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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 23 de febrer de 2012
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 22:00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, 4t tinent d’Alcalde
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidora
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental
LLUÍS MUÑOZ LLORET, secretari

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El Senyor PRESIDENT obre la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen
realitzar alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió anterior.
No havent-hi cap intervenció, es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
El senyor PRESIDENT dóna pas al següent punt de l’ordre del dia:

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 116/2012, DE
DATA 9 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA
DELEGACIÓ
DE
COMPETÈNCIES
EN
EL
REGIDOR
D'ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS
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VIST el Decret de l’Alcalde núm. 597/2011, de 27 de juny de 2011, pel qual es va
resoldre, entre d’altres:
“Primer.- DELEGAR en el senyor JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ,
regidor responsable d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, en l’àmbit de les
seves atribucions, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde que es
regulen a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
d’activitats de Catalunya; a l’ordenança reguladora de la intervenció integral
de l’administració municipal en les activitats i les instal·lacions; al Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya i a la legislació d’habitatge protegit.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i
els procediments d’iniciació i resolució; la d’instrucció dependrà del personal
adscrit a la regidoria.”
ATÈS que actualment la legislació relativa a activitats és molt diversa i a part de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats a Catalunya,
existeix molta normativa sectorial al respecte.
TENINT EN COMPTE la necessitat d’adequar les competències sancionadores
delegades al regidor d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, per adaptar-les a la nova
realitat legislativa en aquest àmbit.
ATÈS que l’Alcalde, mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 23 de juny, va assignar
la direcció política d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, al regidor senyor JUAN
ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ.
EN ÚS de les atribucions que li han estat conferides, l’Alcalde,
RESOL:
Primer.- MODIFICAR el Decret de l’Alcaldia núm. 597/2011, de 27 de juny, en el
sentit que:
On diu:
“Primer.- DELEGAR en el senyor JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ,
regidor responsable d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, en l’àmbit de les
seves atribucions, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde que es
regulen a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
d’activitats de Catalunya; a l’ordenança reguladora de la intervenció integral
de l’administració municipal en les activitats i les instal·lacions; al Decret
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya i a la legislació d’habitatge protegit.
Ha de dir:
“Primer.- DELEGAR en el senyor JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ,
regidor responsable d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, en l’àmbit de les
seves atribucions, les competències sancionadores en matèria d’activitats,
habitatge, sorolls i anàlogues, atribuïdes a l’Alcalde, que es regulen en la
normativa que es dirà amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, així com la
normativa que la desplegui o substitueixi:
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats
de Catalunya.
- Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i les instal·lacions.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
- Legislació d’habitatge protegit.
- Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.”
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i els
procediments d’iniciació i resolució; la d’instrucció dependrà del personal adscrit a la
regidoria.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor en aquestes matèries, es
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos
i formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri
l’Ajuntament Ple.
No produint-se cap intervenció en aquest apartat, la Presidència dóna pas al següent
punt de l’ordre del dia.

3. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DE DATA 6 DE FEBRER DE 2012, EN QUÈ S'APROVA
CORREGIR L'ERRADA GRÀFICA DEL VIGENT PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, EN
RELACIÓ
AL
LÍMIT
NORD-EST
ENTRE
EL
SOLAR

Ple 23/02/2012 – pàg. 4

D'EQUIPAMENTS I LA ZONA VERDA I LES PARCEL·LES 58 I 59
DEL POLÍGON 3, PERTANYENTS A LA FINCA RÚSTICA DE CAN
TOMÀS
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 6 de febrer de 2012, va adoptar, entre
d’altres, els acords que es transcriuen a continuació:
“ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 18 de juny
de 2009, va aprovar definitivament el Text Refós de la revisió del Pla General
d'Ordenació de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que en data 30 de juliol de 2010, RE 2010/6969, i 1 de setembre de 2011, RE
2011/6489, el senyor FRANCESC GESA SALA, ha presentat escrits mitjançant els
quals sol·licita que s’iniciï un expedient de correcció d’errada material del Pla General
d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, en la delimitació del sòl urbà de la
urbanització de Can Suquet, pel que fa als llindars amb la finca de Cal Tomàs
(parcel·les 58 i 59 del cadastre de rústica).
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 30 de gener de 2012, del qual es
desprèn:
“En l’esmentat planejament es comprova que la delimitació del sòl urbà en la zona
d’equipaments i zona verda que llinda amb les parcel·les 58 i 59 del polígon 3 en
l’urbanització de Can Suquet (plànol 4.7 ordenació detallada de sòl urbà i urbanitzable
i plànol 5.3 de la sèrie del sòl no urbanitzable) no es correspon amb exactitud amb la
que constava en el Pla General anterior aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 10 de maig de 1995.
Aquesta discordança se situa en el límit nord-est del solar d’equipaments i zona verda
el qual s’ha desplaçat en sentit nord-est envaint una part de la finca rústica de Can
Tomàs en les seves parcel·les 58 i 59 del polígon 3 del cadastre de rústica.
En cap moment en la modificació del Pla General aprovada definitivament en data 18
de juny de 2009 es fa referència a la voluntat de modificar el límit del sòl urbà en
aquesta zona, per tant es constata que és una errada material.”

DE CONFORMITAT amb el què disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb
el què disposa el Decret d’Alcaldia núm. 606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels
següents:
ACORDS:
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Primer.- CORREGIR l’errada gràfica detectada en els plànols de la sèrie 4 i 5 del
vigent Ple General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, i situar-la
d’acord amb la delimitació que feia l’anterior Pla General d’Ordenació, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 10 de maig de
1995, pel que fa al límit nord-est entre el solar d’equipaments i la zona verda i les
parcel·les 58 i 59 del polígon 3, pertanyents a la finca rústica de Can Tomàs.
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, que es diligenciarà pel Secretari
de la Corporació, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, a
efectes de poder ésser examinat i formular pels interessats les al·legacions pertinents.
Tercer.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme, còpia de l’expedient
tramitat.
Quart.- RATIFICAR aquest acord en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament.”
ATÈS que l’apartat quart dels referits acords de la Junta de Govern Local han estat
rectificats en el sentit que és suficient que el Ple s’assabenti dels mateixos i que no és
necessària la publicació del tràmit d’informació pública de referència ni al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya ni a un dels diaris de major circulació de la província,
l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Únic.- DONAR-SE PER ASSEBENTAT de l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local, en sessió de 6 de febrer de 2012, en què s’aprova CORREGIR l’errada gràfica
detectada en els plànols de la sèrie 4 i 5 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de
les Franqueses del Vallès, i situar-la d’acord amb la delimitació que feia l’anterior Pla
General d’Ordenació, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
en sessió de 10 de maig de 1995, pel que fa al límit nord-est entre el solar
d’equipaments i la zona verda i les parcel·les 58 i 59 del polígon 3, pertanyents a la
finca rústica de Can Tomàs, i de les correccions de les quals ha estat objecte
posteriorment.
El Secretari fa constar, quan llegeix la proposta, que en la sessió de la Junta de Govern
Local celebrada avui, s’ha acordat el següent:
Primer.- ESMENAR, de conformitat amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú, l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de
febrer de 2012, en el sentit que on diu:
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“Primer.- CORREGIR l’errada gràfica detectada en els plànols de la sèrie 4 i
5 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès,
(...)”
ha de dir:
“Primer.- CORREGIR l’errada gràfica detectada en els plànols de les sèries 1,
2, 3, 4 i 5 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del
Vallès, (...)”
El Senyor ALCALDE pregunta als regidors/es si desitgen realitzar alguna intervenció al
respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i
manifesta:
Nosaltres estem d’acord en què si hi ha una errada, s’hagi de corregir. El nostre
dubte és si és suficient donar-ne compte al Ple o hauria de ser una aprovació
feta pel Ple, ja que és un tema de Pla General.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta:
El que em sorprèn és que en el Pla General aprovat en el 2003 ningú es
queixés. Parla d’unes activitats lúdiques i similars, suposo que algú ens
explicarà si hi havia algun pla previst o alguna altra cosa. Finalment el
propietari diu: escolti’m, atès que en vint-i-tres anys no han fet res, per tant,
suposem que ve del primer Pla General en democràcia... per què no s’ha fet
res? Perdem espai públic? Que algú ens expliqui la situació perquè tot plegat és
una mica rocambolesc.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor
ESTEVE RIBALTA i exposa:
La voluntat de l’àrea d’Urbanisme d’aquest ajuntament era corregir aquesta
errada material. De fet, com vostè molt bé ha dit i sap, es tracta d’un error en
una ratlla en el moment de delimitar l’àmbit de la urbanització de Can Suquet i
les seves zones verdes i d’equipaments. Hi ha una errada gràfica consistent en
què la ratlla es desplaça i envaeix una finca rústica de propietat privada, que no
té res a veure amb la urbanització de Can Suquet. En el moment del Pla
General del 2003, el propietari no s’adona d’aquesta errada i no fa les
al·legacions pertinents. Podríem arribar a la conclusió, com diu el senyor
Gontán, que “ah, mira, t’ha tocat i ho deixem com un equipament públic...”
quan es tracta, precisament, d’una errada material de la persona que ho va
dibuixar, de les persones que ho van supervisar i de les persones que podrien
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haver fet al·legacions en el seu moment i no les van fer. Amb posterioritat a tot
aquest procés, aquest propietari es va adonar que, de la urbanització de Can
Suquet, li havien agafat una part de la seva finca que no tocava, i volia que es
corregís aquest error. Ho presenta per escrit en aquest ajuntament, l’àrea
d’Urbanisme s’ho estudïa i decidim solucionar aquest problema que
l’administració, de forma equivocada en aquest cas, va agafar una part
d’aquesta finca. És una errada material o errada gràfica. El senyor Rosàs
preguntava que si , pel fet de ser una modificació del Pla General, caldria que
fos el Ple qui aprovés aquesta modificació. Aquesta mateixa pregunta vam fer
des de l’àrea d’Urbanisme als serveis jurídics d’aquest ajuntament, i ens van
dir que si es tractés d’una modificació del Pla General sí que l’hauria d’aprovar
el Ple però al tractar-se d’una errada material, que no és una modificació
substancial del Pla General en què s’aprova una requalificació o un canvi
substancial, la resposta de l’àrea jurídica de l’ajuntament i del secretari va ser
que no calia que aquesta modificació s’aprovés pel Ple. Des d’Urbanisme no
tenim cap incovenient en què ho aprovi el Ple o la Junta de Govern Local, que
és el que hem fet. La nostra voluntat és resoldre els errors, estem d’acord en
què qui va fer la ratlla es va equivocar, i el més important és resoldre-ho. Si és
potestat del Ple, ja he dit que des de serveis jurídics ens van dir que si hagués
estat una modificació voluntària per canviar l’ordenació real, aleshores sí que
hagués estat necessari, però en aquest cas no cal, i així és com ho hem fet, com
ens han dit els serveis jurídics. En quant al que ha dit vostè, és un espai que no
té cap relació amb la urbanització de Can Suquet. Els metres equivalents de
cessions d’equipaments i zones verdes que la normativa obligava a fer a la
urbanització de Can Suquet ja estan recollits, i això és una errada material. I la
persona interessada, quan ja havia transcorregut el període per fer al·legacions,
es va adonar d’aquest error i és quan ens presenta la sol·licitud al registre de
l’ajuntament que l’àrea d’Urbanisme s’ho estudia, l’arquitecta municipal i
també els serveis jurídics, i ens adonem que té raó i ho tramitem per arreglarho.
Intervé el regidor senyor ROSÀS dient:
Només corregir una cosa. Ningú s’ha posat a casa seva, ningú li ha tocat la
seva propietat, sí que tenia un altre ús aquesta propietat però ningú li ha pres ni
ningú s’ha posat a casa seva. Era l’ús que es donava a una part de la finca.
Ningú li prenia res.
El regidor senyor GONTÁN manifesta:
Evidentment que s’ha de corregir quan hi ha errades de l’administració i per
això hi ha l’administració: per ajudar al ciutadà en lloc de posar-li traves. El
que ens ha sobtat, i per aquí anava la pregunta, a la qual el regidor no ha donat
resposta, és el següent: aquest senyor se n’adona quan es parla de posar una
activitat lúdica o similar, segons consta a la instància que va presentar en el
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registre d’entrada. La pregunta és: de què està parlant, hi ha alguna cosa
prevista, allà dalt?
El regidor senyor RIBALTA explica:
Sí, hi ha una escola privada que en un moment determinat es dirigeix a aquest
ajuntament interessant-se pels terrenys d’equipaments públics, per saber si hi
ha la possibilitat de fer un conveni de cessió per oferir un servei públic en el
nostre municipi. Quan un ciutadà o una entitat o associació ens demana quins
equipaments hi ha disponibles i quins serien aptes per realitzar determinades
activitats, se’l informa. Una voluntat d’aquest ajuntament és donar rendibilitat
pública a tots els equipaments que té l’ajuntament. El planejament preveu
generar espais d’equipaments que, com ens passa en molts polígons, ens
trobem que tenim solars que no tenen la utilitat pública que la legalitat havia
obligat a generar. En aquest sentit, aquestes persones van a mirar aquest
equipament i entren a la finca d’aquest senyor. Aquest senyor diu que és la
seva finca i que l’equipament està més enllà. Però aquestes persones portaven
el plànol segons el qual formaria part de l’equipament. I a partir d’aquí, aquest
senyor ve a l’ajuntament, mirem el Pla General del 2003 i ens adonem
d’aquesta errada. Com molt bé ha dit el senyor Rosàs, no se li pren res, passa
de ser una zona no urbanitzable, rústica, a ser un equipament, sense perdre la
propietat. Ell té un equipament dins la seva finca. El senyor ve a l’ajuntament,
els tècnics s’ho miren i s’arriba a la conclusió que es tracta d’un error de la
persona que va dibuixar el Pla General del 2003. Hi ha molta gent que es
dirigeix a aquest ajuntament per demanar informació, i en aquest cas és aquesta
associació.
El regidor senyor GONTÁN pregunta:
Com s’ha acabat aquest conveni? S’ha tirat endavant? Hi ha cessió?
El Senyor ALCALDE manifesta:
Això no és al punt de l’ordre del dia.
El regidor senyor RIBALTA diu:
La setmana passada havíem de tenir una reunió, però no van poder venir.
Aquesta entitat treballa a la Garriga, treballa a Vallgorguina, encara està
interessada en venir a les Franqueses i estem fent reunions. Des del punt de
vista municipal, cal mirar la legalitat. Si hem d’arribar a fer aquest conveni,
l’entitat ha de portar totes les garanties del departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, totes les homologacions, tots els permisos, etc.
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No produint-se cap més intervenció en aquest apartat, la Presidència dóna pas al següent
punt de l’ordre del dia.

4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOBRE LA MILLORA DELS SERVEIS D'AMPLA DE
BANDA PER CABLE A LES FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que en el municipi de les Franqueses del Vallès és molt deficitari la prestació
dels serveis d’ampla de banda per cable, telefonia, ADSL, i televisió etc., degut a la
cobertura del cablejat dels serveis de telecomunicacions existent en el terme municipal
que produeix que en la majoria dels habitatges no arribi un servei de qualitat de ADSL
ni d’altres serveis com la televisió.
ATÈS que només tenim cablejat fibra òptica en una part de Bellavista degut al conveni
entre l’ajuntament i una empresa operadora de telecomunicacions que ha dotat de servei
de qualitat en aquesta zona urbana, però la resta del municipi té una cobertura molt
baixa o no pot accedir a serveis de ADSL ni televisió per cable.
ATÈS que un municipi com les Franqueses amb el nombre d’habitants al costat de
Granollers no es pot entendre com té un serveis telemàtics com ADSL, d’accés a
Internet tan deficitaris per manca de inversió estructural de la xarxa telemàtica que dóna
servei al municipi, que des de fa anys es ve prestant des dels municipis veïns i que
deguts a la distància tenen manca de cobertura.
Els sotasignats proposen Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR uns serveis telemàtics d’ampla de banda per cable (ADSL,
Televisió, etc) amb cobertura i qualitat adequada als temps que vivim, i en igualtat als
municipis veïns, ja que el nostre municipi és completament deficitari en la prestació
d’aquest serveis.
Segon.- TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Direcció General de Telecomunicacions, a la Secretaria de
Estado de
Telecomunicaciones, i a les empreses operadores en telecomunicacions en el
municipi.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor FRANCESC TORNÉ i
exposa:
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Hem presentat aquesta moció perquè el municipi fa temps que arrossega
dèficits en el tema de les noves tecnologies de telemàtica per cable. En molts
punts del nostre municipi, o no arriben els serveis o si hi arriben, arriben
deficientment. En els últims anys, amb converses amb les empreses del sector,
hem aconseguit algunes millores però són insignificants. A Bellavista, una de
les empreses va tirar fibra òptica amb conduccions municipals i, a Corró
d’Avall i altres punts, van connectar armaris amplificadors per poder donar el
servei amb més qualitat. Però el vuitanta per cent del municipi té greus
deficiències en el servei i nosaltres creiem que hem de demanar, tant a les
administracions de la Generalitat com a les del Govern Central, i també,
evidentment, a les empreses operadores, que inverteixin en el municipi per
millorar aquesta situació. És només una qüestió d’inversió; el problema del
cable és d’inversió però les empreses es preocupen per la rendibilitat i no per la
inversió. Crec que val la pena reclamar que millorin aquesta situació perquè, en
molts llocs, no arriba el servei o si hi arriba, arriba molt deficientment.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta:
Em sembla bé l’aportació del grup de Convergència per les Franqueses, però
sincerament la trobem curta. Demanar ADSL és obsolet; nosaltres creiem que
hauríem d’anar per un altre camí: la fibra òptica. Tenim una part del poble amb
fibra òptica, encara que una part petita, i hauríem d’anar per aquest camí. Per
tant, ens haurem d’abstenir perquè, sincerament, la trobem pobra.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP
BADIA i diu:
Jo demanaria si es pot afegir una esmena consistent en l’actualització de
l’ordenança fiscal 19, perquè parla d’aquest tema i s’hi podria afegir.
Precisament, és una de les ordenances que no es va incrementar. I això parla de
les empreses Movistar, Vodafone, Orange... I l’últim estudi que es va fer és del
2009, i aquesta no es va aprovar. Jo crec que aquestes empreses han variat
molt. Números de telèfon fixe instal·lats l’any 2007: 5.241, que no m’ho crec.
Número d’habitants empadronats al municipi també són 16.000, ha variat. Jo
crec que a aquesta ordenança s’hi hauria d’incloure, i actualitzar-la; potser així,
aquestes empreses pagarien tot el sistema.
El Senyor ALCALDE exposa:
Nosaltres, des del govern, no tenim cap problema a votar a favor d’aquesta
moció. Ara bé, votarem en contra de l’esmena perquè, evidentment, ara no és
el moment de canviar una ordenança.
El regidor senyor TORNÉ diu:
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Una qüestió per aclarir el que ha dit el senyor Gontán. No sé si s’hi ha fixat,
perquè parlem en llenguatges diferents. Un és el llenguatge tècnic i l’altre
potser és el de carrer. Un dels serveis és el d’ADSL, però aquí mai parlem per
cable, mai parlem de quin tipus de servei estic demanant sinó que diem ampla
de banda per cable. Quan parlem d’ampla de banda, pot ser per fibra òptica o
per coure. I dintre del coure, poden haver-hi molts sistemes de serveis. Però no
hem posat que el servei sigui per fibra òptica ni per coure perquè l’ampla de
banda per cable significa qualsevol tipus de mitjà que permeti aquests serveis.
Per tant, és perfectament compatible el que està dient vostè i el que diu la
moció, i li puc dir perquè sóc tècnic en telecomunicacions.
El regidor senyor GONTÁN afegeix:
Jo no sóc tècnic en telecomunicacions com vostè. A nosaltres ens sobtava que
aparegués ADSL. Molt bé, en aquest cas, replantejarem el nostre vot.
El senyor ALCALDE manifesta:
Per finalitzar, comentar-vos que he demanat hora amb el president de Localret
per parlar respecte d’aquest tema, i també amb el director general d’ONO pel
tema que la fibra òptica a Bellavista arribi als equipaments educatius, tal com
vam quedar en aquell acord de Ple i que ONO ens va fer un escrit dient que no
ho veia factible. A partir d’aquí, jo he de parlar amb la gent d’ONO perquè
crec que no els va arribar que una part d’aquesta despesa a Bellavista va a
través de la Llei de Barris, o sigui, no l’ha de pagar ONO, i l’altra part,
l’hauríem de negociar amb l’empresa concessionària.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOBRE EL CONVENI DE FINANÇAMENT DE LES
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès va crear les escoles bressol
municipals, d’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a la
construcció i per al funcionament de l’escola bressol, per ésser viable la seva posada en
funcionament i poder-ne assumir el cost per part del municipi i dels pares i les mares.
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ATÈS que el finançament de les escoles bressol a Catalunya es duia a terme mitjançant
els acords signats entre la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya, que ha permès portar a terme arreu del país un servei públic i de qualitat
d’ajuda a les famílies.
ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha retallat un 19% les subvencions compromeses
per l’any 2011 i ha anunciat que suprimirà l’ajut al funcionament de les escoles bressol
del municipi i, per tant, es crearà un problema de finançament molt important per al
municipi i per als pares i mares que hi porten els seus fills.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR l’ajut econòmic per al funcionament de les escoles bressol del
municipi de les Franqueses del Vallès, segons el conveni signat amb la Generalitat de
Catalunya.
Segon.- TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, la
consellera d’Ensenyament i als grups polítics del Parlament de Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i exposa:
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS i exposa:
Som conscients del moment de crisi que hi ha, de les “retallades” que s’han fet
i que s’han de fer, però quan hi ha uns pactes signats, uns convenis signats, i
que afecten la ciutadania, creiem que s’haurien de defensar més “agafats de
dents” per tal que es mantinguin. Potser es podria retallar per altres costats però
cal ser conscients que hi ha famílies que ho estan passant molt malament; hi ha
famílies que amenacen de treure els nens de les escoles bressol perquè no
poden fer front a aquesta pujada. Creiem que hauríem de reclamar que es
complís, com a mínim, el que hi ha pactat. De cara al nou curs, en podem
parlar, però creiem que s’hauria de mantenir el que ja estava pactat.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i manifesta:
(...)
El Senyor ALCALDE manifesta:
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Nosaltres, com a govern, volíem presentar una esmena perquè a la Junta de
Govern Local de data 27 d’octubre de 2011, vam adoptar un acord en què, en
el punt quart, diem: sol·licitar al departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, per tal de resoldre el finançament i la sostenibilitat del centre,
que resolgui el 100% del finançament previst, segons l’Acord Marc vigent
durant el curs 2010-2011, la qual cosa suposa ampliar l’import atorgat en
43.400,00 euros. Per tant, nosaltres us demanem de presentar una esmena al
respecte dient en el primer punt: donar suport a l’acord a la Junta de Govern
Local de data 27 d’octubre de 2011 que en el seu punt número quart diu,
literalment, això que us he dit.
El regidor senyor ROSÀS diu:
Cap problema. Però també podríem parlar de l’any 2012....
El Senyor ALCALDE diu:
Tal com hem comentat, el tema del 2012 és el que vam aprovar en el Ple
passat.
El regidor senyor ROSÀS diu:
Bé, hi estem d’acord.
Al no haver-hi cap intervenció més, i en el benentès que els membres assistents
accepten l’esmena proposada per l’equip de govern, el senyor Alcalde dóna pas a la
votació de la moció esmenada que es transcriu a continuació:
ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès va crear les escoles bressol
municipals, d’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a la
construcció i per al funcionament de l’escola bressol, per ésser viable la seva posada en
funcionament i poder-ne assumir el cost per part del municipi i dels pares i les mares.
ATÈS que el finançament de les escoles bressol a Catalunya es duia a terme mitjançant
els acords signats entre la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya, que ha permès portar a terme arreu del país un servei públic i de qualitat
d’ajuda a les famílies.
ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha retallat un 19% les subvencions compromeses
per l’any 2011 i ha anunciat que suprimirà l’ajut al funcionament de les escoles bressol
del municipi i, per tant, es crearà un problema de finançament molt important per al
municipi i per als pares i mares que hi porten els seus fills.
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Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR l’ajut econòmic per al funcionament de les escoles bressol del
municipi de les Franqueses del Vallès, segons el conveni signat amb la Generalitat de
Catalunya.
En aquest sentit, ratificar i reiterar l’apartat quart dels acords de la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament, adoptats en sessió del dia 27 d’octubre de 2011 i notificats
al departament d’Ensenyament en data 14 de novembre de 2011, en què es sol·licitava
– per tal de resoldre el finançament i la sostenibilitat de les escoles bressol Les Tres
Bessones, Massagran i Cavall Fort, “que es resolgui el 100% del finançament previst,
segons l’Acord Marc vigent durant el curs 2010-2011, la qual cosa suposa ampliar
l’import atorgat en 43.400,00 euros”.
Segon.- TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
consellera d’Ensenyament i als grups polítics del Parlament de Catalunya i a l’àrea de
Cultura, Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA
SOBRE ELS PREUS PÚBLICS PER LA CELEBRACIÓ DE
MATRIMONIS CIVILS
ATÈS que a les ordenances fiscals del 2012 es va acordar cobrar per celebració de
matrimonis, tot i que PxC no estem d’acord en què es cobri, i menys entre setmana.
ATÈS que els jutges no poden cobrar per celebrar matrimonis.
ATÈS que els jutjats no poden cobrar per fer ús de les seves dependències.
ATÈS que si es cobrés per les dependències del jutjat i pels matrimonis que celebra el
jutge estaríem davant de fets delictius com el de cofet o prevaricació, i donat que la
regulació de la ordenança de preus públics per celebració de matrimonis, preveu que les
celebracions que faci el jutge de pau es cobraran, inclús en les estances municipals que
no sigui la sala de plens, quan el jutjat de pau és una estança municipal, i donat que no
es pot cobrar per fer-ne ús de les seves sales, per tant,
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PROPOSEM modificar la ordenança de la següent manera:
5. PREU PÚBLIC PER LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS, ACTES DE
BENVINGUDA A LA COMUNITAT, CERIMÒNIA CIVIL D’IMPOSICIÓ DE
NOMS ALS NOUNATS, I SIMILARS
Per fer ús de la Sala de Plens de l’edifici de l’Ajuntament o altres estances municipals
que no siguin pròpiament el jutjat de pau o registre civil.
A) Casaments que celebri l’alcalde o regidor en qui delegui, durant jornada laboral
(dilluns a divendres no festius): 80,00 €
B) Casaments que celebri l’alcalde o regidor en qui delegui, durant jornada no laboral
(dissabtes, diumenges i festius): 110,00 €
L’obligació de pagament del preu públic neix des de que es sol·liciti la realització dels
serveis previstos portant-se a terme la reserva del lloc a la data que s’estableixi.
Si arribada la data de la celebració aquesta no es porta a terme per causes imputables als
sol·licitants o als contraents, no correspondrà la devolució del preu públic, excepte que
s’avisi amb una antelació mínima de 20 dies naturals cas en el qual es retornarà el 50%
de la quota.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i exposa:
Ja fa dos mesos que es va aprovar l’ordenança i ja en el seu moment vaig dir
que s’havia de canviar perquè no era correcte, també ho vaig dir en el darrer
Ple. Veig que no ho han canviat i per això he presentat aquesta moció. El jutge
no pot cobrar i els regidors tampoc.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor ÀNGEL
PROFITÓS i manifesta:
Senyor Badia, em consta que vostè sap que aquesta ordenança ha estat aclarida
precisament en aquest sentit. Perdoni, vostè ha rebut un correu electrònic en
què s’aclareix aquesta ordenança, que està signat per un decret d’alcaldia, com
jo li vaig dir en el Ple del mes passat. En qualsevol cas, s’ha fet un decret
d’alcaldia on s’aclareix que en cap cas a l’ordenança es fa una referència a què
els casaments que celebrin al Jutjat de Pau per part del jutge de pau s’hagin de
cobrar. Els casaments que fa el jutge de pau es cobraran si el jutge de pau, cosa
que no és inversemblant, a petició dels contraents, demana aquesta sala o
qualsevol altre sala que no sigui el Jutjat de Pau. Queda perfectament aclarit en
un decret que l’alcalde ha signat aquest mes de febrer, com jo li vaig dir ara fa
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un mes que passaria. Jo li demanaria que retirés aquesta moció perquè no té
sentit en les circumstàncies actuals.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor
ESTEVE RIBALTA i diu:
Demanar-li que la retiri perquè em sembla que, des de bon principi, no ha entès
el sentit d’aquesta taxa. Una taxa ha de servir per cobrir unes despeses, per
cobrir un treball que fan unes persones. En aquest cas, quan es celebra un
casament, independentment de qui el celebri, es genera un servei de neteja
addicional perquè aquesta sala, si no es fa servir, es manté neta, però si es fa
servir, es posen flors, es pot tirar arròs, caramels, hi entra molta gent, etc., i
això genera, per exemple, uns serveis de neteja, a part dels que podem
considerar de despesa energètica suplementària com pot ser llum, calefacció,
etc. El jutge de pau, evidentment, no cobra. El jutge de pau si casa al Jutjat de
Pau no cobra una taxa. Es tracta d’una taxa per l’ús d’instal·lacions municipals
que tampoc és tan elevada pel que costa un casament, i és per cobrir aquestes
despeses. Em sembla que no ha entès, des del primer moment, el sentit del que
es vol fer. Per tant, jo també li demanaria que retirés aquesta moció, si us plau.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS
i manifesta:
El nostre grup, Convergència per les Franqueses, aniria més enllà: demanaríem
que fos gratuït pels veïns de les Franqueses, i si hi ha d’haver una taxa que
sigui pels de fora del municipi. Quan un o els dos membres siguin del
municipi, nosaltres creiem que hauria de ser gratuïta. Crec que podem donar
aquest servei als nostres ciutadans, encara que tinguem unes despeses. Hi ha
altres coses que ens generen despeses i no les cobrem, com, per exemple, quan
es fa la Festa Major o altres actes en què també s’ha de fer un servei
extraordinari de neteja o es generen altres despeses que són més costoses que
aquesta i les assumim. Jo crec que pels nostres ciutadans, hauria de ser gratuït.
Replica el regidor senyor RIBALTA:
Pels nostres ciutadans és gratuït si es casen al Jutjat de Pau. Si es volen casar
aquí, és només per ciutadans del municipi, no vénen ciutadans de fora del
municipi a casar-se aquí. Algú potser sí, excepcionalment, però no és gens
habitual. El noranta-nou per cent són de les Franqueses.
El regidor senyor BADIA diu:
Senyor Profitós, jo no he vist el decret. La comissió informativa serveix per
alguna cosa, ho podria haver dit aleshores. Em miro el correu electrònic cada
dia i no ho he vist. Dubto que m’ho hagi enviat. Ja he dit abans que en el tema
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de les ordenances vaig fer-ne referència dues vegades, està publicat malament
al BOP. Sempre s’han fet casaments i mai s’ha cobrat. El problema és que està
mal especificat al BOP ja que diu que el jutge cobra, i no pot cobrar. Segons
tinc entès, el Jutjat de Pau va presentar un escrit al registre de l’ajuntament fa
dos mesos dient que era prevaricació. I vostès a l’ordenança ho van posar.
Després, al punt anterior, m’han dit que no es pot modificar una ordenança
perquè no els interessa, però quan vostès volen fan un decret i modifiquen
l’ordenança. M’ha dit que han fet aquest decret però jo encara no l’he vist. Tant
és, en tinc un altre. I precisament a les ordenances els hi vaig dir dues vegades,
vaig fer una esmena que també li vaig dir i vostè se’n va riure, volguent dir que
no es tocaria ni es faria res. Sí, sí, vostè, senyor Profitós. Miri, decret del
senyor alcalde de l’àrea d’Hisenda, que diu: a l’esmentat edicte s’hi han
detectat les errades materials següents, quan jo ja li vaig dir dues vegades. Sí,
sí, miri quina errada més grossa: locals o recintes de fins a cinc-cents metres
quadrats, s’havia de cobrar sis mil set-cents onze euros en concepte de llicència
d’activitats. Miri quina errada més grossa. I ara, set-cents onze euros. Es van
equivocar de sis mil euros. Miri, ja ha fet el decret. I un altre decret....
Intervé el senyor ALCALDE dient:
Senyor Badia, perdoni, això ho pot fer a precs i preguntes? I ara ens centrem en
el punt de l’ordre del dia. Mig minut i acabi.
El regidor senyor BADIA continua dient:
S’han equivocat de sis mil euros i han fet un decret d’alcaldia. Això sí que es
pot fer, i ara n’ha fet un altre. I amb els increments de valor de terreny de fins a
vint anys, també s’equivoca? Quina casualitat! Fan un decret. Quan interessa
fer decrets, se’n fan. També quan els meus companys van presentar una moció
dedicada al tema de l’IBI, van dir que Hisenda va recomanar que els
ajuntaments fessin increments de l’IBI de més d’un deu per cent. Les
Franqueses Imagina va presentar una moció i vostès van dir que no es podia
tocar, volien demanar un cinc per cent, i vostè va dir que s’havia pujat un
catorze i mig per cent. Una altra mentida: vostè l’ha pujat un catorze amb
vuitanta-tres per cent. Sí, sí, no m’ho invento. Diputació de Barcelona: un
catorze amb vuitanta-tres per cent. Quan vostès volen fan decrets però, quan no
els interessa, no hi ha decrets.
El regidor senyor PROFITÓS diu:
En referència a la moció que vostè ha presentat pel tema dels casaments i altres
celebracions que es facin al municipi i que jo li demanava que retirés, no s’ha
modificat l’ordenança sinó que s’ha aclarit l’ordenança. En referència a això
que acaba de llegir vostè, sap que és un error material? Doncs el que s’ha fet és
corregir error material, no modificar conceptes. I tercera cosa: això que està
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dient vostè, si jo no ho tinc malentès, aquí podem parlar-ne, crec que la pujada
del deu per cent de l’IBI que ve directament des del Govern Central és el
màxim. En aquest cas, de la manera que jo ho tinc entès, els nostres veïns no
tindran el quatre i mig que marquen les ordenances més un deu per cent
addicional, sinó que tindran aquest deu per cent com a màxim. Les altres dues
coses les puc dir amb seguretat i, en aquesta darrera, em penso que també tinc
raó.
Intervé el Senyor ALCALDE dient:
Senyor Badia, si us plau, és el quart torn. Vint segons, si us plau.
El regidor senyor BADIA continua dient:
Si hi ha alguna modificació de les ordenances, ha de passar pel Ple. Escolti’m
una cosa, senyor Colomé: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
divendres 4 de novembre de 2011. I també m’ho invento jo, senyor Profitós ?.
Miri-s’ho bé. Hi ha trenta-una ordenances, aquí ho diu, però buscant i mirant,
vostès han “colat” una ordenança, la número 32, sí, sí. I no ha passat ni per
Junta de Govern Local ni per Ple ni per res. I si vol, li repeteixo quina és: la 32.
Han posat una ordenança més que al 2011 no hi era. Ordenança fiscal número
32, preu públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària.
Aquesta l’han posada sense que hagi estat aprovada per Junta de Govern ni per
res.
El Senyor ALCALDE manifesta:
Senyor Badia, crec que el punt ja està suficientment debatut. Aquesta
ordenança 32 ja existia, no és nova, això li puc assegurar. De totes maneres,
senyor Badia, com vostè ha dit, nosaltres ho mirarem. Per finalitzar, comentarli que els decrets d’alcaldia que s’han fet són d’errades materials, no són
modificacions d’ordenances. Dit això, passaríem a votació de la moció.
El regidor senyor BADIA diu:
No he vist el decret. Si hagués vist el decret...
El Senyor ALCALDE diu:
Deixem un minut al senyor Badia, si us plau.
El regidor senyor BADIA diu (veient el text del decret que li facilita el regidor Sr.
Profitós) :
Molt bé, l’han canviat, està bé.
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El Senyor ALCALDE diu:
Perdoni, senyor Badia, ja no hi ha debat. Passem a votació o la retira?
El regidor senyor BADIA diu:
La retiro.
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL DEL GOVERN
DE L'ESTAT
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la
fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta
gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que ja
ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit
que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari
Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat
del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat
públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna cobertura,
principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva feina, està
ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per
decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya. Una
reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals en el
nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a
la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de
facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que permet a
les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de
l’Adminstració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els empresaris per la
contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva continuïtat en el lloc
de treball amb un 50% de la seva prestació d’atur, amb la qual cosa els que hagin
exhaurit la prestació seran difícilment contractables. Aquesta reforma imposada també
dóna un greu cop la negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a
principal referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació
de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions
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laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al
moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en
temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa
precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació,
mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i
les famílies.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de les
aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles, demanem al Govern central que:
Primer.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la
reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i,
Segon.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els
agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la
contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al
mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el
nostre model competitiu.
Tercer.- Afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de drets i
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep
cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.
Quart.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de
l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern
de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la
capacitat econòmica de les administracions catalanes.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal UPLF, senyora VANESA GARCIA i
manifesta:
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Creiem que és una reforma laboral
que ha minvat la confiança i la seguretat dels treballadors, produïnt
l’enfonsament de l’economia i provocant un volum de desocupació que supera,
de llarg, els cinc milions d’aturats. Entenem que el decret del Govern Central
no només no afavoreix la contractació sinó que, a més, és un atac contra
qualsevol possibilitat de recuperació econòmica.
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Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JAVIER
ÁLVAREZ i exposa:
Simplemente comentarte, Vanesa, que los cinco millones doscientos mil
parados que tenemos vienen de la ley anterior, no con esta nueva reforma.
Tendremos que ver dentro de unos meses si esta reforma hace que suba o baje
el número de parados. Los cinco millones vienen de lo antiguo, no de lo nuevo.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i manifesta:
No pensava dir res perquè bàsicament la moció ja ho explica tot, però és cert
que hi va haver una reforma laboral fa un any i escaig que ens van assegurar
que faria pujar l’ocupació. Les condicions de treball han esdevingut més
precàries i, evidentment, hem anat a pitjor. Ningú ens garanteix que aquesta
reforma millori la situació. Però el que sí que ens garanteix, entre d’altres
coses, és que qualsevol persona que acumuli més de nou dies de baixa en dos
mesos, l’empresari la pot acomiadar unilateralment, per sempre. Baixa mèdica,
no estem parlant de casos d’absentisme. Les conseqüències són denigrants,
amb els sous que hi ha a Alemanya, de feines de vint hores setmanals on es
cobren 350 euros. Evidentment, això és el “miracle alemany”. I anem cap aquí,
cap al “miracle alemany”, on treballarem quaranta hores cobrant 700 euros.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, ERC-AM, UPLF, CpF i LFI, cinc vots en contra dels
regidors dels grups municipals CiU i PP, i una abstenció del regidor del grup municipal
PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
La PRESIDÈNCIA dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

8. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
El Senyor ALCALDE informa que hi ha tres mocions presentades per via d’urgència, i
dóna pas a la primera de les mocions presentades:
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES, LES FRANQUESES IMAGINA I PLATAFORMA PER
CATALUNYA SOBRE LA SITUACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA LES
FRANQUESES ENTORN VERD, SA
ATÈS que en el Consell d’Administració de l’empresa pública Les Franqueses Entorn
Verd, SA, que es va celebrar el proppassat dia 7 de febrer, es va acordar per part dels
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membres del govern la presentació del procediment concursal de creditors per fer front
a la greu situació econòmica que pateix la societat municipal.
ATÈS que l’acord de presentar el concurs de creditors es va presentar pel president i
alcalde, en el transcurs de la sessió, sense estar inclosa en l’ordre del dia ni estar
informats degudament en els membres del consell de la societat. Entenent que no s’ha
complert els principis bàsics de informació i de procediment de pressa de decisions
degudament informades en una societat anònima municipal, segons la legislació
mercantil actual.
ATÈS que l’empresa pública Les Franqueses Entorn Verd, SA, no ha convocat cap
reunió del Consell d’administració des de fa sis mesos, sense que s’hagi tractat amb els
informes jurídics i econòmics necessaris per valorar la situació actual i les possibles
sortides existents. Per tant, no hi ha hagut voluntat per tractar els problemes existents i
les solucions a emprendre, ni ha hagut transparència en les actuacions.
ATÈS que els membres de govern han pres decisions sense comptar amb el Consell
d’administradors de Les Franqueses Entorn Verd, SA, com per exemple contractar un
bufet d’advocats per tramitar un concurs de creditors.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DEBATRE la situació jurídica i econòmica de la societat anònima municipal
Les Franqueses Entorn Verd, SA, i si s’escau prendre l’acord que calgui per resoldre la
greu situació de l’empresa pública.
Segon.- APORTAR la documentació necessària sobre l’estat de la societat municipal,
informes jurídics auditoria del 2010 i estat de comptes actualitzat 2011.
Documentacions addicionals que calgui per valorar l’estat de la societat. Que
s’entregui còpia de la documentació presentada al jutjat mercantil.
Tercer.- Que es mantingui informats constantment i diligentment sobre les actuacions
judicial i extrajudicials als Consellers de Les Franqueses Entorn Verd, SA, així com a
tots els regidors del Ple, donat que formen part de la societat municipal.
Quart.- Que en nom del Consell d’administració, el president-alcalde de la empresa
pública Les Franqueses Entorn Verd, SA, informi als ciutadans del municipi de la
situació econòmica en la que es troba la mencionada empresa, de l’estat de comptes de
l’any 2011 i de la auditoria existents, així com l’informe del bufet d’advocats i el seu
cost. Que s’expliqui a la ciutadania que significa presentar “concurs de creditors” i en
que pot veure-s afectat el nostre municipi.
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Cinquè.- Que es faci públic tots els deutes i demandes judicials contretes fins ara per
l’ajuntament de les Franqueses.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN GONTÁN i exposa:
Primera qüestió, és una qüestió administrativa. La còpia que tenen els regidors
no està signada, però la que facilitaré al secretari, quan acabi de fer-la servir, està
signada per tots els regidors. Segona qüestió, també de formalisme. La moció és
conjunta dels grups municipals Convergència per les Franqueses, Les
Franqueses Imagina i Plataforma per Catalunya. Per què presentem aquesta
moció conjunta aquests grups tan dispars? La presentació conjunta d’aquesta
moció és conseqüència d’una actitud del govern opaca, que no compleix acords,
i una situació provocada a Entorn Verd en la qual s’ha situat aquesta empresa en
un concurs de creditors de dotze milions d’euros votant tan sols cinc dels nou
consellers, i en faltaven dos del govern, cosa que, algun dia, algú haurà
d’explicar. Per entendre la situació d’aquesta empresa pública, quan es decideix
crear Entorn Verd va ser per facilitar els tràmits urbanístics a les Franqueses;
enlloc de fer-ho l’ajuntament, ho fa una empresa pública amb capital cent per
cent municipal. Una situació que es genera a partir del 2009, provocada per unes
obres que s’aturen, uns pagaments que no es realitzen i, sobretot, que tot ajuntament, empreses públiques i patronats – es converteix en una caixa única
que fa que tot quedi dubtós. Ens trobem en una situació de “quasi fallida” al
2010; per això, els grups ja van votar en contra dels comptes del 2010. I al 2011
tocava o afegir per part del soci – l’ajuntament, per tant, el ciutadà – o declarar
fallida o anar a un concurs de creditors. Això no es fa el 2010, i tampoc es fa el
2011. Al 2012 es presenta amb uns números del 2011, però resulta que els
membres del Consell d’Administració no tenim la informació suficient per
prendre aquesta decisió, mentre que els membres que pertanyen a l’equip de
govern i estan al Consell d’Administració tenen tota aquesta informació i
pretenen, “sense més”, que votem, sense tenir informació, una proposta per anar
a concurs de creditors de dotze milions d’euros. Això va provocar la dimissió del
representant de Les Franqueses Imagina al Consell d’Administració; la sortida
de la sala, en el moment de la votació, del representant de Plataforma per
Catalunya i l’abstenció del representant de Convergència per les Franqueses. El
més sorprenent de tot això és que, quan arriba el nou govern, la nova legislatura,
tot són “flors i violes”, tot és “obrim finestres”, “aixequem les estores”, mirem
per tot arreu, transparència, bones formes, arriba el Ple previ al Consell
d’Administració, que no es reunia des del mes de juliol, estem parlant del mes de
gener, i el senyor Alcalde i el regidor d’Hisenda es comprometen que tothom
tingui la informació amb antel.lació suficient al Consell d’Administració. La
sorpresa és quan reclamem la informació i la informació no hi és. I pretenen que
votem un concurs de creditors de dotze milions d’euros, que no estem dient si és
bo o és dolent, simplement estem dient que necessitem informació per prendre
una decisió. Pretenen que votem això sense una informació que ells sí que tenen.
Per tant, allò que demanem, i així consta a la moció, és, si us plau, transparència,
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debat i ensenyin a tothom – regidors de govern i de l’oposició, i a la ciutadania –
la situació real de l’ajuntament i de l’empresa pública Entorn Verd. Ensenyin els
números. Això no ho han fet. Quan van entrar al càrrec, fa set o vuit mesos, al
juliol del 2011, s’omplien la boca que tot això canviaria. Ha passat tot aquest
temps i no és que no hagi canviat sinó que tornem enrere. Per tant, demanem a
l’equip de govern, al president del Consell d’Administració i alcalde de les
Franqueses que recondueixi la situació, que exposi a tota la ciutadania com es
pot sortir de tot aquest “merder” que s’ha generat i, sobretot, transparència i
democràcia.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor ÀNGEL
PROFITÓS i manifesta:
En tot cas, crec que s’ha de votar la urgència abans de defensar-la, no? (...)
Aleshores, per què aquest senyor l’ha defensada (la moció) ?
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat dels disset
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.
Intervé el regidor senyor PROFITÓS dient:
(...)
El Senyor ALCALDE diu:
Crec que l’ha defensada. Particularment, jo he entès que ho ha defensat tot.
Senyor Gontán, endavant.
El regidor senyor GONTÁN exposa:
(...)
El Senyor ALCALDE diu:
Per la seva seguretat i per aclarir el tema, està presentat el “pre-concurs” i tenim
tres mesos per presentar el concurs. Però el “pre-concurs”, ja està presentat al
Jutjat. Per tant, hi ha.... D’acord, acabi.
El regidor senyor GONTÁN continua dient:
(...)
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP BADIA i
manifesta:
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El meu company ja ho ha dit tot. El meu company ha deixat de ser conseller
d’Entorn Verd, però encara quedem persones a dintre i jo, l’endemà, vaig
presentar un escrit al registre adreçat al President, a vostè, senyor Francesc
Colomé, sol·licitant una sèrie de documentació: el balanç, la situació de
l’empresa de l’exercici de 2011, els comptes de pèrdues i guanys, els informes
jurídics, etc... A dia d’avui, però, encara no se m’ha contestat. No sé si el senyor
Torné té alguna cosa a dir... A dia d’avui, dia vint-i-tres, no se’ns ha dit res, i
som consellers. Aquesta sol·licitud la vaig entrar al registre, com sempre, el dia
quinze de febrer de dos mil dotze, a les 12:42. Registre d’entrada 2012/1164.
S’ha perdut ?.
A continuació, el regidor senyor PROFITÓS exposa:
No sé perquè, tot i que és una moció desconeguda i urgent, porto quatre notes
sobre el tema... En primer lloc, a nivell d’informació, he de dir que tota la
informació que tenim nosaltres la tenen vostès. Aquest tema es va debatre amb
una certa profunditat a la reunió de divendres passat de la Comissió de Finances,
a la qual el membre del seu grup no hi va assistir, Sr. Gontán, i a la qual la
membre del seu grup, senyor Badia, la principal preocupació que va expressar va
ser si l’assistència a la reunió era retribuïda o no. Anant al tema principal:
l’actuació d’aquesta regidoria, i ara contestaré per mi, continua basant-se en la
transparència i en la recerca del bé comú. No estem amagant res, sinó tot el
contrari; no estem defugint de les nostres responsabilitats i per això ho
expliquem tot cruament, primer tècnicament i després, si s’han de demanar
responsabilitats, es demanaran. Volem recordar que la situació amb la que ens
hem trobat a les finances municipals, tant de l’ajuntament com de l’Entorn Verd,
no l’hem generada en aquests mesos que portem al govern. Nosaltres, tal com
vam prometre, el que estem fent és fer pública la situació real amb tota la seva
magnitud i al ritme que anem trobant les coses. Un ritme que potser no és tan
ràpid com seria desitjable però és el que les nostres limitacions humanes ens
permet. Al mateix temps, també voldria deixar clar que el control i la
fiscalització de l’actuació del govern, també pel que fa a les empreses, és un dret
però també un deure de tots els regidors, estiguin a l’equip de govern o estiguin
a l’oposició, es formi part o no del seu Consell d’Administració. I aquí, molts
d’aquests regidors fa bastants anys que formen part d’aquest ajuntament, al
govern i a l’oposició. I aquest dret l’han pogut exercir durant tots aquests anys.
La informació sempre es pot demanar, i la llei empara als representants
institucionals que l’han demanat i, si no s’ha donat aquesta informació, era
obligació dels regidors denunciar-ho. Des de la regidoria d’Hisenda, en aquests
mesos, no hem esperat que ens demanessin gran cosa sinó que hem anat fent
pública, i ho continuarem fent així, tota la informació que hem tingut. L’empresa
Entorn Verd ha anat a un concurs de creditors perquè era la única sortida viable
a la situació generada en els darrers anys, que no només la feien inviable sinó
que deixaven a creditors i administradors en una situació d’indefensió molt
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important. Un incís: pel que fa referència a l’ordre del dia de la darrera reunió
del Consell d’Entorn Verd parlava de “donar informació, debatre i decidir sobre
la situació i les opcions que hi havia a Entorn Verd”. I això és el que es va
proposar als consellers. Ho estic dient de memòria, no tinc la convocatòria al
davant, però això és el que es va proposar als consellers. Hi ha coses que poden
esperar una setmana, dos dies, quinze dies, a ser debatudes. I, en determinats
moments, no es pot esperar ni dos dies. I aquesta era una de les decisions que
s’havia de prendre en aquell moment, per un tema de temps i de responsabilitats
que, a vostè, senyor Gontán, no se li escapen, i pel que jo vaig entendre a la
reunió, era la seva màxima preocupació. En el cas d’Entorn Verd, és cert que
l’empresa té un patrimoni net negatiu i està en una situació d’insolvència.
Aquests dos fets obligaven a l’empresa a prendre algun tipus de decisió,
fonamentalment: o la “recapitalització” de la societat, amb aportacions extres al
seu capital social, o el concurs de creditors. La “recapitalització”, ara mateix, era
impossible, i això és una cosa que vostè sap tant bé com nosaltres. I els altres
regidors, tant els que van marxar de la sala com els que es van abstenir, saben
que l’opció correcta era la que va prendre el Consell d’Administració. En
qualsevol cas, el concurs de creditors no atura l’activitat de l’empresa i no
eximeix de responsabilitats. Té l’avantatge que, al capdavant de l’empresa, hi
haurà un administrador judicial, cosa que veient la història d’aquest municipi no
serà dolenta, i que determinades pràctiques no es podran dur a terme. Ara, la
prioritat durant aquests tres mesos és negociar amb els proveïdors i establir un
pla de viabilitat econòmica que permeti fer front als deutes contrets per
l’empresa. Cal deixar clar, també, que la informació dels comptes ha estat en
mans de tots els regidors i regidores, o sigui, tota la informació que l’equip de
govern té i les actes de les sessions que hi ha hagut no s’ha demanat. Fa poques
setmanes, es va disposar d’un informe jurídic, encarregat per l’ajuntament, per
l’equip de govern, per veure quina era la situació real de l’empresa i, tan aviat
com es va tenir aquest informe jurídic, es va convocar el Consell
d’Administració. No s’ha amagat cap informació; aquesta informació s’ha anat
donant i es donarà en el moment en què es conegui i es contrasti. Però hi ha una
responsabilitat que ens ha de fer actuar amb cautela a l’hora de fer determinades
afirmacions o d’escampar missatges basats en dades que no estan del tot
contrastades. Aquesta responsabilitat es té en base al tenir present que part dels
afectats pels deutes són els veïns del municipi, i que l’ajuntament, a finals de
l’any passat, havia de negociar amb entitats de crèdit la renovació de les seves
línies a curt, cosa que era imprescindible per poder tirar endavant aquest
exercici. Si vol, podem parlar ara mateix de les raons que expliquen la situació a
la qual ha arribat Entorn Verd, que repeteixo, si vostès haguessin assistit a la
Comissió de Finances, les haurien sentit divendres passat. Quines són les raons
que expliquen la situació econòmica i financera d’Entorn Verd, ara mateix? Per
simplificar-les: ús de recursos provinents de quotes urbanístiques per finalitats
diferents de les que les van generar; anul·lació d’una part de les quotes
urbanístiques que ja s’havien cobrat del sector P que és Llerona i el Falgar;
suspensió judicial del sector N; i algun altre que, de moment, em reservo pel
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tema que li deia abans de coses que estiguin absolutament contrastades. Estic
d’acord, suposo que vostè estarà d’acord amb mi, en què, si hi ha
responsabilitats polítiques o de gestió, caldrà aclarir-ho de forma paral·lela a les
mesures que s’estan prenent per redreçar la situació financera de l’empresa. I
que s’estigui “endreçant la casa” no vol dir que estiguem “mirant cap a un altre
costat”. Entenc, i m’agradaria que vostè ho entengués, que estem actuant de la
manera més diligent que podem, sense amagar res, explicant-ho tot. I això no és
fàcil. No vull reproduir debats i disputes estèrils una altra vegada. No volem que
la situació es mantingui encallada i per això estem separant les coses. Al Consell
d’Administració es prenen decisions sobre la viabilitat empresarial i la seguretat
jurídica, a la Comissió de Finances es fan públiques les factures i les dades que
puguin afectar el tema, i al Ple ha d’haver-hi un debat constructiu després que
totes aquestes coses estiguin analitzades i debatudes.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE
RIBALTA i manifesta:
Senyor Gontán, voldria matisar algunes de les coses que vostè ha dit a la seva
intervenció. Primer de tot, no deixa de sorprendre’m que Les Franqueses
Imagina, juntament amb el partit del senyor Torné, presenti una moció
d’urgència conjunta sobre un tema com aquest. Crec que hem arribat a la
situació que hem arribat per una política urbanística “faraònica”, allunyada de la
realitat, de les necessitats del municipi de les Franqueses, i estic parlant del
sector N i del polígon de Llerona. Una situació en la qual no han parat d’arribar
sentències que han anul·lat tota la planificació existent. Parlem de El Falgar, en
el qual la planificació prevista pel senyor Torné va ser anul·lada totalment: els
edificis previstos, no era correcte “carregar” el pont sobre els propietaris. Parlem
del sector N, en el qual vostè, amb coneixement, perquè l’ajuntament de la Roca
ja s’havia queixat, va incloure una part del municipi veí i, evidentment, els
tribunals van “tombar” aquesta planificació. Sí que hi ha altres solucions: hem
dit que tenim la solució del concurs de creditors, o que tenim la solució de la
“recapitalització”. Aquests dotze milions d’euros, per mala sort, senyor Gontán,
no els hauran de pagar els ciutadans de les Franqueses, sinó que els hauran de
pagar els propietaris dels polígons. Però, en aquests moments, em sembla poc
decent i poc prudent començar a “executar” empreses. En el Ple d’avui estem
parlant de la situació dels polígons, precisament han vingut uns empresaris d’un
altre polígon víctimes d’una política molt concreta del senyor Torné, que es van
sentir agredits en el seu moment, i les sentències per la seva mala planificació,
senyor Torné, han provocat que hagin de pagar més diners. I aquesta és la
política que vostè ha portat, i ha fet que totes les sentències que han arribat li
hagin tret la raó, però el que passa és que vostè ho fa pagar als altres. La seva
mala gestió al sector N, la seva mala gestió al sector U i la seva mala gestió al
sector P, evidentment, després ho carreguen o sobre els ciutadans de les
Franqueses o sobre els propietaris dels polígons. Per tant, jo penso que no és
prudent, senyor Gontán, començar a “executar” empreses i començar a tancar

Ple 23/02/2012 – pàg. 28

empreses per culpa d’aquesta “execució”. Des d’aquest punt de vista, em sembla
prudent el concurs de creditors i fer la planificació d’acord amb la llei, que no és
com s’havia fet inicialment a l’època del senyor Torné i que les sentències han
demostrat, una rere l’altra, que estava mal feta.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL
BERNABÉ i manifesta:
Faig un petit incís perquè vull explicar una cosa. Era jo la persona que havia de
venir divendres, personalment, aquell divendres no em trobava gens bé i no vaig
poder venir. Demano les meves sinceres disculpes, que quedi clar que no té res a
veure amb el que va passar amb Entorn Verd. Dit això, a mi m’ha recordat una
mica aquella persona que sap que ha de recollir un premi i que, de cop i volta,
diu “no tinc res preparat” i treu vint-i-quatre fulls que llegeix un rere l’altre.
Senyor Profitós, el felicito. Quan un es prepara una cosa tant bé és per dues
coses: o perquè vol donar una bona impressió, o perquè està preocupat i vol
donar una resposta. I en aquest cas, jo crec que és la segona, vostè està
preocupat. I està preocupat perquè ens diu: compte, el divendres següent jo vaig
donar tota la informació però què va passar? Al Consell d’Administració,
aquella informació no la tenien tots els membres. No la tenien. Vostè pot dir que
és “súper-transparent”... És cert que jo la vaig rebre per correu electrònic, per la
reunió del divendres següent va aparèixer tota, això és cert. Però en aquell
moment...
Intervé el regidor senyor PROFITÓS dient:
Permeti’m, un segon, si us plau. La informació que vostè va rebre per la reunió
de divendres no existia en el moment en què es convoca el Consell
d’Administració perquè aquella informació és exactament la mateixa que es va
enviar als advocats perquè presentessin el “pre-concurs”.
Intervé el regidor senyor BERNABÉ dient:
Aleshores ens està donant la raó...! Es presenta a una reunió on no té tota la
informació i no la pot donar perquè no la té. Suficient per a vostès, però els
altres vam considerar que no. Dit això, senyor Ribalta, jo crec que quan vostè
parla, també ha de reconèixer que té una part de culpa del que ha passat aquí...
Intervé el Senyor ALCALDE dient:
Un segon, anem a ordenar això una mica... Senyor Bernabé, acabi, si us plau.
El regidor senyor BERNABÉ continua dient:
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Estem debatent la transparència del Consell d’Administració d’Entorn Verd.
Però, senyor Ribalta, jo li podria dir, per exemple, que vostè, essent alcalde
accidental, va convocar una reunió d’urgència abans de la pressa de possessió
del nou alcalde per liquidar l’empresa Entorn Verd i la va haver d’anul·lar, i tots
som testimonis d’això. I el primer informe negatiu que hi ha és del 2010, sota la
seva responsabilitat. No vull encetar un debat que no toca però, si us plau, una
mica de seriositat. Estem parlant d’un altre tema: transparència a la informació.
Tot seguit, el regidor senyor GONTÁN diu:
Primera qüestió: per tal que quedi clar, ho he dit abans però sembla ser que vostè
venia amb els papers preparats i s’ha despistat i això no m’ho ha sentit. Nosaltres
no ens hem oposat en cap moment a anar al concurs de creditors; no ens hem
oposat a què vostè estigui fent la feina ben feta; ans al contrari, li hem reconegut,
en privat i en públic. Del que ens queixem és que vostè agafa compromisos que
no es compleixen. En el ple passat, quan el senyor Colomé “aixeca la llebre”
dient que hi haurà un Consell d’Administració vuit mesos després de l’anterior,
jo pregunto: pretenen que votem un concurs de creditors o prenguem una decisió
sense la informació prèvia? I vostè contesta: no, vostè rebrà en temps i forma
una convocatòria per aquest Consell d’Administració -i que, a més, lògicament,
portarà un ordre del dia- com a mínim, cinc dies abans, que és el que estableixen
els estatuts de la societat anònima. I allà esperem que hi hagi dos informes
jurídics que ens ajudin a tots a prendre una decisió. El dia que arriba la
convocatòria demano al gerent veure la documentació i em comenta que no hi ha
documentació, només hi ha l’acta de l’anterior reunió del Consell
d’Administració. Això és així, sinó que “aparegui” el senyor gerent i que
rectifiqui el que estic dient. Li exigeixo documentació i només m’envien un
informe jurídic que explica com sortir en cas de concurs de creditors i la
responsabilitat dels administradors, no diu res més. Però vostès apareixen al
Consell d’Administració amb una proposta d’acord que ningú havia vist, només
vostès, “apareixen” allà i demanem, exigim veure números, i aleshores ens
ensenyen dos fulls amb els números d’Entorn Verd que vostè diu que és un
esborrany. Per tant, si vostè es pensa que algú amb dos dits de seny pot prendre
una decisió d’un concurs de creditors, en que deixes “penjats” a creditors, està
equivocat; és un tema seriós perquè li dius al senyor al que li deus diners que,
unilateralment, no et “dóna la gana” complir un pacte, o perquè no pots. Imagini
si és seriós que és impossible prendre una decisió. Li demanem un recés, li
demanem el temps mínim necessari per poder analitzar les dades. I, insisteixo,
no li discutim en cap moment que sigui la última o darrera possible solució per
solucionar el tema d’Entorn Verd. I en la moció no parlem de les conseqüències
ni dels motius ni de si és bo o dolent el concurs de creditors, ni en parlem!
Només diem que volem la informació, que sigui transparent. Aquest govern va
començar molt bé, però ràpidament es va “apagar” i aquesta informació i aquesta
transparència han desaparegut. I amb l’exemple que vostè em dóna, que en el
Consell d’Administració no es presenten les dades, convoca una reunió, li
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exigim i “apareixen” unes dades per allà i, una setmana després, “apareixen”
més dades... escolti’m, molt poc seriós.... Per què no ho feia al revés? Ensenyava
prèviament els números i després convocava el Consell d’Administració? Per
què no ho ha fet al revés? Venia d’una setmana? Vostès sabran perquè venia
d’una setmana i espero que ho expliquin, perquè en el Consell d’Administració
no ho van explicar. Deixi’m acabar. Hi ha una cosa que m’ha indignat molt de la
seva exposició: van “passar pel filet” tant vostè com el senyor President en el
Consell d’Administració i és que van dubtar que nosaltres féssim la nostra feina
ben feta, i li diré en quin sentit: vostè va dir que hi havia certa informació que no
podíem tenir i que s’havia de prendre allà la decisió; que tenen por que
ensenyem alguna cosa? Jo tinc una responsabilitat com a conseller
d’administració i com a regidor i, si la incompleixo, vostè em pot portar al jutjat,
però dubtar de la meva honorabilitat i presumir que jo faré un mal ús de la
informació que se’m doni és molt greu. Ho va fer vostè i ho va fer el senyor
president en el Consell d’Administració, i vostè ho ha fet ara. Això és molt greu,
és com dir que jo sóc “l’enemic”.
El Senyor ALCALDE diu:
Senyor Profitós, per al·lusions. I després senyor Badia.
El regidor senyor PROFITÓS diu:
Comencem pel final. Normalment, en el Consell d’Administració de qualsevol
empresa, des de Spanair fins a qualsevol altre, es parteix de la base que tots els
membres del Consell d’Administració “remen a la mateixa barca” i, a més, en la
mateixa direcció. Suposo que vostè compartirà amb mi els dubtes que tots els
membres del Consell d’Administració remin en la mateixa barca i en la mateixa
direcció. I si no comparteix aquests dubtes, és un dubte que jo tenia i tinc i que
vostè m’ha d’admetre. Es va concedir un recés durant aquest Consell
d’Administració, vostè el va demanar i se li va concedir. El que no es va
concedir va ser ajornar la reunió per tornar-la a fer en un parell de dies, en això
té raó i continuo pensant que la decisió va ser la correcta. Vostè va rebre
l’informe jurídic cinc dies abans, tal com vaig dir. Si a l’acta consta que són dos,
van ser quatre dies, el doble dels dos dies que vostè demanava. Si a l’acta consta
que hi ha dos informes jurídics, l’acta està equivocada - i reconec que no la vaig
repassar - perquè no hi havia dos informes jurídics. Si en el Ple, quan vaig dir
que la reunió seria el dia 7 i que hi hauria un informe, vaig dir que n’hi haurien
dos, doncs em vaig equivocar perquè n’hi ha un. Quan estava parlant, l’estava
escoltant i estava netejant les meves ulleres, potser per això m’hagi despistat en
alguna cosa.
Tot seguit, el regidor senyor BADIA pregunta:
Diu que vostè té l’auditoria del 2011 d’Entorn Verd? Aleshores, què està dient?

Ple 23/02/2012 – pàg. 31

El Senyor ALCALDE respon:
2011, no, ningú la té. La de 2010, sí.
El regidor senyor BADIA pregunta:
No té l’auditoria del 2011, encara? No l’ha demanada? És el que li estic
demanant.
El regidor senyor PROFITÓS respon:
S’està començant a fer, no la tenim.
El regidor senyor BADIA diu:
És el que vostè va dir: s’està fent.
El regidor senyor PROFITÓS diu:
Perdoni, una auditoria no es fa en una setmana ni en quinze dies. Suposo que
vostè ja ho sap, això....
El regidor senyor BADIA diu:
I tant que ho sé! Quan vostè va entrar al govern, ja sabia que Entorn Verd anava
malament.
El regidor senyor PROFITÓS diu:
Perdoni, que Entorn Verd anava malament ja ho sabia d’abans de ser regidor, de
la mateixa manera que ho sabia tothom. Jo vaig votar en contra dels comptes
d’Entorn Verd del 2010.
El regidor senyor BADIA afegeix:
Jo també!
El regidor senyor PROFITÓS diu:
No, vostè no va votar.
El Senyor ALCALDE diu:
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Jo crec que està suficientment debatut. Per finalitzar, ho vam fer amb més o
menys encert però el punt de l’ordre del dia era debatre i prendre una decisió allà
mateix. I en aquell moment, hi havia sobre la taula tota la informació de la què
disposàvem. (...) De la que jo, personalment, disposava, sí. A partir d’aquí, el
que sí que us puc dir és que aquest tema es va tractar a la Comissió de Finances
on es va donar tota la informació. A la meva columna del grup de Convergència
i Unió, en el Butlletí passat no sinó a l’anterior, hi ha explicats “fil per randa”
tots els dèbits d’Entorn Verd. Per tant, fa quatre mesos que vaig comunicar-ho a
la ciutadania. I en el proper Butlletí apareixerà aquesta informació, i arribarà a
cada casa. La ciutadania ha de saber que s’ha fet un concurs de creditors a
Entorn Verd. La premsa ja ho sap, els consellers ja ho saben, però ens
comprometen a què això surti al proper Butlletí.
El regidor senyor RIBALTA pregunta:
Quan ha dit el Butlletí de Convergència i Unió, volia dir el de l’ajuntament?
El Senyor ALCALDE respon:
A la columna de Convergència i Unió del Butlletí de l’ajuntament, sí. No ho
interpreti malament...
El regidor senyor GONTÁN diu:
L’únic que demanem és que ho expliqui a la ciutadania clarament i quina solució
hi pensen donar.
El Senyor ALCALDE diu:
Hi ha una solució que també en la columna de Convergència i Unió en el Butlletí
de l’ajuntament deia que era “la mare dels ous” i és el sector N. Una altra cosa és
com podem desenvolupar el sector N en aquests moments, i això ha de tenir un
debat molt profund perquè hi ha empreses existents.. És un “pollastre”, us ho dic
obertament. I és la “mare dels ous” desllorigador de tot. Per tant, primer ens hem
de posar d’acord com a govern. Ja us ho dic. Ens agradaria una part comercial,
sí, a alguns sí, a d’altres menys. Aleshores hem d’arribar a una proposta
conjunta, almenys unitària, per part del govern.
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és rebutjada per sis vots a favor dels
regidors dels grups municipals CPF, LFI i PxC, i onze vots en contra dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF.
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA i exposa:
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Jo volia demanar a tots els grups polítics que formem aquest Consistori que ens
limitéssim a presentar les mocions que considerem realment d’urgència. Ho dic
en el sentit següent: segurament el que pensaven vostès en aquesta moció
d’Entorn Verd ja ho pensaven ahir, i segurament també ho pensaven abans
d’ahir. No crec que s’hagin llevat aquest matí i hagin dit: presentarem una
moció d’Entorn Verd. Ho dic perquè hi ha uns procediments. Quan vostès es
queixen d’accés a la informació, de poder consultar la documentació, de poder
llegir documents... a nosaltres també ens agrada mirar-nos les coses amb certa
tranquil·litat i amb cert temps. No penso, doncs, que aquests sis regidors
s’hagin llevat avui i hagin pensat que presentaríem una moció al Ple d’avui. Hi
ha vies més còmodes per a tothom, en les quals hi ha temps per llegir-se la
documentació, preparar-la i, fins i tot, negociar-la, “transaccionar-la”, posarnos d’acord. Que avui arribin tres mocions d’urgència així, “caigudes del cel”,
quan la informativa del Ple va ser fa només una setmana.... Ens ho podrien
haver dit ahir, abans d’ahir, penso que aquesta segona moció sí que és
d’urgència i segurament la votarem a favor, però em sobta els usos que a
vegades donem a les mocions d’urgència.
El Senyor ALCALDE manifesta:
A l’anterior jo els podria haver dit que no, que no era d’urgència. Però el debat
en aquesta moció era sa.
La Presidència dóna pas a la segona de les mocions d’urgència presentades:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE
RECOLZAMENT DE LES MOBILITZACIONS ESTUDIANTILS
El darrer dimecres 16 de febrer els estudiants de l’IES Lluís Vives es van concentrar a
les portes del centre per denunciar els retalls en educació del Consell Valencià. En
aquest institut ja estan patint aquests retalls ja que no tenen ni calefacció. Aquesta
concentració va començar de forma pacífica per denunciar la falta de professors, la falta
de material escolar, la falta dels mitjans bàsics per estudiar, folis, aigua, llum,
calefacció..
Arran d’això, s’ha produït una violentíssima i desproporcionada actuació policial, de la
qual hi ha testimonis personals, fotogràfics i videogràfics, amb el resultat de diversos
alumnes ferits i contusionats, altres amb la roba trencada i detinguts, emmanillats i
retinguts en la comissaria de Zapadores.
A més, han continuat les mobilitzacions i les concentracions. El dilluns 20 de febrer
aquest enfrontament ha estat encara més contundent i més repressiu. L’actuació policial
ha estat violentíssima i desproporcionada des de qualsevol lògica democràtica.
D’acord amb això, se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents
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ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manifesta el seu recolzament a
totes les mobilitzacions estudiantils, així com donar suport als moviments sindicals
estudiantils.
Segon.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manifesta la seva repulsa a l’acció
policial.
Tercer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès reprova l’actitud de la Delegada de
Govern, Paula Sánchez de León, i demana la seva dimissió immediata com a
responsable de tot el succeït.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i
exposa:
Evidentment, l’hem presentada per urgència perquè això ha succeït aquesta
setmana. Creiem que, com a ajuntament democràtic, hem de fer presència en tot
allò que sigui la defensa de les llibertats democràtiques i una d’elles és el lliure
dret a manifestar-se per reivindicar coses que són justes. En aquest cas, ha
quedat bastant palès que l’actuació policial va ser realment desproporcionada,
fins i tot, els mitjans d’”ultradreta” acusaven que això era una cosa orquestrada
per l’esquerra per carregar-se el govern del Partit Popular al País Valencià...
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat dels disset
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor ÀNGEL PROFITÓS i
manifesta:
És un tema que no és de poble, és un tema que és general i aleshores no parlaré
com a govern sinó que ho faré com a Esquerra. Per descomptat que votarem a
favor d’aquesta moció. I celebrar l’apropament del seu grup als nostres postulats
de Països Catalans perquè l’hagi escrit en el català del País Valencià...
SOTMESA a votació, la moció és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM, UPLF, CpF i LFI, i dues abstencions dels
regidors dels grups municipals PP i PxC.
La Presidència dóna pas a la tercera de les mocions d’urgència presentades:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA
REPERCUSSIÓ A LA CIUTADANIA DE LA PUJADA UNILATERAL DE
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L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES, ATÈS EL REIAL DECRET LLEI 20/2011
DEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i
exposa:
La part expositiva d’aquesta moció és la mateixa que la de la moció que vam
presentar en el passat Ple, només varien els dos últims paràgrafs i la part dels
acords. Aquesta moció la presentem per urgència perquè, evidentment, la
informació ens va arribar ahir. El diari “El País” va publicar les recomanacions
que feia Hisenda de no pujar l’IBI més enllà del deu per cent. Evidentment, és
una circular que no té més vigència legal. El que ens va sobtar de tot això és que
no és fruit de que el govern decideixi unilateralment congelar el deu per cent
sinó que va ser fruit de les pressions (...) El nostre, per exemple, no va voler. A
més, hi ha determinades ciutats com l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramanet,
Girona, no estic parlant de pobles sinó de ciutats grans, que trauran el seu tram
de pujada de l’IBI que van aprovar per adequar-se a aquest deu per cent. Per
tant, tenint en compte això, més la recomanació que està fent la mateixa
Diputació a través del seu òrgan de recaptació, el que demanem, concretament,
és:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA
REPERCUSSIÓ A LA CIUTADANIA DE LA PUJADA UNILATERAL DE
L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES, ATÈS EL REIAL DECRET LLEI 20/2011
DEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL
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.
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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 els Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, regula, entre molts altres
aspectes, la imposició i ordenació de els 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.
Atès que l’OAGT de la Diputació de Barcelona recomana als municipis que encara
puguin fer-ho, que retardin el període de recaudació de l’IBI fins que el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques introdueixi les recomanacions en un text legal.
DEMANEM:
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 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.
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Tercer.- MODIFICAR l’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.
El regidor senyor BERNABÉ continua dient:
Recordo també que la mateixa Diputació 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 i no en una circular.
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és rebutjada per sis vots a favor dels
regidors dels grups municipals LFI, CPF i PxC, i onze vots en contra dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF.
El Senyor ALCALDE diu:
Aquesta moció ja es va debatre en el Ple passat.

El Senyor ALCALDE dóna pas al torn de precs i preguntes, recordant als senyors
regidors que cada grup municipal disposa de cinc minuts per fer preguntes que han
d’adreçar a un regidor o regidora en concret.
Pren la paraula el regidor del grup municipal CpF, senyor MARTÍ ROSÀS que formula
la següent pregunta:
Primera.- Aquesta pregunta va adreçada al senyor Álvarez, sobre la dinamització
econòmica. Ens agradaria que ens fes quatre pinzellades de com està treballant
des de l’àrea, què està fent per afrontar aquesta crisi que tenim tan forta, per
ajudar tant a les empreses com als treballadors que estan a l’atur. Ens agradaria
que ens expliqués què està fent des de la seva àrea per millorar tota aquesta
situació.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor FERRAN
GONTÁN i formula les següents preguntes:
Primera.- Pregunta adreçada a la regidora d’Ensenyament. S’ha pujat la quota de
les escoles bressol vint-i-cinc euros, però per què s’ha pujat vint-i-cinc euros tant
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si s’hi va mig dia com si s’hi va el dia sencer? Entenem que, en tot cas, hauria de
ser proporcional.
Segona.- A la regidora d’Obres i Serveis. Hem rebut moltes queixes de brutícia a
la plaça de la Música, sobretot de cagades de gos, ja sé que la gent és incívica
però s’hauria de fer incís, d’alguna manera, perquè hi ha “grafitis”, hi ha cagades
de gos, etc.
Tercera.- La dirigeixo a la regidora d’Obres i Serveis però no tinc clar que sigui
per a vostè, si no ho és, que contesti que li toqui. Què ha passat amb els nius
d’orenetes que estaven a la façana de l’ajuntament? No sé si ho saben, però estan
protegits per llei. Així, doncs, qui hagi donat l’ordre potser ha incomplert una
llei.
Quarta.- I la darrera pregunta adreçada al senyor Alcalde. En el 9 Nou de fa uns
dies surt una notícia, i voldria que la corroborés. Surt una notícia en què es diu
que vostè insinua que no recorrerà el contenciós administratiu en contra de la
modificació del Pla urbanístic del sector B-8 de la Garriga pel tema de la planta
incineradora. Voldria que em corroborés això, o és que ja no fa cas al seu metge
de capçalera i ja no ho considera perillós...
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PxC, senyor JOSEP
BADIA i formula les següents preguntes:
Primera.- Adreçada al senyor Ramírez. Fa dos mesos que cap dels regidors no
rebem entrades ni decrets ni convenis ni res d’Esports, des del 20 de novembre.
Dels altres llocs sí, però d’Esports no, no sé què passa.
Segona.- Adreçada al senyor Marín. El mes passat li vaig preguntar respecte el
carrer Girona, de Bellavista no, de baix de les Franqueses. Estan fent obres i els
veïns es tornen a queixar que treballen per la nit.
Tercera.- Pregunta pel senyor Alcalde. Últimament, els diumenges segueixo
VOTV. Vostè va dir que a VOTV teníem un programa de 14 a 15 hores i un
altre a la tarda. A les 14 hores sí, però a les 14.30 hores ja no fan res i no fan ni
un quart d’hora de notícies. No fan el que vostè va dir.
Quarta.- Pregunta pel senyor Profitós. Al registre d’entrada, si vol ja li diré el
número, hi ha un escrit de la Seguretat Social del Ministeri de Treball relatiu a
l’embargament de béns de l’empresa Molt Net, SL, que és la que fa la neteja al
col·legi Colors. Des de l’ajuntament, es controla mensualment les empreses, els
“subcontractes”, la seguretat social i els autònoms? És la pregunta que li faig
perquè n’hi ha més, d’empreses...
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Cinquena.- Pregunta pel senyor Ribalta o pel senyor Colomé. Expliqui’ns quin
problema hi ha amb el sector U, on hi ha el “Mercadona”, perquè últimament hi
ha hagut moltes entrades al respecte.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal UPLF, senyora VANESA
GARCÍA per respondre a la pregunta formulada pel regidor del grup municipal LFI,
senyor FERRAN GONTÁN, en relació a la plaça de la Música:
És un greu problema, hi ha molta gent incívica. Des de la meva àrea, l’única
cosa que puc fer és demanar que la netegin. Sí que demano a l’àrea de Seguretat
Ciutadana que ens doni una mica de suport en aquesta problemàtica, multant tot
aquest incivisme.
La regidora senyora GARCÍA respon a la tercera pregunta formulada pel regidor senyor
GONTÁN, en relació als nius d’orenetes:
Jo puc parlar des de Medi Ambient, i he de dir nosaltres no hem dit que treguin
aquests nius. Sabem que són uns ocells protegits. Sí que van venir, em sembla
que des de Forestals, a veure a la tècnica de Medi Ambient i li van dir què
havíem de fer al pati. Si veuen el pati d’aquí dins, encara continuen havent-hi
nius. Ens van dir què havíem de fer si tornaven les orenetes i volien fer nius. És
l’única informació que li puc donar. Jo, personalment no he donat cap ordre que
treguin aquests nius.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, senyor PROFITÓS
que respon a la quarta pregunta formulada pel regidor del grup municipal PxC, senyor
BADIA, en relació al possible control mensual de les empreses, els “subcontractes”, la
seguretat social i els autònoms.
Regidor Badia, la veritat és que no ho sé. Jo no treballo aquí i em penso que
aquest és un tema més administratiu que polític. En qualsevol cas, em
comprometo a preguntar-ho i contestar-li, per descomptat.
A continuació, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JAVIER
ÁLVAREZ contesta a la primera pregunta formulada pel regidor del grup municipal
CpF, senyor MARTÍ ROSÀS, referent a les mesures adoptades per dinamitzar la
situació econòmica.
Todos conocemos cuál es la situación de demanda de trabajadores, no sólo en les
Franqueses sino en toda España. Desde Dinamización Económica, le puedo
decir que, en lo que llevamos de año, han entrado cinco ofertas de trabajo la
bolsa de trabajo, con lo cual la situación no es muy buena. Nosotros estamos
apostando por la formación, creemos que la formación es la única herramienta
que tienen los 1.900 parados que hay en les Franqueses. Este año va a ser duro
porque muchas de las subvenciones que teníamos para estos cursos nos las están
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reduciendo o nos las están quitando desde la Generalitat, o nos están poniendo
una serie de normas difíciles de cumplir. Estamos estudiando otras vías para
poder colaborar con otras entidades y poder ofrecer una serie de cursos mucho
más prácticos, de autoempleo, de gestión del tiempo, etc. No a través de la
Generalitat sino a través de universidades. Estamos trabajando con el potencial
de los mercados de les Franqueses, que creemos que es un punto dinamizador no
sólo por el mercado en sí sino por los entornos de esos mercados. En seis meses
hemos doblado el mercado de Corró d’Avall, creo que es visible por todo el
mundo. Estamos creando una serie de bolsas promocionales para el mercado,
para el comercio, para la restauración, intentando dinamizar la compra y el
consumo en les Franqueses. Y estamos intentando promocionar el espacio de
Can Ribas que creemos que es un espacio infravalorado y que es un espacio que
lo pueden utilizar todas nuestras empresas de les Franqueses para promocionarse
de cara al exterior.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal CiU, senyor JOSÉ RAMÍREZ
que respon a la primera pregunta formulada pel regidor del grup municipal PxC, senyor
JOSEP BADIA, en relació a la tramesa de documentació del Patronat d’Esports.
Senyor Badia, usted me dice que hace dos meses que no reciben los registros de
entrada del Patronato. No sé porqué ha esperado dos meses en decirlo porque
usted tiene mi teléfono y nos hablamos cada dos por tres. Una simple llamada
diciéndome: Ramírez, no recibo las entradas, y yo lo miro inmediatamente. No
obstante, mañana yo preguntaré en el área si es correcto lo que usted me está
diciendo y, en el caso en que no se haya enviado, se le enviará. Tomo nota.
A continuació, pren la paraula la regidora del grup municipal CiU, senyora ROSA
MARIA ISIDRO que contesta a la primera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal LFI, senyor FERRAN GONTÁN, en relació a l’augment de les quotes de les
escoles bressol.
Senyor Gontán, s’han pujat les quotes de les escoles bressol perquè des de la
Generalitat no ens arriba més subvenció, tot i que s’ha demanat, i d’alguna
manera s’ha d’arribar a algun acord per tal que això sigui finançat per ambdues
parts. A més, aquests vint-i-cinc euros són de tot l’any, del 2011-2012. Però
comptant amb la quota de l’any 2010-2011, perquè encara no ens han donat cap
proposta de quina part serà la que finançarà la Generalitat. Per tant, s’ha hagut
de prendre aquesta decisió. Són vint-i-cinc euros a partir del mes de febrer però
que resulta que són dotze euros amb cinquanta cèntims si comptem que és des
del mes de setembre fins al mes de juliol. I, després, l’altra cosa que s’ha fet és
que és proporcional, també compta que els que hi van al matí o els que hi van a
la tarda, normalment en aquests casos és més car, quan no s’utilitza o no
s’aprofita del tot.
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Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta:
Senyor Badia, em pot aclarir la seva pregunta del sector U, si us plau ?. No m’ha
quedat clara.
Intervé el regidor senyor BADIA dient:
Últimament hi ha hagut diverses entrades, deu o dotze, de propietaris del sector.
És això, què passa ?.
El senyor RIBALTA contesta:
El polígon industrial del sector U és un polígon que es va planificar, si no
recordo malament, l’any 2004-2005. En el moment en què es va efectuar la
reparcel·lació d’aquest polígon, un dels propietaris no estava d’acord amb la
parcel·lació que s’havia portat a terme, considerava que amb les adjudicacions
que li feia aquest ajuntament com a propietari de part dels terrenys que s’havien
requalificat, hi sortia perdent. Va portar aquest tema als tribunals i, tots sabem
com van els tribunals, la sentència va arribar durant l’any 2011. Aquesta
sentència deia que, segons la reparcel·lació efectuada i realitzada l’any 20042005, si no recordo malament - corregeixi’m senyor Torné perquè no recordo
l’any -, aquest ajuntament havia fet malament aquesta reparcel·lació i havia
perjudicat a aquest propietari i calia indemnitzar-lo amb 300.000 euros. Aquest
propietari demanava això més els interessos de demora. Les lleis d’Urbanisme
són molt clares en aquest sentit. Aquest ajuntament, l’àrea d’Hisenda, l’àrea
d’Urbanisme, Alcaldia, etc., va decidir que, com marca la llei, això repercutís en
la resta dels propietaris que eren els qui havien de compensar això. Evidentment,
quan aquesta notícia va arribar als propietaris que consideraven que el compte
d’aportacions estava tancat; amb la situació que estem vivint a nivell econòmic,
va significar una situació complicada o, com a mínim, gens agradable o difícil,
des del punt de vista econòmic per aquests propietaris que, per culpa d’aquesta
sentència, es veien obligats a pagar aquestes quotes d’urbanització. En aquests
moments, aquesta és la situació i el problema és aquest. No sé si té algun altre
dubte al respecte.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JUAN
ANTONIO MARÍN i respon a la segona pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PxC, senyor JOSEP BADIA, referent a les obres del carrer Girona:
He de dir-li al respecte que ja vaig donar ordres per tal que li fessin arribar la
resposta. Com que veig que no li ha arribat o que no la sap encara, li comento: la
gent que viu al local que vostè ens va dir van demanar un assabentat i estan
dintre del que marca la normativa. Per tant, “han fet els deures”. Els veïns i
veïnes no s’han de preocupar perquè han demanat el permís pertinent.
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També voldria afegir una cosa, senyor Rosàs, ampliant la informació que ha
donat el regidor de Dinamització. Des de Llei de Barris, s’ha pogut contractar,
amb el SOC, vuit persones, sis fan tasques de manteniment i dues fan d’auxiliar
de civisme. Volia afegir aquest detall.
El Senyor ALCALDE respon a la quarta pregunta formulada pel regidor del grup
municipal LFI, senyor FERRAN GONTÁN, en relació al recurs contenciós de la planta
de biomassa.
No m’agrada el titular però el respecto. El que diu a dintre és el que
veritablement penso en aquest aspecte, tot i que a darrera meu hi ha altra gent
que pot pensar diferent que jo i jo hauré de fer el que l’altra gent digui. Penso
que si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ens dóna la raó, en
aquests moments l’ajuntament de les Franqueses està en una situació complicada
per gastar-se el que s’ha de gastar en un nou recurs que no sabem on ens portarà.
Però és una opinió molt personal.
El Senyor ALCALDE contesta a la tercera pregunta formulada pel regidor del grup
municipal PxC, senyor JOSEP BADIA, en relació a les emissions de les Franqueses del
Vallès a VOTV.
Senyor Badia, malauradament, els meus compromisos com a alcalde no m’han
deixat veure-ho encara cap dia de les 14 a les 15 hores, i espero poder-ho veure i
poder jutjar-ho. Si veritablement és així, posarem les mesures oportunes perquè
no passi més.
Pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, senyor RAFAEL BERNABÉ i
exposa:
Perdona, no té res a veure amb tot això. M’ha vingut un “flash”.
El Senyor ALCALDE diu:
Li acceptem el “flash”.
El regidor senyor BERNABÉ exposa:
Primer, em sembla que hi ha una normativa que ens obliga a tots a parlar en
català en aquest Ple, tot i que respecto que hi hagi gent que no ho faci. El que no
acabo d’entendre és que, després, a l’acta, aquestes intervencions en castellà
surtin traduïdes al català. A veure si m’explico: o som una mica seriosos i tots
parlem en català perquè és una normativa que tenim, o permetem una certa
llibertat però després ho recollim a l’acta de la mateixa manera....
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Intervé el Senyor ALCALDE dient:
Jo permetria una certa llibertat i que l’acta reculli l’idioma amb què s’ha parlat.
Senyor secretari, si es parla en castellà, s’ha de recollir en castellà.
La Presidència obre el torn d’intervencions del públic assistent.

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

