquesta vaga i fa seus els punts abans esmentats.
Segon.- L'Ajuntament negociarà amb el comitè d’empresa la destinació del 100% dels
ingressos extraordinaris derivats del descompte aplicat en les nòmines dels
treballadors i treballadores municipals que secundin la Vaga General del 29 de març
de 2012 i les retribucions i indemnitzacions corresponents als càrrecs polítics i
d’assessorament, a les finalitats que mútuament acordin, especialment en polítiques de
manteniment del sector públic o d’ampliació d’ajuts a polítiques socials, en els
percentatges que la mesa acordi.
Tercer.- L’ajuntament estudiarà, conjuntament amb el Comitè d'Empresa, que aquest
acord es pugui aplicar, d'ara endavant, en qualsevol convocatòria de vaga de la que hi
participin treballadors o treballadores de la plantilla municipal.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
Bàsicament la proposta s’explica per sí mateixa; el tema ha estat àmpliament
debatut, fins i tot dintre nostre hi ha gent que tampoc ho acaba de veure clar
perquè, és cla, com a tots els partits, tenim gent que és “autònoma” o gent que
pensa que “bueno, que tot això no va amb ell/a”. L’important de tot això és
constatar que no és un tema dels sindicats, sindicats sí, si sindicats no, éss un
tema que realment estem perdent drets com a treballadors; recordo que, en
aquesta sala, segurament la gran majoria serem treballadors, ja sigui per compte
pròpia o per compte aliè però, és que, a més, estem envoltats de gent que ens
preocupa a la nostra vida, gent que aquesta reforma la patirà i no entraré a
explicar temes de la reforma en sí mateixa perquè jo penso que s’han debatut
àmpliament; però sí que crec que és un model econòmic que aposta per un altre
tipus d’Estat, que no és l’Estat del benestar, que, a més, s’emmiralla en altres
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Estats com poden ser, per exemple, Alemanya o, fins i tot, el Estats Units
d’Amèrica, i en alguns temes sí però en d’altres no, perquè quan parlem
d’Alemanya hauríem de dir, per exemple, que tot treballador alemany té
l’obligació d’estar afiliat; en aquest nostre Estat mai no s’ha plantejat això, per
exemple, que els sindicats, dintre de les empreses, tenen poder de decisió i
d’administració, que els treballadors tenen part del beneficis quant l’empresa va
bé i no només una pujada de sou, com està passant en la banca en aquest país i
només passa a la banca en aquest país, no passa enlloc més; llavors, és clar, si
copiem models, copiem-los bé però de dalt a baix, no copiem allò que podem
anar retallant , perquè la nostra política en aquest país és retallar la despesa,
vostè abans s’ha referit que hem heretat cinc milions d’aturats; parlem de cinc
milions d’aturats quan l’acomiadament era car però s’ha triplicat el número de
ERO que s’han presentat a l’administració pública; a Catalunya hi van haver
6.000 aturats més aquest febrer: si això no és destruir llocs de treballs...Per tant,
jo els demano que, com ajuntament, fem el pas de defensar l’Estat del benestar
que és en el que creiem, bàsicament, tots els partits democràtics.
Intervé el president senyor COLOMÈ manifesta:
Jo només vull explicar el sentit del vot nostre; tot i que CIU va votar a favor de
la reforma laboral com a partit, nosaltres, com a grup municipal, en aquest punt
ens abstindrem.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors dels
grups municipals LFI, PSC-PM, ERC-AM i UPLF, un vot en contra del regidor del grup
municipal PP i set abstencions dels regidors dels grups municipals CiU i CpF i per tant,
amb el quòrum legal.
16. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
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.
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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.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta:
A veure, els ho hem demanat abans, en el moment que tocava no ens han fet cas,
la nostra obligació és demanar es demanar ara que acceptin la urgència d’aquesta
moció i que la votin a favor i, en conseqüència, revoquin i deixin sense efecte
l’acord de la junta de govern local en la que tiren endavant els processos
“participatius” unilateralment quan, repetidament, els hem demanat participar
des de el minut zero perquè hi ha persones i entitats que ens han demanat que
volien participar, que els hem fet de “corretja de transmissió” i vostès han fet cas
omís; els demanem, si us plau, que reconsiderin la seva posició i acceptin la
urgència i acceptin l’oportunitat i la validesa d’aquesta moció.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta:
A veure, vostè parla de la urgència i fa referència a una acord de la junta de
govern local del dia 23 de febrer, és a dir, de fa més d’un mes...Jo, a l’últim ple,
ja els vaig demanar si vostès s’havien llevat aquest dia i havien decidit que
presentarien una moció perquè les coses s’han de fer amb el temps necessari per
tal de poder ser estudiades amb l’interès que necessiten i no poden arribar aquí
d’aquesta manera, com si se l’haguessin tret traguessin del barret o de la màniga,
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com si fessin màgia, o no ? Fa més d’un mes que s’ha aprovat això per junta de
govern local; fa cinc dies que s’ha fet la comissió informativa de ple...; aleshores,
des d’aquest equip de govern, ja vam prendre la decisió que només admetríem
mocions d’urgència quan realment es pugés avaluar la seva urgència per un
motiu realment de pes; si ja fa més d’un mes que s’ha aprovat això, doncs haverho pensat abans o porti-la al proper ple però no poden vostès exigir que tenen
dret a consultar la documentació amb el temps necessari i, alhora anar traient
mocions de la màniga cada vegada que els sembla, o no? En aquest mateix sentit,
vull comunicar que hi ha un altra moció d’urgència per a aquest ple, que tot
seguit presentarà l’equip de govern i de la qual intentarem justificar la seva
urgència; però en aquesta de vostès, votarem que no a la urgència pels motius
que li acabo d’expressar.
El regidor senyor GONTAN manifesta:
Li he de dir que aquesta moció no me l’han signada fins que vostès no han
acceptat la petició que els hem fet en el punt del seu debat; si vostès haguessin
acceptat, la moció ni hagués aparegut ni ningú n’hagués sabut res; si no s’
accepta la urgència, cap problema, la presentarem en el proper ple; és absurd no
voler entrar a fer participació ciutadana; vostès volen tirar pel dret, volen un
procés polític i tècnic, molt bé, llavors, d’això no en diguin “participació
ciutadana”; maquillin com vulguin; tornarem a les antigues pràctiques que si els
arbres han de ser grocs o verds però res més, no ho maquillin de democràcia ni
de participació ciutadana.
El regidor senyor PROFITÓS manifesta:
Estem exactament igual que quan parlaven dels usos comercials o no; aquí el
temps, i serà d’aquí a poc temps, donarà i traurà raons, llavors vostès, jo i
nosaltres, d’aquí a uns mesos, parlarem d’aquest procés de participació
ciutadana, dels dos processos i veurem si realment té raó vostè i això es belluga
entre tècnics i polítics o tinc raó jo i aquí s’ofereix la possibilitat a totes les
entitats de participar en la decisió d’aquests dos temes.
El regidor senyor GONTÁN manifesta:
D’entrada, hi ha participació ciutadana des del “moment zero”? No, no n’hi ha,
això es una cosa que se li ha demanat per activa i per passiva; això de primera i
d’entrada ve mancat de participació ciutadana, ja comencem “a menys alguna
cosa”. Segon: una proposta de funcionament que la marquen tècnics i la marquen
polítics: participació ciutadana “menys alguna cosa”, ja en tenim “menys dos”.
Tercera: quan hi ha un consell consultiu d’aquest municipi que té privilegis sobre
la resta de ciutadans, “tercera menys” participació ciutadana, per tant ja
comencem amb “menys tres”. Vostè ja m’explicarà com recuperarem aquest
“menys tres” perquè, a més, no queda clar quin serà el moment de la participació
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ciutadana i quina serà la capacitat de la ciutadania d’incidir sobre això. Si
s’acaba en un referèndum o que es puguin escriure dos projectes i que un el
pugui escollir un consell consultiu, home, vostè sap i hem parlat que hauria de
ser més obert en tot això; em costa que a més a més s’ha hagut d’”empassar”
coses, sigui valent, trenqui-ho, tirin endarrera i comencen de zero i tindrà tota la
nostra col·laboració i la de la ciutadania i començarem un procés exemplar. El
model ja no ens val i per això els demanem que ho retirin.
El regidor senyor PROFITÓS manifesta:
A mi m’agradaria que aquest procés fos exemplar i crec que pot ser-ho: no veig
el “menys tres” però, en qualsevol cas, estem parlant que, dins d’uns mesos,
vostè i jo, en aquesta mateixa sala, podrem parlar de com està funcionant això; a
veure, s’ha començat d’una manera determinada i s’acabarà amb una votació de
tots els veïns de les Franqueses o sigui que jo no hi veig el problema
El regidor senyor GONTÁN manifesta:
De la mateixa qualitat?
El regidor senyor PROFITÓS manifesta:
S’acabarà amb una votació de tots entre diversos projectes; escolti, no es això el
que discutim, en parlarem i quan passi passarà; llavors, no té més història.
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és rebutjada per cinc vots a favor dels
regidors dels grups municipals LFI i CpF, onze vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PP, PSC-PM, UPLF i ERC-AM.

MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN A L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
Que el regidor que subscriu va rebre l’encàrrec unànime, a la darrera sessió del Grup
d’estudi de les finances locals, d’aprofundir en la revisió de l’expedient de les obres de
remodelació de la zona esportiva de Corró d’Amunt.
Que de la revisió de l’esmentat expedient es dedueix, en la opinió d’aquest regidor, que
va existir una modificació del projecte adjudicat inicialment que suposava un increment
de més del 30% del cost original (desviació d’aproximadament un milió d’euros) sense
cap tipus de licitació o concurs, sense cap informe de legalitat i sense la corresponent
partida pressupostària.
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Que aquesta modificació va ser aprovada per la Junta de Govern Local el gener de 2008
però que mai va ser ni encarregada ni acceptada per Entorn Verd.
Que aquesta modificació no va ser inclosa en el contracte entre Entorn Verd i l’empresa
adjudicatària (FCC) que sí que va incrementar el cost de l’obra i està demanant el
pagament de la mateixa (inclosa la desviació del milió d’euros).
Que en compliment del RDL 4/2012 l’àrea d’Hisenda del nostre Ajuntament ha hagut
d’incloure en el llistat de factures pendents de pagament, les factures enviades per FCC
referents a aquesta modificació, factures que en cap moment van ser reconegudes per
l’Ajuntament, fonamentalment perquè no existia partida pressupostària consignada, però
que hauran de ser satisfetes forçosament amb el consegüent efecte negatiu per les
finances municipals.
Que aquest expedient contempla dos projectes diferents (el licitat i adjudicat inicialment
seguint tots els passos legals preceptius i la modificació a la que fa referència aquesta
moció) però es dóna la circumstància que la realitat final de les obres efectivament
executades no correspon, pel que es desprèn d’una observació visual, a cap dels
projectes citats.
Que el pressupost de la modificació aprovat per la JGL el gener de 2008 porta data
d’entrada a l’Ajuntament de 18/01/20008, amb visat al Col·legi d’Arquitectes del dia
13/12/2007 però que està datat a 14 de maig de 2007, tres dies abans de l’inici de les
obres del projecte original.
Que aquest fet pot venir a demostrar que l’encàrrec de la modificació del projecte inicial
va ser anterior o si més no paral·lela a la licitació original.
Que fa pocs dies, aquest regidor va localitzar uns documents dels que acompanyo
fotocòpia, i que fan referència a l’increment entre el pressupost licitat i el modificat, on
s’assignen imports a les diferents partides de l’obra a incrementar amb els següents
literals que reprodueixo:
Canvi d’estructura: 162.560
Correcció errors: 370.000
Millora projecte: 53.000
Alcalde: 70.000
Que la diferència entre els dos projectes, l’adjudicat i el modificat, coincideix molt
aproximadament amb les xifres manuscrites, fet que porta a pensar que aquests
documents eren la justificació de l’increment del cost de l’obra d’un projecte a l’altre.
Que l’import de 70.000 euros amb el literal “Alcalde” té al damunt les partides 21.04 i
21.05.
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Que aquestes partides, corresponents a “Varis”, s’incrementen efectivament en una
quantitat fins i tot superior als 70.000 euros esmentats d’un projecte a un altre.
Que mitjançant aquest escrit els fets es posen en coneixement de tots els regidors de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Que l’article 408 del codi penal de l’estat espanyol, vigent també actualment a la nació
catalana diu:
“La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare
intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga
noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para
el empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
El regidor sotasignant proposa la següent
MOCIÓ
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès encomana al Regidor
d’Hisenda que posi en coneixement de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el
Tribunal de Comptes els fets exposats anteriorment.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès encomana al Regidor
d’Hisenda que posi en coneixement de la Fiscalia general de Catalunya i l’Oficina
Antifrau de Catalunya els fets exposats anteriorment.

Intervé el president senyor COLOMÈ i manifesta:
Fem fotocòpia d’això mentre el senyor Profitós explica.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, el senyor ÀNGEL PROFITÓS, i
manifesta:
Abans d’explicar voldria que el secretari verifiqués que aquestes fotocòpies es
corresponen amb l’original i que, posteriorment, li deixés l’original al senyor
alcalde per la seva custòdia.
La urgència de la moció rau en què tracta d’uns fets que jo he conegut després de
la convocatòria de aquest ple, desprès de la junta de govern i fora del termini per
presentar mocions ordinàries; posteriorment, ho he posat en coneixement dels
regidors del govern i, a partir d’aquí, l’equip de govern ha decidit afegir-se a la
moció que jo havia presentat; crec que, com més aviat es comuniquin els fets allà
on correspongui, serà millor per evitar que els regidors que en tenim coneixement
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puguem incórrer en alguna conducta tipificada al Codi penal. No han entès res,
miri, doncs li ho explico. Primer el text, miri el text que diu:
“Que el regidor que subscriu va rebre l’encàrrec unànime, a la darrera sessió
del Grup d’estudi de les finances locals, d’aprofundir en la revisió de
l’expedient de les obres de remodelació de la zona esportiva de Corró d’Amunt.
Que de la revisió de l’esmentat expedient es dedueix, en la opinió d’aquest
regidor, que va existir una modificació del projecte adjudicat inicialment que
suposava un increment de més del 30% del cost original (desviació
d’aproximadament un milió d’euros) sense cap tipus de licitació o concurs,
sense cap informe de legalitat i sense la corresponent partida pressupostària.
Que aquesta modificació va ser aprovada per la Junta de Govern Local el gener
de 2008 però que mai va ser ni encarregada ni acceptada per Entorn Verd.
Que aquesta modificació no va ser inclosa en el contracte entre Entorn Verd i
l’empresa adjudicatària (FCC) que sí que va incrementar el cost de l’obra i està
demanant el pagament de la mateixa (inclosa la desviació del milió d’euros).
Que en compliment del RDL 4/2012 l’àrea d’Hisenda del nostre Ajuntament ha
hagut d’incloure en el llistat de factures pendents de pagament, les factures
enviades per FCC referents a aquesta modificació, factures que en cap moment
van ser reconegudes per l’Ajuntament, fonamentalment perquè no existia
partida pressupostària consignada, però que hauran de ser satisfetes
forçosament amb el consegüent efecte negatiu per les finances municipals.
Que aquest expedient contempla dos projectes diferents (el licitat i adjudicat
inicialment seguint tots els passos legals preceptius i la modificació a la que fa
referència aquesta moció) però es dóna la circumstància que la realitat final de
les obres efectivament executades no correspon, pel que es desprèn d’una
observació visual, a cap dels projectes citats.
Que el pressupost de la modificació aprovat per la JGL el gener de 2008 porta
data d’entrada a l’Ajuntament de 18/01/20008, amb visat al Col·legi
d’Arquitectes del dia 13/12/2007 però que està datat a 14 de maig de 2007, tres
dies abans de l’inici de les obres del projecte original.
Que aquest fet pot venir a demostrar que l’encàrrec de la modificació del
projecte inicial va ser anterior o si més no paral·lela a la licitació original.
Que fa pocs dies, aquest regidor va localitzar uns documents dels que
acompanyo fotocòpia, i que fan referència a l’increment entre el pressupost
licitat i el modificat, on s’assignen imports a les diferents partides de l’obra a
incrementar amb els següents literals que reprodueixo:
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Canvi d’estructura: 162.560
Correcció errors: 370.000
Millora projecte: 53.000
Alcalde: 70.000
Que la diferència entre els dos projectes, l’adjudicat i el modificat, coincideix
molt aproximadament amb les xifres manuscrites, fet que porta a pensar que
aquests documents eren la justificació de l’increment del cost de l’obra d’un
projecte a l’altre.
Que l’import de 70.000 euros amb el literal “Alcalde” té al damunt les partides
21.04 i 21.05.
Que aquestes partides, corresponents a “Varis”, s’incrementen efectivament en
una quantitat fins i tot superior als 70.000 euros esmentats d’un projecte a un
altre.
Que mitjançant aquest escrit els fets es posen en coneixement de tots els
regidors de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Que l’article 408 del codi penal de l’estat espanyol, vigent també actualment a
la nació catalana diu:
“La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare
intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga
noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial
para el empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
El regidor sotasignant proposa la següent
MOCIÓ
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès encomana al
Regidor d’Hisenda que posi en coneixement de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya i el Tribunal de Comptes els fets exposats anteriorment.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès encomana al
Regidor d’Hisenda que posi en coneixement de la Fiscalia general de Catalunya
i l’Oficina Antifrau de Catalunya els fets exposats anteriorment.”
El documents que tenen vostès estan datats de l’any 2007 i han de tenir dos
pressupostos (o el pressupost original i el pressupost final): aquestes dates són
les que “van a missa”; les dates que s’esmenten a la moció són exactament les
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que surten a la llicència modificada i el full manuscrit que també tenen és una
fotocòpia del que hi havia dintre d’aquest expedient.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta:
Sí, senyor Bernabé i senyor Gontán; com podran veure, la urgència es justifica
per ella sola, d’acord ? i es justifica per ella sola perquè, des de l’àrea
d’intervenció i d’hisenda ens comuniquem el que s’ha dit....home, he de
justificar perquè abans hem votat en contra la urgència perquè ho farem sempre,
i ara no. Si em deixen, ho faré. Com els deia, la urgència es justifica perquè
l’àrea d’hisenda diu que són fets de l’any 2007 i de gener de 2008 que poden
prescriure; hi poden haver infraccions, hi pot haver una o més d’una il·legalitat;
com que hi ha la possibilitat que, d’aquí a dos mesos, prescriguin aquestes
possibles infraccions, nosaltres tenim una obligació o un imperatiu legal de, en
haver detectat aquestes situacions, posar-les en coneixement d’aquest òrgans, de
la fiscalia, de la sindicatura de comptes, de l’oficina antifrau etc, etc,etc, i és per
això que considerem que s’ha de votar a favor de la urgència de la moció i
evidentment votar a favor de la mateixa moció que presentem des de l’equip de
govern.
Intervé el president senyor COLOMÈ manifesta:
Només us vull explicar que el regidor d’hisenda ens ha comunicat aquesta
informació a les cinc. Aquest fets no els coneixíem d’abans i, en principi,
nosaltres no veiem inconvenient en que s’expliquin allà on calgui: per això em
signat la moció demanant que aquest fets s’investiguin, res més que això.
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat dels setze
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.
Intervé el president senyor COLOMÈ manifesta:
Discutim la proposta, ha quedat suficientment discutida senyor Torné? (...) molt
bé.
El regidor senyor PROFITÓS manifesta:
Bé, no sé si és necessari o no un recés...; bàsicament, el que tenen vostès al
davant són unes fotocòpies: per una banda, tenim el pressupost original per l’
import de 2.846.000 € en total i, per una altra banda, el pressupost modificat que
va pujar 3.749.000 €. Si ens centrem en les partides d’execució material, veuran
que, abans de les despeses generals, abans del benefici industrial i abans de
l’IVA, els estem parlant d’una quantitat que va dels 2.061.000 € als 2.716.000 €.
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Com he comentat, representa que tenim el pressupost modificat que està datat el
dia 14 de maig de 2007; aquest pressupost es va datar el 14 de maig de 2007
quan les obres van començar en el mateix mes de maig del 2007, és a dir, es fa
un pressupost de modificació quan falten tres dies perquè comencin les obres, bé,
ho dic de memòria però va per aquí,. Per altra banda, en els fulls manuscrits que
tenen, hi ha una sèrie de quantitats que fan referència als capítols en els que es
farà la modificació d’aquesta obra; a la primera pàgina diu canvi d’estructura,
amb les diferents partides de l’obra, els capítols als que s’assignarà aquest 42 %;
el 33 % indica ja que, en aquests moments, era previst que l’increment de l’obra
fos d’un 33 % i aquí sembla que el que es vol fer és assignar, entre les diferents
partides de l’obra, els imports; llavors, a veure, si miren la part del darrera
d’aquest full, hi ha una partida que sota el concepte “alcalde” i la referència de
70.000 € fa esment a les partides 24 i 25, i les partides 24 i 25 són les de “varis”
de l’obra i, realment, aquestes partides en aquest pressupost estan incrementades
en una quantitat fins i tot superior a aquesta. Per altra banda, les quantitats que
surten marcades, els 162.560 més el 370.000 més el 53.000 més el 70.000 €,
donen una quantitat que té la diferència de només 2.000 € amb la diferència que
hi ha entre un pressupost i l’altre. Llavors, la veritat, vull dir que a mi em va
espantar un mica la informació i considero que el que estem fem ara és el
correcte, i a llavors jo aquí i per això els demanaria el vot a favor d’aquesta
moció, senzillament perquè, des de l’àrea, es pugui acabar de redactar un
informe recolllint tota la informació, no només d’això sinó de tot el procés de
contractació. Fa una estona estaven parlant, comentava la senyora Claveria, que
s’assumeixin responsabilitats i comentava el senyor Torné que havíem de vigilar
com gastaven el diner públic; trobo que tenen raó tots dos; llavors, a partir d’aquí
una mica el que els estem demanant és doncs que em deixin fer aquesta feina que
ens encomanin la confecció d’un informe complet (que, per altra banda, ja era un
encàrrec de la comissió de finances) amb el qual podem tirar endavant amb això
i ens podem quedar tots amb la consciència tranquil·la.
El regidor senyor TORNÉ manifesta:
En principi, ja fa dies que demano a aquest ple que, quan algú acusa algú, que el
que acusa se’n vagi a un jutjat o on sigui amb les proves que tingui però mai
ningú hi ha pogut anar i, si mai hi ha anat, li han dit que no tenia raó. Amb
aquestes fotocòpies i sense cap aval de cap informe tècnic ni cap justificació de
què volen dir aquests gargots, que no saben ni de qui són, el que jo li demanaria
és que tots els papers que tingui els porti de seguida al jutjat perquè el que tingui
responsabilitats sobre això, si és que n’hi ha cap, les depuri perquè, és clar jo no
sé si això ho ha fet algú expressament o hi ha algun tècnic que ho signa, si això
ho ha fet algú treballador de l’ajuntament o de la SA que realment ho afirma. Per
tant, encantats de la vida i tranquil·líssims que ho portin al jutjat o a la fiscalia o
allà on vulguin; a nosaltres ens agradaria que hi hagués alguna documentació que
realment el jutge o el fiscal pogués mirar de l’ajuntament de les Franqueses;
realment tot aquest procés que quan vostès ho explicava a la comissió, no sé si
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se’n recorda, li vaig preguntar una cosa que vostè no va saber respondre i és si
els deutes que hi havia amb aquesta empresa eren sobre certificacions signades i
vostè no ho sabia i, al final, va dir que sí perquè el senyor secretari també ho va
dir-ho, que no sabia com “marejar la perdiu” per no pagar però que estaven
signades pel tècnic, per tant, havien estat encarregades per la societat i signades i
confirmades per la societat. Per tant, de totes aquestes irregularitats de que vostè
intenta sempre acusar, mai aporta cap informe tècnic ni cap documentació que
realment les avali , perquè no he vist cap informe tècnic de cap gerent ni de cap
tècnic de la SA ni de l’ajuntament que parli de cap irregularitat comesa en cap
procés ni en cap factura ni en res; jo el que li demano és que la porti ja d’una
vegada a algun lloc que ho investiguin i que ens citin per poder-nos defensar i
poguer-ho explicar per que realment tinc moltes ganes si algú, judicialment o a
nivell de fiscalia, vol mira alguna cosa de les Franqueses de poder-li explicar el
què ha passat els últims anys a les Franqueses però moltíssimes, moltíssimes
ganes; ara clar, vostè, que no sabia que voten a la SA era responsable de les
decisions que passava la SA que a final ho va tenir que reconèixer que havia
tingut un lapsus clar ha veure vostès és tan responsable de lo que ha passat en
aquestes obres que vostès van gestionar, vostè inclòs, que realment que tot això
jo no ho sé qui realment ho ha fet i no voldria de veritat perquè tot això ja sortirà
quan hagi de sortir, és a dir quan ho investiguin ja sortiren les coses, no voldria
que tingués cap relació amb les coses que realment conec o sé que passen i han
passat, escolti, la veritat, ja tindran feina, perquè realment les irregularitats no
són tan fàcils de dir, miri he tret una fotocòpia sense cap d’allò, això no saben de
qui és però deu ser d’algú dels altres; escolti’m, porti de seguida tot el que tingui
perquè ho pugin investigar i que realment davant d’algun jurista pugem defensar
com cal per informar i per explicar tot allò que sabem per realment esvair
qualsevol tipus de dubte que realment només es llancen com una acusació
política en aquest ple, jo n’he tingut moltes i, al final, no hi ha hagut cap de certa
perquè m’he de recordar d’una persona que ja no és es entre nosaltres però que
realment a final va haver de reconèixer que s’havia equivocat, que aquella
persona només tenia ganes d’acusar-me com vostè de coses que realment no són
i, al final, va haver de dir “no és veritat però seguirem buscant”; jo entenc que
sigui una qüestió personal i política que vostès vulguin però porti-ho davant d’un
jutjat, porti-ho a algun lloc on ens puguem defensar com Déu mana si realment
hi ha alguna cosa, però si realment tot el que està dient és una fotocòpia
manuscrita que no se sap de qui és ni el que han posat..., escolti’m porti-li que
ens puguen defensar no de vostè, de vostè no, d’un jutgea i sobre tot d’allò que
sigui cert, si us plau, faci-ho, faci-ho ja.
El regidor senyor PROFITÓS manifesta:
Ni estem parlant d’una qüestió personal ni estem parlant d’una qüestió política;
estem parlant d’una qüestió de legalitat i de que, miri, jo no em quedo tranquil
sense comunicar-ho a aquest ple; llavors, si aquesta moció es vota
afirmativament, farem exactament això que vostè està demanant.
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El regidor senyor GONTÁN manifesta:
Per la celeritat amb que ha portat aquesta informació el regidor d’hisenda,
nosaltres, en pro de la transparència, li votarem a favor perquè cal començar a
saber on han anat a parar les males gestions que s’han fet i saber perquè els
“calés” no arriben i estem en un pla d’ajust en aquest moment; com ha quedat
ben clar no és un problema d’endeutar-se per excés de serveis sinó per mala
gestió; agrair-li sobre tot la feina i que continuï feina perquè, per nosaltres, la
segueix fent bé.
El regidor senyor RIBALTA manifesta:
Jo només volia dir que, evidentment, la presumpció d’innocència és un dels
fonaments de l’Estat de Dret i que, sota aquesta base, fem la nostres actuacions
però quan des de l’àrea d’hisenda ens comuniquem certs indicis, certes coses,
doncs, evidentment, ens veiem abocats a que això se sàpiga; per tant, sota aquest
punt de vista, avui votarem a favor perquè que aquests escreixos d’obres que
estan al límit o per sobre del permès s’investiguin

SOTMESA a votació la proposta de la moció, és aprovada per unanimitat dels setze
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.
B)PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el regidor del grup municipal CxF senyor MARTÍ ROSÀS i manifesta:
Bé, hem vist que aquesta setmana han començat treballs de jardineria a la plaça
Gaudí; sabem que hi ha veïns que estan preocupats perquè es van tallar uns
arbres que estaven inclinats pel efectes del temporal; voldríem, doncs, que en la
línia esmentada de participació ciutadana que se’ns informés; voldríem veure el
projecte; voldríem saber quines espècies s’hi pensen plantar, si és que s’hi
pensen plantar, perquè hem sentit tantes coses ja... i volem saber si aquestes
espècies són autòctones o no.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta:
Aniré ràpid; referents als arbres, senyora Vanessa: ens afegim al prec o a la
pregunta que li ha fet el regidor Rosàs, i li traslladaré una pregunta que ens ha fet
arribar. Ja en el mes de febrer, quan és van tallar molts arbres a Corró d’Avall, a
la plaça Gaudí, a la carretera de Ribes i a la plaça de l’ Escorxador, van advertir
del “despropòsit” de la tala, però la regidora va assegurar que els arbres estaven
malalts i que serien substituïts en breu per altres espècies; doncs bé, em consta
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que la majoria dels arbres no estaven malalts i ara han passat dos mesos i la
temporada favorable per plantae els arbres ja s’ha acabat, era l’hivern, com bé
deu saber. I tenim unes places que fan pena, tornem a preguntar el per què
d’aquesta tala indiscriminada, hi ha informes que ho justifiquin? I si calia talarlos per què no es va fer paulatinament deixant els arbres en millors condicions
per substituir-los més endavant? Finalment volem saber quan i com és
replantaran els arbre eliminats. Arribaran les calors de l’estiu a aquestes dues
places i caurà un sol de justícia, els veïns esperen resposta. D’altra banda no sé si
li correspon a vostè o li correspon al senyor Randos: les sennyals d’”stop” del
carrer Migdia i del carrer Riera: un canvi així depèn si el dia és imparell o parell
o depèn de què ?. A veure si ho aclareixen i també el que han costat aqueste
canvis quinzenals que hem tingut. Desprès, va haver-hi una persona del públic, el
senyor Josep Lluís Pujol, que va demanar fa uns mesos pels cartells per indicar
on és les Franqueses: seguim sense saber on és les Franqueses, que s’ha fet en
aquest tema? I li traslladaria dos precs: el tema de les orenetes, és pregunta i
prec: si han descobert qui ha estat que ha arrancat els nius o ha donat l’ordre,
bàsicament qui ha donat l’ordre perquè qui ha arrancat deu ser un treballador. I
l’altre és un prec sobre les orenetes: miri, si el problema és que feien nosa, es
podríen col·locar nius d’orenetes artificials a les zones que no molestin, però
s’han de recuperar els nius d’orenetes. I el darrer prec és gairebé personal, pot
ser aigua (la que els regidors/es veuen durant el ple) que no sigui de l’aixeta, si
us plau? no és per res, és que porta clor i el clor és bioacumulable. (...) Això
porta clor, és de l’aixeta, (...) jo agrairia que es canviés.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI senyor RAFAEL BERNABÉ i
manifesta:
Primer, ara actuo com a President del Consell del Poble perquè ahir vam tenir
reunió i els veïns em van preguntar pel tema del gasoducte, ens van dir que
ENAGAS havia de pagar una quantitat a aquest ajuntament, aproximadament d’
uns 200.000 € (després jo, fixant-m’hi veig que s’han de restar taxes per
tramitació, etc, per tant no es aquesta quantitat); ens van dir que ja que estava
allà la planta de bombeig i que l’impacte visual que estava patint Corró d’Amunt
era gran i tenim problemes d’abastament d’aigua corrent en moltes vivendes que
encara estan tirant de pou, si l’ajuntament podia destinar una part d’aquesta
indemnització que arriba per recuperar el paisatge, per estudiar la possibilitat de
poder treballar perquè arribi l’aigua corrent a totes les cases, més o menys
Ramírez va per aquí, abaratint costos perquè si no, el cost s’ha de repercutir al
100 % als veïns. També va parlar un veí que ens demanava que anéssim més
enllà de la legislació espanyola pel que fa a la profunditat a que s’ha de soterrar
el gasoducte, si això és possible, perquè amb el temps es degrada, s’erosiona,
passen les arades, ara hi ha algunes que ja tenen 60 centímetres de profunditat, si
podien anar més enllà del metro de profunditat, si es podia negociar amb
l’empresa que encara no ha passat la retro, tant li deu ser treure un metre com un
metre i mig. I per últim el tema dels camins, el que seria el manteniment dels

Ple 27/03/2012 – pàg. 70

camins; fa dies que ens estan dient que no estan massa contents, que es veu que
l’empresa aboca una mena de sorra que va aixecant pols contínuament llavors jo
em vaig comprometre a demanar-li a vostès que ens passin còpia d’aquesta
contractació per poder llegir la lletra i cada quan passen pels camins perquè els
mateixos veïns s’involucrin amb el procés i l’avisem a vostè si han passat, no
han passat o quina feina han fet.
I ara deixo de ser President del Poble i ara torno a ser portaveu del LFI: com
vostè sap, m’he estat mirant tot el procés de selecció que hi va haver en aquest
ajuntament per el tema del servei de premsa, que al final la va aconseguir la
senyora Montserrat Viure. Les preguntes que li faig directament són dos:
primera: per què només s’ha primat el tema econòmic a l’hora de seleccionar
aquesta persona que acaba de sortir pràcticament de la Universitat davant de dos
professionals de dos ajuntaments de la comarca que porten més de 16 anys
d’experiència quan la diferència es només de 750 € entre ella i els altres dos
participants; per què no s’ha valorat també el tema de la trajectòria professional?.
I segona: si és un servei de premsa, per què es presenta als polítics com a tècnica
i assessora de comunicació, protocol i alcaldia? No és una concessió? Vostè
s’imaginen al SEAE que uns dels seus professionals es presentés com a tècnic
d’esport d’aquest ajuntament, no és es una concessió o és que està contractada?
És que no m’acaba de quedar clar, ja ens va passar el mateix amb algun càrrec
d’assessorament, que no es quedava ben clar si era un càrrec d’assessorament o
personal treballador, en aquell moment vam acceptar perquè tenen molta feina,
d’acord? però ja és la segona que ens acaben “colant” sense saber exactament de
què estem parlant, si de personal propi o d’una concessió.

Pren la paraula la regidora del grup municipal LFI senyora VANESA GARCIA i
manifesta:
Tema plaça Gaudí, a veure, es van tallar els arbres de la plaça Gaudí, dos pins,
com ja sabeu van caure arrel d’unes pluges, un altre pi es va tallar perquè estava
molt inclinat i corríem el risc que caigués. El tema de la remodelació de la plaça:
aquí, a l’àrea, van venir unes veïnes d’allà que viuen totes per allà al voltant per
demanar que, si us plau, s’arreglés la plaça i demanaven una espècie d’arbre en
concret, demanaven acàcies, jo vaig anar a la plaça amb les tècniques, la tècnica
de medi ambient de l’ajuntament i la tècnica de Talher i li vam ensenyar i vam
estar parlant del projecte que es duria a terme; a totes les veïnes d’allà el voltant
que van voler baixar, se’ls va explicar el que es faria en aquella plaça. De les
acàcies que elles demanaven tant, tant la tècnica d’aquí l’ajuntament com la de
Talher (que és l’empresa adjudicatària de l’enjardinament d’aquí de Corró
d’Avall i de Bellavista) van comentar que aquest tipus d’arbre no; elles no el
veien adient per aquesta plaça, primer perquè agafen pulgó, perquè tenen moltes
punxes i bé perquè les arrels sortien molt; l’arbre que ens aconsellaven pel tipus
de plaça i que és el que s’assembla més a les acàcies, tot i que no són arbres
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d’aquí, és el liriodentro, que és un arbre que per les dimensions que té i el que
elles demanaven que fes ombra i pel el clima és un arbre que no corre risc que
pugui morir. En aquella plaça les obres s’han començat aquesta setmana; es
tracta és treure totes les pedres, posar-ho al nivell que no hi hagi risc que la
canalla hi pugui caure i plantar cinc arbres, posar algun banc més, tot aquest
projecte s’ha ensenyat als veïns i tothom està content amb l’actuació que es farà.
No hem rebut cap queixa.
Amb el tema de l’altra plaça, que és la plaça de l’Escorxador, l’obra també es
començarà aviat, els arbres que es plantaran seran alzines i hi hauran un parell
d’alzines i dos altres arbres que són autòctons.
I els altres arbres del municipi que s’han tallat, que vostès senyor Gontán em
deia que s’havien tallat i que potser no feia falta, li dic que hi ha informes de la
tècnica que tots els arbres que s’han tallat ha estat o bé per que ja feia temps que
estaven morts i no s’havia portat a terme aquesta tala, o perquè estaven podrits
per dins, i altres perquè per la inclinació que tenien per la poda que s’havia fet, hi
havia el risc que poguessin caure. Els que estan a la plaça de Can Mònic,
d’acord: molts d’ells estaven molt a prop dels edificis i per això havíem tingut
moltes entrades dels propietaris dels pisos que les branques ja els entraven per
les finestres i demanaven, si us plau, que s’eliminessin, a banda que alguns d’ells
estaven podrits, si passa per allà ho podrà veure.
El tema de la plantació: ja han començat a plantar els arbres, han començat a
treure totes les soques i s’ha començat aquesta setmana; entre ahir i avui ja han
començat a portar arbres i els han començat a plantar, no tots perquè n’hi ha
alguns que si estan molt a la vora d’un semàfor o a la vora d’una senyal, taparan
la visibilitat però la gran majoria es tornen a replantar.
Tema del cost? Li hauré de mirar, ja li passaré la informació, d’acord?
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM senyor JOSEP RANDOS i
manifesta:
Gràcies, sobre el tema de l’”stop”, la despesa va ser la de la pintura blanca que
vam gastar per pintar l’stop i la pintura negra per esborrar-lo definitivament; van
fer una prova per reduir la velocitat de gir però els avantatges que van veure eren
inferiors als perjudicis que tenien, que era la visibilitat, va ser una prova i
definitivament queda com està i no es mourà. (...), bé, però mirem pel ciutadà
també, vull dir, nosaltres creiem que la velocitat de gir que hi havia en aquella
corba era molt perillosa i per això van fer aquesta prova.
Pren la paraula la regidora del grup municipal CIU senyora ROSA MARIA PRUNA i
manifesta:
Sobre el gasoducte i la fondària, he de dir que quan es va passar el del gas, no
ara, quan es va aprovar el pas del gas, a tot arreu té la mateixa fondària; mai
ningú no s’ha queixat, que normalment s’han queixat el pagès doncs per llaurar i
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per fer totes les feines; el que passa és que aquesta vegada s’ha anat més fons del
que sempre van; allà on havia de travessar la carretera ho han fet amb
“tuneladora”; és la primera vegada, no ens havia passat mai un gasoducte com el
que ara està passant perquè l’altra era canonada d’impulsió, molt més petita.
Aquesta és extremadament gran; llavors, a part de l’impacte ha fet doncs que allà
on hi ha la carretera, per exemple de l’Ametlla, la carretera de Ribes, la carretera
de Corró, l’únic que no han fet amb “tuneladora” i els veïns de Llerona van dir,
doncs ens hauria agradat també que hagués estat amb “tuneladora”, és la que va
de Cal Toni a l’Ametlla, la carretera de Cal Toni, aquesta no. Aquí ha anat amb
una fondària que ho va vigilat molt de prop l’ajuntament i els regants de Llerona
perquè no hi estaven d’acord; si parles amb els que són realment pagesos, no els
interessa molt més fons perquè trenca o pot trencar vies d’aigua, ells ens han
assegurat que els que fan les obres ho tenen molt estudiat; cadascú fa una feina,
ningú fa dues feines i ens van dir que això ho tenen molt en compte, per
exemple, ara parlo pel pla de Llerona doncs hi ha moltes doncs betes d’aigua,
que no fos que es desviés i van tenir por que a alguna casa se li desviés l’aigua,
no ha estat així, sortosament, però ells tenen l’obligació després de posar totes
les capes tal com les han de posar. D’aquest senyor, a nosaltres no ens han dit
res, però s que va sortir al diari; no ens ha portat una queixa formal però si vostè
m’ho diu com a Consell del Poble, nosaltres els direm si poden fer aquesta
fondària però jo no sé si som a temps perquè, de fet, fa dies que han obert per tot
arreu; si hi ha els tubs ja posats sobre aquest suport de fusta jo crec que ja no es
pot fer res perquè ja està collat; ara, si encara s’hagués d’obrir... però jo crec que
ja està tot fet; per què aquest senyor vol que vagui més enfonsat si, normalment,
totes les peticions que s’han fet als que porten les brigades d’obres del gasoducte
les han escoltat ?. Per exemple, tenim casos de gent que per arbres o per altres
coses han dit, “home, m’agradaria que ..”., i ho han fet; ara, aquest cas, si ens ho
hagués dit abans ben segur que li haurien fet, perquè a ells els agrada anar fons
eh? (...) no han obert aquest tros d’aquest senyor? Doncs nosaltres ho farem
arribar a EAGAS, el senyor de l’empresa d’obres és molt receptiu a tot el que se
l’hi diu.
El tema dels camins, miri. aquest matí em sembla que els ho en fet arribar, no?
Ara estan fent el camí de Can Cabeça que era una cosa que estava, si (...), si, si,
la Teresa t’ha passat el planning però al planning posava que Can Cabeça era en
un altre temps però ara s’està fent ara, Can Cabeça s’està fent ja, val, sí, sí, avui,
quant et dic ja és avui, avui; ja saps que moltes de les vegades això pot pujar i
baixa si hi ha un temporal, si ha queixes d’alguna altra que van a primer, però bé
ho teniu al planning, per qualsevol cosa ja sabeu que estem oberts a tothom; el
que em dius del material que es tira, home, és un material que, la veritat, a mi
m’agrada’t molt; m’agrada perquè va quedar compactat; quan plou, queda
compactat, ara no sé que ha passat ara però es material reciclat i, la veritat, és un
material bo, no sés el que us han posat, potser haurem de venir a veure’l, que no
sigui que sigui un altra cosa, però el material reciclat està donant un bon resultat.
També us puc dir i avançar que l’ADF ha tingut una subvenció amb la que
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s’arreglaran els camins de Can Jo amb límit amb Cardedeu, de Can Carbonell
fins a Can Sabater, Can Viure fins a Can Baigrós i el camí de Mil Pins, el
cementiri de Marata pel camí de la Serra i desprès el camí de Cal Ignasi de la
Serra, és a dir es farà de Cal Ignasi de la Serra, val, tot això no és del nostre
pressupost sinó que és de l’ADF; penso que entre tots mirarem de millorar i la
veritat ens agradaria poder fer molt més però hi ha vegades que no es pot, és el
que hi ha no? però bé, els suggeriments sempre són bons perquè a vegades es fan
les coses amb bona fe i la gent no ho veuen així, no? vull dir que, estem a la
vostra disposició.
Intervé el president senyor COLOMÈ manifesta:
Molt bé, pel que fa a les preguntes que he de contestar jo, pel que fa als
indicadors de les Franqueses emplaço al departament d’Obres i Serveis perquè,
veritablement, fem una auditoria dels indicadors que hi ha a l’autovia i que els
diguem el què volem i presentem una moció perquè s’aprovi en el proper ple.
El regidor senyor TORNÉ aclareix:
Hi ha una resposta de la direcció general de carreteres que emplaça a
l’ajuntament a definir què vol fer amb uns rètols: què ha el senyor alcalde o
l’equip de govern sobre aquest escrit de carreteres ?.
Intervé el president senyor COLOMÈ manifesta:
Desconec l’escrit per tant, jo no he contestat res; a partir d’aquí, emplaço a que si
aquest escrit existeix que ens el mirem i que veritablement fem el que hi ha, o
sigui quin rètols, que volem que s’hi posi i que s’enviïn cap a carreteres, val,
això per un costat.
Pel que fa a les orenetes, ho hem investigat; he vist que era un assumpte que
certa gent se’l prenia molt seriosament i veritablement l’hem investigat i hem
arribat a una certa conclusió, però no deixa de ser una hipòtesis, d’acord?. Des de
l’àrea d’Obres i Serveis, un dia es va dir a Fomento de Construcciones i
Contratas que els nius havien deixat un sorra a l’entrada de l’ajuntament i que
netegessin el terra: suposo que van tenir un excés de zel i va netejar el terra i el
sostre, i ho suposem perquè ningú de Fomento de Construcciones i Contratas ens
ha donat raó, ningú; per tant nosaltres entenem que ha estat això, entenem que
amb un “mangerasso” mentre netejaven la plaça van netejar tots els nius i és
l’única explicació que us puc donar, no n’hi ha cap altra. També us he de dir que,
a nivell d’ajuntament, hi ha nius d’orenetes que estan per utilitzar, espero que els
utilitzin, a la part dels patis, val, a la part dels patis i em costa, segons em diu la
regidora, que alguna ja ha començat a venir, val, i em diuen els fumadors que
molte.I punt número 3, he de seguir molt atentament una notícia que avui he
enganxat al vol a TV3, que la vull seguir, sí, d’orenetes que em sembla que és
l’ajuntament d’Agramunt que està traient els nius d’orenetes de la façana de
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l’ajuntament perquè malmeten la pedra; llavors, a partir d’aquí, la vull seguir per
que si nosaltres declarem això bé d’interès nacional, etc, jo vull saber què és el
que hi ha en aquest aspecte, d’acord ? El que sí tinc clar és que els nius de casa
meva no els trauré i m’estan deixen la vorera feta una “porqueria”, val, però el de
casa meva no els treure, n’hi ha set o vuit, aquells en principi els deixaré.
Pel que fa al gasoducte i a l’indemnització, hi ha gent de Llerona que ens
demanen també les balances fiscals per dir-ho d’alguna manera, perquè tenen
polígons, perquè generen moltes riqueses i perquè veuen que això no s’inverteix
a Llerona, val?. Ara els de Corró d’Amunt demanen això: deixa’ns-ho estudiar
però, aquest diners han d’anar per “tapar forats”, aquest diners aquests cent i pico
mil euros que s’han cobrat han anat per “tapar forats” sense cap mena de dubte
(...) no, ja ho sé que posa això però ha estat per “tapar forats” del “forat” que
tenim econòmic, no forats del carrer, val, és per això.
Pel que fa a la contractació de la tècnica del servei de premsa, el que sí tinc clar
és que el procés s’ha realitzat correctament, ara bé, també la vull per temes de
protocol, per quan vingui alguna autoritat, que en aquest ajuntament no ho tenim,
que hi hagi un mínim de protocol, d’acord ?. Dir-vos que ja he manifestat que el
departament de premsa costava 110.000 € i ara en costa 50.000 €; dues persones
costaven 110.000 € i ara dues persones en consten 50.000 €, i hem mantingut una
de les que hi havia, d’acord ? I després també vull dir-vos del butlletí municipal
que d’aquells quatre butlletins que hi havia, més l’agenda, que era mensual, ara
es fusiona i hi haurà un butlletí mensual d’onze mensualitats en què que hi haurà
l’agenda incorporada; que el seu cost es redueix en 18.000 € respecte del que ens
costava tot això abans i que estem estudiant la possibilitat d’incorporar-hi
publicitat que ens l’acabi finançant i que el cost del butlletí sigui zero; baixarem
també de qualitats, evidentment, però mirarem que el cost del butlletí amb
aquesta publicitat cost sigui zero.
Molt bé, contestades totes les preguntes donarem pas a les preguntes del públic si
n’hi ha, us demano que aixequeu la mà, formuleu la pregunta i l’adreceu al
regidor corresponent o a l’alcalde: alguna pregunta?
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta , com
s’ha dit, obre un torn de paraules per al públic assistent.

