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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 26 de gener de 2012 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:30 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde   
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, 4t tinent d’Alcalde 
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde  
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora   
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor                   
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidora 
JOSEP RANDOS PARÉS,  regidor 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor  
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor  
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor     
 
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental  
LLUÍS MUÑOZ LLORET, secretari 
 
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El senyor President obre la sessió i a continuació pregunta als senyors/es regidors/es 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’acta 
esmentada.  
 
Aleshores, el Sr. President dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

2. RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1138/2011, DE  22 DE 
DESEMBRE, PEL QUAL ES MODIFICA LA PLANTILLA DEL 
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PERSONAL PER TAL D'ADAPTAR LES NECESSITATS DE 
RECURSOS HUMANS EXISTENTS A LA NOVA CONFIGURACIÓ 
D'ÀREES PREVISTA PER A L'EXERCICI DE 2012 

 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 1138/2011, de data 22 de desembre, es va 
adoptar els acords la part dispositiva dels quals es transcriu a continuació:  
 
“ Primer.- APROVAR, amb efectes d’1 de gener de 2012, les modificacions que es 
proposen a continuació relatives a l’adaptació de l’organigrama aprovat en data 5 de 
novembre de 2011 (ha de dir 10 de novembre de 2011) i que posteriorment s’inclouran 
en la plantilla prevista per 2012 que s’acompanyarà amb els pressupostos de 2012, en 
el moment en què s’aprovin: 
 

1. Creació d’aquelles places laborals que són indispensables per mantenir la 
qualitat dels serveis que s’ofereixen des de les àrees i que responen a la 
regularització de contractacions temporals de llarga duració existents, en base 
a necessitats derivades de l’actual situació econòmica i de la racionalització de 
la despesa: 

1 plaça d’enginyer/a tècnic/a, 1 plaça d’educador/a social, 1 plaça de 
pedagog/a, 1 auxiliar tècnic/a de RRHH, 1 auxiliar administratiu/va, 1 peó de 
manteniment, 1 auxiliar tècnic/a comptable 

2. Creació d’aquelles places de funcionaris necessàries que responen a funcions 
públiques en matèria de control de la gestió econòmica i financera, comptable i 
de tresoreria: 

2 places de tècnic de grau mig, inclosos dins l’escala d’administració especial 
3. Renovació d’aquells contractes que responen directa o indirectament a 

projectes amb finançament d’altres administracions públiques. 

 
Segon.- DONAR compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que celebri als efectes de RATIFICACIÓ d’aquesta resolució. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les regidories i àrees afectades”. 
 
TENINT EN COMPTE allò que disposa l'article 126 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals 
Vigents en matèria de Règim Local, interpretat en relació amb allò que s’estableix a 
l'art. 169  del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i altra normativa concordant.  
 
VIST l'informe emès per la Intervenció de Fons al qual es constata que els referits 
acords no suposen en cap cas un increment de les despeses corresponents al capítol I del 
pressupost previst per a l’exercici de 2012.  
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DE CONFORMITAT l’apartat segon de l’esmentat Decret i amb l’informe emès per la 
Secretaria municipal, es proposa  al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents:  
 
ACORDS:   
 
Primer.- RATIFICAR íntegrament el Decret de l’Alcalde núm. 1138/2011, de data 22 
de desembre de 2011, pel qual es modifica la plantilla del personal per tal d’adaptar 
les necessitats de recursos humans existents a la nova configuració d’àrees prevista per 
a l’exercici de 2012.  
 
Segon.- DISPOSAR que es faci exposició pública de l’anterior acord, mitjançant 
anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, per termini de quinze dies, a 
l'efecte que els interessats / les interessades puguin formalitzar les reclamacions que 
estimin convenients.  
 
Tercer.- FACULTAR al sr. Alcalde perquè elevi a definitiva aquests acords en cas que 
no es presenti cap al·legació i/o al·legació durant el període d’informació pública, 
procedint directament a la seva reglamentària publicació. 
 
Quart.- NOTIFICAR-HO a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació i als 
representants legals dels empleats d’aquesta Corporació. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: 
 

No entenem molt bé quina necessitat o urgència hi ha de fer aquest decret de 
modificació de plantilla, quan entenem que la plantilla de personal hauria d’anar 
amb el pressupost del 2012, que suposo que en breu estarà en aquesta sala. No 
creiem que sigui tan prioritari fer aquestes modificacions quan encara no tenim 
ni el pressupost fet, ni sabem amb què podem comptar o amb què no podem 
comptar. 

 
Que al final no ens passi com l’hi està passant ara a la Generalitat, que s’ha 
adonat que, naturalment, segueixen sense tenir diners i han retallat una hora de 
feina a 7000 funcionaris perquè no els poden pagar. 

 
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ: 
 

Nosaltres celebrem que es regularitzin els llocs de treball dels quals, per 
diferents motius, se n’havia fet la contractació però no el concurs públic. No 
obstant, compartim amb la senyora CLAVERIA, el fet que hagués estat millor 
esperar i passar-ho tot amb els pressupostos. 
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Li demanaria, Sr. Colomé, que ara això no quedi una mica en el “limbo de los 
justos” i que aquestes places es regularitzin el més ràpid possible i, en tot cas,  
dintre del primer semestre, precisament per donar la garantia que aquest equip de 
govern comença amb un altre ritme i amb un altre tarannà. 
També ens preocupa una de les places que s’ha anul·lat: la de la recepció de Can 
Ganduxer. 
 

Pren la paraula el regidor senyor BADIA: 
 

Després de fer el pressupost del 2011, el desembre vostè fa un decret per 
aquestes 8 places i, l’altre dia ja ho vaig dir, no sé per què són aquestes places; 
d’enginyer tècnic i auxiliar...? quan, en aquests moments, primer, el pressupost 
no està aprovat i, segon, a la plantilla del personal no hi són aquestes places, no 
sé com fa ara un decret.... 

 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: 
 

Només comentar-vos que aquestes places estaven al  pressupost però no a la 
plantilla, que és diferent; en plantilla, són places que consolidem a la plantilla de 
l’ajuntament; estaven a Capítol 1, però no eren a plantilla, és a dir, estaven, per 
exemple, per obra i servei determinat. 

 
Per què ho hem fet amb data 22 de desembre ? Perquè teníem por del decret llei 
del senyor Rajoy, que, veritablement, ens ha donat la raó de per què hem fet 
aquest decret. Ell ha fet un decret dient que no es pot contractar a ningú més a 
partir de l’1 de gener del 2012; que no es poden fer substitucions, etc. Nosaltres, 
atenint-nos a la normativa vigent aleshores, hem fet aquest decret de l’Alcalde 
per avançar-nos a aquesta nova realitat. 

 
Aquesta és la plantilla que quedarà consolidada a l’ajuntament; una vegada 
ratificada pel Ple, no trigarem sis mesos a fer-ho, ho farem de seguida que 
poguem. Es faran els nomenaments del personal interí i, després, s’intentarà 
treure-ho a concurs públic, encara que crec que no es podrà, segons la normativa, 
però, com a mínim, aquestes persones podran passar a ser interines. 

 
Pel que fa al tema de la neteja i alguna altre plaça més, jo vaig donar directrius al 
gerent que, els treballadors que no se’ls va renovar el contracte per finalització, 
es poguessin, “recol·locar” en el màxim nombre possible de casos. Aquesta que 
vostè em diu, és una plaça que intentarem “recol·locar” en alguna empresa que 
presta serveis a l’ajuntament. Així doncs, Can Ganduxer quedarà amb un timbre 
que obrirà la porta. 

 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: 
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Estic una mica mal o poc informada: acaba de dir que va donar instruccions al 
gerent perquè es fes tot això. Tenim gerent ? 

 
Respon el senyor ALCALDE: 
 
 Sí, tenim gerent. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: 
 
 Li agrairia que n’informés, perquè molta gent d’aquí no ho sap.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: 
 

Fins ara, l’estructura gerencial era el senyor Josep Maria Amorós i dos 
contractes d’assessorament, el del senyor Joaquim Bach i el del senyor Francesc 
Esteve. Aquests contractes es van aprovar per Junta de Govern, però 
malauradament, i ha sortit en els mitjans de comunicació, el senyor Amorós ha 
rebut una oferta de l’Ajuntament de Barcelona i marxarà allà. Per tant, farem un 
canvi; el contracte d’assessorament del senyor Joaquim Bach el passarà a tenir el 
senyor Amorós, i el senyor Bach, que estava a l’Ajuntament de Mataró amb 
plaça en propietat, ha sol·licitat el reingrés i serà el nou gerent de l’ajuntament. 

 
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació.      
 
SOTMESA a votació la proposta de ratificació del Decret, és aprovada per tretze vots a 
favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i LFI; 
quatre vots en contra, dels regidors dels grups municipals CpF i PxC, i per tant, amb el 
quòrum legal necessari. 
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 

3. RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 
DATA 5 DE GENER DE 2012, PEL QUAL S'APROVA EL CONVENI 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI AL  
MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PROPOSAT PEL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 5 de gener de 
2012, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:  
 
“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el 27 d’octubre de 2011, 
va adoptar, entre d’altres, els acords següents:  
  



Ple 26/01/2012 – pàg. 6 

“Primer.- RATIFICAR íntegrament els acords de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, adoptats en la sessió del dia 13 d’octubre de 2011 i transcrits anteriorment, 
pels quals s’aprova l’adhesió al conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili 
al municipi de Les Franqueses del Vallès, proposat pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, i els termes jurídics i les condicions en què s’haurà de formalitzar.  

  
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a l’àrea 
de Polítiques Socials, Sanitat i Gent Gran i a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i 
Participació.” 
  
ATÈS que la vigència de l’esmentat conveni va finalitzar el passat dia 31 de desembre 
de 2011.  
  
ATÈS que, mitjançant acord plenari de data  de 23 de novembre de 2011, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació de l’esmentat servei amb diversos ajuntaments, entre d’altres, el de Les 
Franqueses del Vallès, i que els efectes del mateix s’estenen des de l’1 de gener de 2012 
fins al 31 de desembre de 2020. 
  
ATÈS que interessa l’ajuntament l’aprovació de l’indicat conveni.  

  
ATÈS, per altra banda, que per Decret de l’Alcalde, núm. 792/2011, de 12 de setembre, 
es va acordar, amb caràcter general, aturar la realització i el pagament de tota mena de 
despeses fins a l’aprovació definitiva del pressupost de l’ajuntament del que queda de 
l’exercici de 2011, mesura que és d’aplicació a la despesa inherent a l’aprovació i la 
signatura dels tantes vegades esmentat conveni.  
  
ATÈS que, no obstant això, per Decret de l’Alcalde núm. 894/2011, de data 6 d’octubre, 
es va acordar aclarir l’abast del Decret núm. 792/2011, abans esmentat, en el sentit 
d’establir que queden exclosos o exceptuats de la mesura que en ell s’hi adopta els 
pagaments de despeses que tinguin la consideració d’absolutament inajornables (com, 
ordinàriament és el cas de les despeses judicials) o que, a criteri de la Junta de Govern 
Local, tinguin la consideració de serveis directes, urgents i inexcusables a la ciutadania.  
  
ATÈS que es considera que la prestació de l’indicat servei d’ajuda a domicili no es pot 
interrompre. 
  
ATÈS que si bé no hi ha consignació pressupostària suficient (a la partida 2012 08 2311 
22799, servei d’atenció domiciliària, del  pressupost de l’ajuntament prorrogat per a 
l’exercici 2012) per fer front al total de la despesa, sí que hi ha el compromís ferm que 
la Generalitat de Catalunya, previst a l’article 62.2 de la Llei de serveis socials, que 
abonarà a l’ajuntament un mínim del 66% (és a dir, la quantitat aproximada de 
43.683,53 euros) “del cost dels (...) dels serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència 
que el Pla i la Cartera estableixen per a l’àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis 
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socials” i la previsió que, en el projecte de pressupostos per l’exercici de 2012, que 
s’està elaborant, es preveurà l’esmentada despesa.   
  
ATÈS, finalment, que interessa l’aprovació urgent del conveni perquè, com s’ha dit 
abans, aquest estén els seus efectes des del dia 1 de gener de 2012.  

  
VIST l'informe favorable emès per la cap de l’Àrea de Polítiques Socials, Gent Gran i 
Sanitat. 
 
DE CONFORMITAT amb els informes favorables de la Sra. Interventora accidental i 
de la Secretaria municipal, la regidora de Polítiques Socials proposa a la Junta de 
Govern Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcalde núm. 606/2011, 
de 29 de juny, l’adopció dels següents  

  
ACORDS:  

  
Primer.- APROVAR el conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili al 
municipi de les Franqueses del Vallès, aprovat pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en sessió plenària del dia 23 de novembre de 2011, amb una vigència prevista 
de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2020.  

  
Segon.- APROVAR un màxim de 4.000 hores de prestació del servei de cura de la 
persona i de la llar des de l’inici de la prestació fins al 31 de desembre de 2012. 
  
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que correspon a l’ajuntament, estimada en la 
actualitat i per a l’exercici de 2012, en la quantitat de 66.187,18 €, amb el benentès 
que, en el moment que es tingui confirmació escrita de l’atorgament de la subvenció de 
la Generalitat de Catalunya, s’ajustaran les quantitats. 
  
ACLARIR que la dita despesa serà de l’import esmentat sempre i quan les altres 
administracions que intervenen en la prestació del servei mantinguin íntegrament les 
aportacions que els correspon de satisfer en cada anualitat, durant tota la vigència del 
conveni. 
  
Quart.- IMPUTAR l’esmentada despesa a la partida 2012 08 2311 22799, servei 
d’atenció domiciliària, del  pressupost de l’ajuntament prorrogat per a l’exercici 2012,  
efectuant la corresponent retenció de crèdit a l’exercici actual i als exercicis als que 
s’estén la vigència del conveni i adquirir el compromís que en el pressupost per a 
l’exercici 2012 que s’està confeccionant, es dotarà de suficient consignació 
pressupostària. 

  
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a l’àrea 
de Polítiques Socials, Sanitat i Gent Gran i a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i 
Participació. 
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Sisè.- PROPOSAR la ratificació dels anteriors acords al Ple de l’Ajuntament en la 
propera sessió que hagi de realitzar, per ser l’òrgan competent per a la seva 
aprovació.” 
 
DE CONFORMITAT amb l’apartat sisè dels acords de la Junta de Govern Local 
transcrits anteriorment i atès, efectivament, que la competència per a adoptar-los 
correspon al Ple de la Corporació, l’Alcalde proposa al plenari de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- RATIFICAR íntegrament els acords de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, adoptats en la sessió del dia 5 de gener de 2012 i transcrits anteriorment, 
pels quals s’aprova l’adhesió al conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a 
Domicili al municipi de les Franqueses del Vallès proposat pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, i els termes jurídics i les condicions en què la mateixa s’haurà de 
formalitzar.  

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a l’àrea 
de Polítiques Socials, Sanitat i Gent Gran i a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i 
Participació. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ: 
 

Nosaltres votarem en contra perquè ens regim per allò que vam dir en el Ple on 
es va aprovar això. Però, a més, jo penso que tancar un conveni de cara a l’any 
2020, és anar més enllà del que és la seva legislatura i dos més; és poc ètic tancar 
convenis a tan llarg termini, perquè està hipotecant als possibles alcaldes o 
alcaldesses que puguin sortir en un futur. És una proposta de l’actual equip de 
govern i, des del nostre punt de vista, no hauria de passar del mandat d’aquest 
govern de vostès.   

 
Dit això, he de dir que continua sortint molt més car que contractar personal 
directe. Torno a dir, el preu d’ara són 16,50 euros i una persona de Serveis 
Socials surt a 12,50 euros; jo no veig cap mena d’avantatge en tenir un servei 
subrogat a través del Consell Comarcal, en el qual, a més, hi  tindrem gent que 
no arriben ni als 1.000 euros.  

 
En quines condicions de treball atendran aquestes persones  la nostra gent gran? 
Amb quina motivació vindran a treballar? 
 

Pren la paraula el regidor senyor BADIA: 
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Amb aquest servei hi estic bastant d’acord, però hi ha dues coses que volia 
comentar; no hi ha partida pressupostària suficient, i, després no tenim encara 
assegurada la subvenció de la Generalitat, perquè ningú ha dit res ni he vist cap 
registre d’entrada i estem parlant d’una subvenció de 43.000 euros. Per què es fa 
de 8 anys, aquest conveni amb el Consell Comarcal? No ho entenc.... 
 

Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: 
 

Primer voldria aclarir una mica el per què nosaltres, des de l’equip de govern, 
apostem pel servei d’atenció domiciliària, que suposo que tothom està d’acord 
en hem de mantenir aquest suport perquè es un servei a les persones i, 
evidentment, penso que ho hem de fer, tant perquè la llei de serveis socials ens 
ho prescriu com perquè la nostra credibilitat i la nostra aposta és perquè aquestes 
persones ho necessiten.  

 
En relació al tema que dieu que és més rentable la contractació directa de 
personal, no és veritat perquè nosaltres no podem contractar des de l’ajuntament 
a cap personal; i, si hagués de prestar-lo el personal de serveis socials seria és 
impossible donar-li gestió i organització perquè no hi ha recursos humans que ho 
puguin fer.  
 
A banda d’això, per què aquest conveni amb el Consell Comarcal? Primer, 
perquè tots els municipis menors de 20.000 habitants el que intentem és que es 
faci la gestió a través d’un ens com el Consell Comarcal.  
 
Hi estem adherits quinze municipis i, si haguéssim de fer nosaltres aquest tipus 
de servei amb els preus que estableix la Diputació, sortiria a 18 euros el 
preu/hora. Si ho fem amb conveni, surt molt més econòmic; a part d’això, el que 
pretén aquest conveni és ordenar el servei a través d’una ordenança comuna en 
la que s’està treballant amb els altres municipis; una regulació en la qual es 
pugui garantir tot el que és el servei pròpiament dit i també, d’alguna manera, 
una certa compensació a través d’un copagament dels usuaris.  
 
Nosaltres, dins de la nostra ordenança –que, de moment encara l’estem fent 
servir perquè no hi ha una definició exacta de quina serà la nova- estem valorant 
tots aquests serveis amb un copagament d’entre 0 i 9 euros; això vol dir que hi 
ha una mitjana de 5 euros i està reflectit dins del que són les rendes baixes, és a 
dir, que quan menys renda tingui l’usuari, menys haurà de pagar, i hi hauran 
usuaris que no pagaran perquè tenen la renda per sota. 
 
Després, respecte del tema dels “mileuristes”, he de dir que hi ha un conveni de 
treballadors familiars, l’últim aprovat al desembre del 2011, i, en funció de la 
categoria de la persona que està donant aquest servei, la retribució està establerta 
entre els 1.075 euros preu mensual brut i els 1.100 a 1.200 euros del 
coordinador/a. 
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A la pregunta de per què no tenim partida suficient, he de  dir que nosaltres hem 
fet uns càlculs; sí que és veritat que no tenim la conformitat de la Generalitat 
però sí la del Consell Comarcal perquè, sinó, no tindria valor el fet d’apostar per 
un conveni amb quinze municipis. El Consell Comarcal ens ha notificat que han 
parlat directament amb el Departament de Benestar Social i hi ha el compromís 
d’aquest de tenir la subvenció.   
La Generalitat està obligada, per llei, a donar un 66% de tot el que és els serveis 
socials, inclòs el SAT (servei assistencial) i el de teleassitència, entre altres. 
Això vol dir que nosaltres, tot i no tenir la garantia, perquè això no es podrà 
saber fins que no hi hagin les convocatòries de subvencions, apostem perquè 
entre la subvenció que ens ha dit el Consell Comarcal, que serà la mateixa que la 
de l’any 2011, i la previsió del tema dels copagaments, tindrem la possibilitat 
que es pugui fer. 
 

Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ: 
 
Queda el tema de, per què fins l’any 2020? Que algú ens ho expliqui, si us plau. 
I, després, queda comentar allò que diu vostè que no podem contractar personal: 
la llei sí que diu que no es pot augmentar la plantilla en el Capítol 1; això és cert, 
per la taxa de reposició, que això també és cert: Però també diu que, en casos 
d’urgència, la contractació pot ser legítima, i més si és temporal, i més si no 
estem consolidant llocs de treball. En aquest cas, evidentment, aquesta 
contractació aniria lligada aquest servei; és més, vostès com a ajuntament, tenen 
una empresa que és Dinamització Econòmica, s.l. que podria gestionar aquest 
servei directament, o crear aquest servei, on hi poguessin anar els usuaris, tant 
els que tenen dret a bonificació com els que no, tant els que demanin una dona 
perquè els acompanyi com els que demanin una dona perquè els netegi la casa, 
perquè és gent gran, i podríen incentivar aquest servei vostès mateixos, 
“autogestionant”-l’ho. 
 
Ara, jo entenc que el més còmode és pagar i, llavors, dir; “mira, com que tots els 
ajuntaments ens hem posat d’acord, això ens sortirà molt més econòmic, signem 
un conveni que és el del sector...”: a veure, a mi m’agradaria que vostè 
m’expliqués el següent: una treballadora familiar que tenim a la plantilla, què 
cobra? cobren aquests sous? Perquè precisament el que hem intentat sempre a 
l’administració publica és dignificar sous.... 

 
Una lluita llarga ha estat que no hi hagués ni un sol “mileurista” a 
l’administració publica, tot i les retallades que hem sofert. A mi no em va que 
em digui que “el  conveni del sector és aquest”, quan nosaltres potser tenim una 
treballadora a la plantilla que està cobrant més; hem de dignificar els llocs i les 
condicions de treball.  
 

Pren la paraula el regidor senyor BADIA: 
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El tema dels 8 anys: per què, tants anys? I després, pel que he vist, es parla al 
conveni 4.000 hores a l’any, oi ? Doncs  jo he anat al Consell Comarcal i he vist 
la seva oferta pública -que, per cert, la taula de contractació és fa el dia 30 i el 
dia 8-  i no em quadra. 
 

Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: 
 

A veure, senyor Badia, el tema de les 4.000 hores és perquè el Consell Comarcal 
ens va demanar quina era la quantitat d’hores que podríem donar respecte el 
número d’usuaris que en aquest moment tenim. No sabem si poden incrementar-
se o no, en funció que hi ha usuaris que deixen el servei per el motiu que sigui. 
El valor de les 4.000 hores ha estat un càlcul que hem fet respecte el que hem 
tingut durant l’any 2011, no és perquè ens hagin adjudicat 4.000 hores; hem estat 
nosaltres que hem proposat 4.000 hores. També perquè, a nivell pressupostari, 
hem tingut en compte que podríem assumir aquestes hores; a més a més, hi ha 
una limitació en hores per cada municipi respecte els usuaris que estan atenent. 

 
Respecte el tema dels 20 anys, és un tema jurídic del qual jo, en aquest moment, 
no us en puc parlar; però prenc nota i podem donar l’explicació a través del 
Secretari; o jo mateixa us puc enviar informació al respecte; però, insisteixo, és 
un tema jurídic, perquè, a més, és prorrogable: nosaltres tenim el conveni fins el 
31 de desembre del 2020, i és prorrogable per dos anys més. Però podem 
rescindir el contracte a partir del moment que vulguem, sempre hi ha situacions 
davant les quals pots rescindir un contracte. 

 
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta de ratificació dels acords de la Junta de Govern Local, 
és aprovada per catorze vots a favor, dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, 
PP, ERC-AM, UPLF i CpF; dos vots en contra, dels regidors del grup municipal LFI, 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. 
 
 

4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DELS ARTICLES 2 , 3 
I 5.1 DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS  
ESTABLES DE PARELLA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
ATÈS que el Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2004, va 
aprovar inicialment el reglament del registre municipal d’unions estables de parella de 
les Franqueses del Vallès, i mitjançant Decret d’Alcaldia de 30 de juny de 2004 es va 
elevar a definitiu el citat acord. 
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ATÈS que quan es va aprovar el reglament del registre municipal d’unions estables de 
parella la normativa vigent aplicable a Catalunya era la Llei 10/1998, de 15 de juliol, 
d’unions estables de parella. Aquesta Llei va ser derogada per la Llei 25/2010, de 29 
juliol, del llibre segon el Codi Civil de Catalunya (des d’ara CCC), relatiu a la persona i 
a la família. La convivència estable en parella ve regulada en els articles 234-1 a 234-14 
CCC. 
 
ATÈS que l’article 234-1 CCC estableix que dues persones que conviuen en una 
comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella de fet estable, en 
qualsevol dels casos següents: 
 
a. Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs 
b. Si durant la convivència, tenen un fill comú 
c. Si formalitzen la relació en escriptura pública 
 
VISTOS els informes jurídics emesos per la Secretaria. 
 
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestat reglamentària i d’autoorganització i de les 
competències que els confereixen l’article 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i que l’article 66.1 del mateix text normatiu estableix que “el municipi, per al a gestió 
dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena 
d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 
les aspiracions de la comunitat de veïns”. 
 
VIST el què disposa l’article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i 
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els 
quals regulen el procediment d’aprovació i modificació de les ordenances i reglaments. 
 
DE CONFORMITAT amb el què preveuen els articles 60 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la MODIFICACIÓ dels articles 2, 3 i 5.1 del 
reglament del registre municipal d’unions estables de parella de les Franqueses del 
Vallès, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 29 
d’abril de 2004 i elevat a definitiu mitjançant Decret d’Alcaldia de 30 de juny de 2004, 
els quals quedaran redactats de la següent manera: 
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Article 2: 
 

“Objecte. Tenen accés al Registre les unions no matrimonials de convivència 
estable, regulades a la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i a la família. Es destina a les inscripcions 
voluntàries d’unions no fortuïtes basades en un vincle afectiu amb voluntat de 
permanència de les parelles, tant heterosexuals com del mateix sexe, i que conviuen 
en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial. Aquesta inscripció es portarà a 
terme en la forma i amb els requisits que s’estableixen en la present normativa”. 

 
Article 3: 
 

“Declaracions i actes objectes d’inscripció. Són objecte d’inscripció: 
 
1. Les declaracions de constitució, modificació i extinció voluntàries de convivència 
dels membres de la parella atorgades en presència de l’Alcalde o Regidor en qui 
delegui, assistit degudament pel Secretari de la Corporació, o bé de la persona 
designada per l'Ajuntament com a responsable del registre. 
 
2. Les còpies simples d’escriptura pública de constitució, modificació i extinció dels 
règims de convivència. 
 
3. Els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials que afectin els 
seus membres, sempre que no siguin susceptibles d’inscripció o anotació en algun 
altre instrument o registre públic i no siguin contràries a l’ordenament jurídic”. 

 
Article 5.1: 
 

“Requisits de la inscripció: 
 
a) Les inscripcions es realitzaran prèvia sol·licitud conjunta dels membres de la 
unió estable de parella, que hauran de complir els següents requisits: 
 
- Ser major d’edat o menor emancipat 
- Els dos integrants de la unió no matrimonial han d’estar empadronats en aquest 

municipi, i hauran d’haver conviscut prèviament com a mínim durant el període 
de dos anys de forma ininterrompuda.  

- No tenir entre sí una relació de parentesc per consanguinitat o adopció en línia 
recta o línia col·lateral en segon grau. 

- No trobar-se incapacitat per emetre el consentiment necessari per dur a terme 
l’acte o declaració objecte d’inscripció. 

- No estar subjecte a cap vincle matrimonial anterior no dissolt. És a dir, 
únicament es poden inscriure aquelles persones que estiguin solteres, 
divorciades o vídues. 
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- No constar inscrit com a integrant d’una unió estable de parella a cap altre 
registre de similars característiques al present. 

- Com a mínim, un dels dos membres de la parella haurà de tenir veïnatge civil 
català. 

- Haver viscut maritalment, com a mínim, un període ininterromput de dos anys. 
El transcurs d’aquest període no serà necessari quan tinguin descendència 
comuna, però sí que cal el requisit de la convivència.  

- Manifestar el coneixement de la normativa reguladora de les unions estables de 
parella.   

 
b) Per procedir a la inscripció caldrà presentar una sol·licitud conjunta signada 
pels dos membres identificats de forma clara on facin constar expressament la seva 
voluntat de formar una unió estable de parella, que conviuen en una comunitat de 
vida anàloga a la matrimonial i que almenys un dels dos te veïnatge civil català. 
 
c) Per tal d’acreditar els requisits establerts a l’apartat a), s’haurà d’aportar la 
següent documentació: 
 
- Fotocòpia del DNI dels dos membres de la unió  
- Si s’escau, la documentació acreditativa de l’obtenció de la emancipació del 

menor de 18 anys. 
- Si els dos membres no tenen descendència comuna, un certificat de convivència 

històric que haurà d’acreditar la convivència dels dos membres de la unió 
durant un termini mínim de dos anys, de forma ininterrompuda 

- Si els dos membres tenen descendència comuna, un certificat de convivència (no 
caldrà acreditar la convivència dels dos membres durant el termini de dos 
anys). 

- Declaració jurada de cadascun dels dos membres de la parella sobre els 
següents extrems: 

o Que no tenen entre sí una relació de parentesc per consanguinitat o 
adopció en línia recta o línia col·lateral en segon grau. 

o Que no es troben incapacitats per emetre el consentiment necessari per 
dur a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció. 

o Que no consta inscrit com a integrant d’una altra unió estable de parella 
cap altre registre de similars característiques 

o Que ha transcorregut més de sis mesos des de la finalització d’una unió 
estable d’una parella anterior. 

o Que coneix la normativa reguladora de les unions de parella. 
- En el cas de persones amb nacionalitat espanyola, certificació del Registre Civil 

que acrediti l’estat civil de la persona 
- En el cas de persones estrangeres, un certificat de la delegació diplomàtica del 

país d’origen que acrediti el seu estat civil. Aquest document haurà d’estar 
traduït en alguna de les llengües oficials a Catalunya, i haurà d’estar 
degudament legalitzat pel Servei de Legalitzacions del Ministeri d’Afers 
Exteriors i Cooperació (excepte en el cas dels Països adherits al XII Conveni de 
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la Haya de 1961, que no caldrà la legalització però sí que requerirà la 
“postil·la”).” 

 
Segon.- SOTMETRE a informació pública els presents acords pel termini de trenta 
dies, a fi que es puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de major 
circulació de la província i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini 
d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de l’última de les 
publicacions esmentades. 
 
Tercer.- FACULTAR al sr. Alcalde perquè elevi a definitiva aquesta aprovació, en cas 
de no produir-se cap al·legació i/o al·legació durant el període d’informació pública, 
procedint directament a la seva publicació. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: 
 

Nosaltres, en aquest punt, ens abstindrem, no per res, però és que, francament, 
no entenem perquè s’ha de fer aquesta modificació. Nosaltres, amb el nostre 
alcalde Torné al capdavant,  vam ser pioners amb l’aprovació d’aquest reglament 
del registre municipal d’unions estables de parella, però ara, en aquests 
moments, quan lleis de rang superior tenen resolts tots els temes que recull 
aquest tipus de registre o reglament, i quan els ajuntaments grans s’estan adonant 
que això existeix i que no tenen perquè mantenir aquest registre, perquè estan 
fent una feina que no els pertoca, nosaltres ens dediquem a mantenir-lo, és a dir, 
anem a destemps i, a més, ho modifiquem. Francament, no ho entenc. 

 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: 
 

Una mica en la mateixa línia, nosaltres també ens abstindrem perquè creiem que 
aquest registre l’hauríem de fer desaparèixer perquè, anant a un notari, el tema 
queda resolt. Per tant, sincerament, el millor que podríem fer amb aquest registre 
és deixar-ho córrer. El Codi Civil Català ja ho regula tot, les parelles de fet van 
al notari en aquests supòsits i ho solucionen; per tant, no té massa sentit seguir 
mantenint el registre. 

 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: 
 

Jo votaré a favor, perquè vaig ser jo que em vaig adonar que, a diversos pisos del 
municipi de Les Franqueses, s’estaven fent parelles de fet i, fa cosa d’un mes, 
van haver-hi quatre persones domiciliades en un mateix pis.  

 
Jo vaig avisar d’això i veig que s’han estudiat la normativa. I, de la manera que 
estava fet abans, venia una persona aquí, s’empadronava avui i demà ja es podia 
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fer parella de fet i ara ja s’ha canviat el sistema. Ara es demana que estigui dos 
anys empadronada al municipi i crec que, a part de continuar fent un control, 
s’ha de tirar cap endavant. 

 
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: 
 

Més que res, intervinc per si podem canviar algunes de les abstencions en vots 
favorables.  
 
Suposo que tenim tots clar que la normativa vigent, que era del 2004, com bé ha 
dit la senyora Claveria, ha quedat derogada, bàsicament, perquè la llei a la que 
feia referència ha estat substituïda per una altre del 2010. I el motiu de per què es 
manté això i no es deroga, com han fet altes ajuntaments, és perquè el Col·legi 
d’Advocats considera, entre d’altres estaments, que la supressió dels decrets 
podria reduir els drets dels immigrants. Llavors, nosaltres, el que volem és 
adaptar el reglament a la situació actual, evitar que aquest municipi sigui una 
mica un “coladero”, com havia estat en els últims mesos, però mantenir el 
reglament per preservar els drets de totes les persones que vulguin fer-ne ús. 

 
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor, dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i PxC, i cinc abstencions, dels 
regidors dels grups municipals CpF i LFI, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

5. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS  
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL 
PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2010 

 
ATÈS que, per part de la Intervenció municipal, s’ha procedit a formar els estats i 
comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats 
mercantils de capital íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2010, comprensius 
de totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de 
tresoreria, dutes a terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i 
següents de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per 
Ordre de 27 de juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix 
l’Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat. 
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ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la 
Intervenció i per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament. 
 
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de 
quinze dies i vuit més, mitjançant edicte inserit al Butlletí Oficial de la Província de 
data 14 de novembre de 2011, al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de 
l’ajuntament, sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal 
d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd, 
S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a 
l’exercici de 2010. 
 
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2010, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: 
 

Només un petit aclariment. Nosaltres, naturalment, votarem en contra, per 
coherència amb les votacions que hem fet sempre en aquesta qüestió i perquè 
no estem d’acord en la línia que s’ha seguit de gastar “sense to ni so”, sense 
“ordre ni concert” i, per tant, no hi  podem estar d’acord en absolut. 

 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: 
 

Bé, ja anuncio que votarem en contra i el vot difícilment el canviarem.  
  

 La raó principal és que no podem justificar uns comptes en una situació 
política i de govern que era insostenible i immoral. Dit això, a banda que es 
presenten uns comptes i que estem esperant una auditoria, a l’auditoria anterior 
ja es deia que Entorn Verd s’hauria de tancar, per “quiebra” o bé “injectar-hi” 
diners. Què pensen fer? Com ho pensen resoldre? 

 
Intervé el senyor ALCALDE: 
 

Abans de donar la paraula al regidor...., properament, us convocaran a un 
Consell d’ Administració d’ Entorn Verd on s’haurà de votar el camí cap on 
tirarem. No us avanço res, primer ens ho hem d’acabar de mirar, però la 
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setmana que ve, el dijous 7 de febrer, a les 19h, ja us emplaço des d’ara als 
membres del Consell d’ Administració, per prendre una determinació 
definitiva. 

 
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: 
 

No sé si mereix la pena si no hem de canviar cap argument, però és un tràmit. 
Tots sabem que aquests números no són els números que ens agradaria que 
tingués el nostre ajuntament; però són els números que hi havia l’any 2010. 
Han seguit tots els tràmits corresponents i l’aprovació pel Ple seria l’últim pas 
que ens falta; no té més historia i no cal fer gaires comentaris més en aquest 
sentit. 

 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: 
 

Aprofitant que ens estem assabentant que estan fent coses a Entorn Verd -
perquè portàvem molts mesos sense parlar-ne-, el que em sorprèn és que 
pretengui convocar-nos el 7 de febrer i que decidim allà mateix una cosa que 
només es presentarà allà mateix. 

 
... Una cosa.... això és el que ha dit el senyor Alcalde: “que ens presentaran el 
dia 7 de febrer la solució i que s’haurà de votar allà...” 

 
Interromp el regidor senyor PROFITÓS: 
 

No. Vostès rebran, en temps i forma, una convocatòria per aquest Consell 
d’Administració, que, a més, lògicament, portarà un ordre del dia. 

 
Intervé el regidor senyor GONTÁN preguntant: 
 
 Dos dies abans? 
 
Respon el regidor senyor PROFITÓS: 
  
 No. Com a mínim, 5 dies. 
 
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: 
 
 Això és novetat. Perquè normalment són 2 dies abans, quan la rebem. 
 
Intervé el regidor senyor PROFITÓS reiterant: 
 

A veure, com a mínim 5 dies, que és el que estableixen els estatuts de la 
Societat Anònima. Si fins ara els han convocat a vostès amb 2 dies... no ho sé, 
però són 5 dies... 
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Intervé el senyor ALCALDE: 
 

I allà, esperem que hi hagin dos informes jurídics que ens ajudin a tots a 
prendre una decisió. 

 
Intervé el regidor senyor GONTÁN preguntant: 
 

Entenc això com que: hi ha dues opcions? O només hi haurà una opció ?, i és 
SI o NO? Hi ha més de dues opcions? 

  
(...) 
 Home... vostè ha obert la “caixa dels trons, senyor”... 
 
Interromp el senyor ALCALDE: 
 

No, no, ja està. No toquem més això. Ara parlem dels comptes...d’Entorn Verd, 
jo ja us he avançat el dia, i vostè, si després en vol fer alguna pregunta, serà a 
l’hora dels precs i preguntes. 

 
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor, dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, sis vots en contra, dels regidors 
dels grups municipals CpF, LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

6. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA 
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 103 DE LA NORMATIVA, SOBRE  
PREVISIÓ MÍNIMA DE PLACES D'APARCAMENT OBLIGATÒRIES  

 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2011, va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació de l’article 103 de la normativa, 
sobre previsió mínima de places d’aparcament obligatòries. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, durant el termini d’un mes, 
mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de major divulgació 
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de la província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones 
interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a les corporacions municipals 
limítrofes: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La 
Garriga, l’Ametlla del Vallès i Canovelles.” 

 
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període comprès entre els dies 
28 de novembre de 2011 i 9 de gener de 2012, segons edictes publicats en el diari AVUI 
de 28 de novembre de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de 
desembre de 2011 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6019 de 5 de 
desembre de 2011 i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar 
notificacions a les Corporacions locals limítrofes, no havent-se presentat durant 
l’esmentat període cap al·legació.   
 
ATÈS que l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) estableix que la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la seva formació.  
 
VIST el que disposen els articles  59 i 85 del TRLU i l’article 52.2.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les 
aprovacions inicial i provisional del planejament general del municipi. 
  
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació de l’article 103 de la normativa, 
sobre previsió mínima de places d’aparcament obligatòries.  
 
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona  per a la seva aprovació definitiva. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: 
 

Voldria preguntar al Secretari: Ens ha sorprès que l’informe tècnic el signi 
l’arquitecte municipal però que l’informe jurídic el signi un tècnic mig adscrit a 
l’àrea d’urbanisme.  
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La pregunta concreta, senyor Secretari: Un tècnic mig, pot signar un informe 
jurídic? 
 

Intervé el senyor ALCALDE dient: 
 
 Senyor Secretari, respongui. 
 
 
Respon el senyor SECRETARI: 
 

Si no es preceptiu, com és el cas, el pot emetre. La intenció era aportar una 
mica més de contingut a la proposta. No és preceptiu en aquest cas, repeteixo; 
per tant, no calia un informe del Secretari de l’ajuntament. 

 
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor, dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i LFI, un vot en contra, del 
regidor del grup municipal PxC, i tres abstencions, dels regidors del grup municipal 
CpF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

7. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA 
MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 172.15 I 186 DE LA NORMAT IVA, 
SOBRE LES EDIFICACIONS AUXILIARS A L'INTERIOR DEL P ATI 
D'ILLA EN LA ZONA RESIDENCIAL EN ILLA TANCADA 

 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2011, va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació dels articles 172.15 i 186 de la 
normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la zona 
residencial en illa tancada, de conformitat amb la normativa del Pla General 
d’Ordenació Urbana aprovat definitivament en data 10 de maig de 1995 (articles 
163.2 i 1) 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, durant el termini d’un mes, 
mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de major divulgació 
de la província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones 
interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions. 
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Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a les corporacions municipals 
limítrofes: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La 
Garriga, l’Ametlla del Vallès i Canovelles.” 

 
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període comprès entre els dies 
28 de novembre de 2011 i 9 de gener de 2012, segons edictes publicats en el diari AVUI 
de 28 de novembre de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de 
desembre de 2011 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6019 de 5 de 
desembre de 2011 i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar 
notificacions a les Corporacions locals limítrofes, no havent-se presentat durant 
l’esmentat període cap al·legació.   
 
ATÈS que l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) estableix que la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la seva formació.  
 
VIST el que disposen els articles  59 i 85 del TRLU i l’article 52.2.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a les 
aprovacions inicial i provisional del planejament general del municipi. 
  
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació dels articles 172.15 i 186 de la 
normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la zona 
residencial en illa tancada, de conformitat amb la normativa del Pla General 
d’Ordenació Urbana aprovat definitivament en data 10 de maig de 1995 (articles 163.2 
i 1). 
 
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona  per a la seva aprovació definitiva. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
No es produeix cap intervenció en aquest apartat, i el senyor Alcalde procedeix a donar 
pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor, dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i LFI, un vot en contra, del 
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regidor del grup municipal PxC, i tres abstencions, dels regidors del grup municipal 
CpF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA  
DE LLERONA A L'AMETLLA DEL VALLÈS 

 
ATÈS l’estudi, amb data desembre de 2011, que ha publicat Eurorap, consorci format 
pel RACC, el Servei Català de Trànsit i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, en el qual s’ha catalogat a la carretera de Llerona a l’Ametlla 
del Vallès, BV-1433, com a risc molt elevat, per als vehicles que circulen en el seu tram 
de 2,8 km. 
 
ATÈS que en els últims anys, a banda del manteniment del ferm, s’ha millorat la pintura 
de la via i s’ha col·locat un radar a prop de la rotonda de Llerona, actuacions que han 
estat insuficients per millorar la situació de la via i prevenir-hi accidents. 
 
ATÈS que cal realitzar actuacions amb més profunditat que millorin el traçat i les 
condicions de la carretera i que li permeti guanyar en seguretat i evitar accidents i, per 
tant, evitar la pèrdua de vides humanes que cada any patim en aquesta via tan 
concorreguda. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- DEMANAR les accions necessàries per millorar la seguretat de la carretera 
de Llerona a l’Ametlla del Vallès BV-1433, tant en les condicions de la carretera com 
en la senyalització, per tal que eviti la multitud d’accidents que s’han produït, que l’han  
catalogat com a risc molt elevat, en l’estudi Eurorap. 
 
Segon.- TRAMETRE aquest acord al conseller de Territori i Sostenibilitat, al President 
de la Generalitat de Catalunya i al President de la Diputació de Barcelona. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: 
 

Hem presentat aquesta moció, perquè malauradament, en el nostre municipi 
tenim una carretera que surt a les estadístiques com a “punt negre” de Catalunya, 
que és la Carretera de l’Ametlla a Llerona i en la qual cada any hi ha algun 
accident mortal i víctimes que, any darrera any, patim. 
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Sens dubte, hem de reclamar a les administracions competents, Generalitat i 
Diputació, que facin els estudis pertinents de quins són els defectes de la via 
perquè es millori la seguretat i que es portin a terme les correccions necessàries. 
El que no podem fer és pensar que, amb una línia pintada al terra i un radar, els 
problemes de seguretat ja s’hagin resolt perquè no és veritat; hauran millorat 
certs aspectes però d’altres no i hi continuaran havent accidents.  

 
Per tant, la proposta és requerir a les administracions competents l’estudi 
pertinent de seguretat i que es portin a terme les mesures corresponents. 

 
Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: 
 

Des del PSC, i suposo que també des de l’equip de govern, votarem a favor, però 
voldríem treure de l’acord el tema de l’estudi de l’Eurorap que diu vostè, perquè 
li vull fer uns aclariments.  

 
Tinc informació, i l’estudi esmentat parla dels anys  2007, 2008 i 2009. A partir 
del 2009; es posa el radar, como vostè molt bé ha dit; el 2010, al setembre i 
l’octubre, s’executen els treballs de renovació del ferm, com el pintat de línia 
continua; al 2011 es porta a terme la reducció de velocitat a 70 km i el canvi de 
senyalització del traçat en prohibició d’avançament en quasi tot el tram; a 
l’estudi que diu de l’Eurorap, al 2007 hi van haver 6 accidents amb 6 persones 
greus o molt greus; al 2008, 5 greus o molt greus; al 2009, 6 greus o molt greus, 
però, al 2010; des que hi ha aquestes mesures (el radar, el ferm i les línies), 
només hi ha 3 ferits lleus i, al 2011, 4 ferits lleus i un d’ells derivat d’un camió 
sol que va bolcar. 

 
Anem a veure, una altra cosa que ha fet reduir la sinistralitat és la Ronda Nord. 
La mitjana de vehicles era, l’any 2007, de 9.000 vehicles al dia; al 2008 era de 
9.000 vehicles; al 2009; de 9.000, al 2010, baixa a 6.500 vehicles i, al 2011, 
baixa a 5.500. 

 
Jo, què li demano? Li demano que tregui el tema de l’estudi de l’Eurorap perquè, 
si el mantenim, la resposta que ens faran serà la que li estic donant jo; vull dir 
que a mi em sembla bé que es demani més protecció; hi estem d’acord i es pot 
fer aquesta moció, però no anomenant aquest estudi perquè ens donaran aquestes 
informacions que jo ara li dono i ens quedarem igual; vull dir que demanar més 
precaució és correcte, però nosaltres votarem a favor si vostè treu això de 
l’estudi de l’Eurorap. 

 
Intervé el regidor senyor TORNÉ: 
 

Jo penso que el que hem de fer aquí, si és que defensem els interessos dels 
ciutadans de les Franqueses i d’aquells que ens passen per casa nostra, és sumar. 
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Nosaltres, creiem que el tema de l’Eurorap és un fet. Ara bé, no hi ha cap 
inconvenient que vostè vulgui incorporar alguna altra qüestió; cap problema, és a 
dir, a la part expositiva hi podem incorporar el que vulgueu. 
 
(...) Què vol dir? L’Eurorap és l’estudi que fonamenta el que aquesta carretera 
tingui la qualificació que té;  després, està bé que vulgueu incorporar algun altra 
qüestió, però no s’ha de treure res, perquè tot això és veritat. Una altra cosa és 
dir; “escolta, encara que s’ha fet alguna cosa, encara queden coses per resoldre”, 
estem d’acord, és a dir, el que hem de fer és sumar per millorar la situació. 
Nosaltres no tenim cap interès en treure res, perquè la paraula aquesta a nosaltres 
ens és indiferent, és només per contestar un fet que està reconegut tant a dintre 
com a fora de Catalunya, però nosaltres podem incorporar el que vulgueu. 
 
Però, hem de discutir aquí si demà hi pot haver-hi un accident o no? Escolti, aquí 
pot haver-hi un mort, no discutim això. Demanem que s’arregli la carretera i  jo 
no haig d’anar a defensar la carretera, perdoneu. Jo haig d’anar a resoldre els 
problemes que tenim a casa nostra. Penso que la discussió hauria de ser aquesta. 
 

Intervé el regidor senyor RANDOS responent: 
 

Senyor Torné, jo no li estic dient això. Jo només li dic que nosaltres estem 
d’acord i volem totes les precaucions, però posar a la moció que ens basem en 
l’estudi de l’Eurorap és anar a fer el ridícul, perquè la Diputació li contestarà: 
“des que s’han posat les mesures de seguretat, miri els accidents vostè, què 
volen?” 

 
I també li dic que surt com una de les carreteres més perilloses però, si l’estudi 
de l’Eurorap el fa ara, del 2010 al 2011, no sortim a cap llista. 

 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: 
 
 Senyor Torné, si obviem això, l’equip de govern votarà a favor... 
 
Interromp el regidor senyor TORNÉ: 
 
 No vull discutir això... 
 
Intervé el senyor ALCALDE dient: 
 

Més que res, per això, perquè l’estudi del 2007 dóna unes dades que ara, al 2011, 
són irreals. 

 
Per tant, votem l’esmena? Hi ha un acord unànime? Sí? 
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Al no haver-hi cap intervenció més, i en el benentès que el grup de Convergència per les 
Franqueses accepta la petició que li ha fet l’equip de govern, el senyor Alcalde dóna pas 
a la votació de la proposta esmenada que es transcriu a continuació:  
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQ UESES 
SOBRE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA DE LLERONA  A 
L’AMETLLA DEL VALLÈS 
 
ATÈS que en els últims anys, a banda del manteniment del ferm, s’han fet algunes 
millores de la carretera de Llerona a l’Ametlla del Vallès, BV-1433 (pintura de la via i 
instal.lació d’un radar a prop de la rotonda de Llerona), però que aquestes actuacions 
han estat insuficients per millorar la situació de la via i prevenir-hi accidents. 
 
ATÈS que cal realitzar actuacions amb més profunditat que millorin el traçat i les 
condicions de la carretera per tal que guanyi en seguretat i s’evitin accidents i, per tant, 
evitar la pèrdua de vides humanes que hi ha hagut en aquesta via tan concorreguda. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- DEMANAR les accions necessàries per millorar la seguretat de la carretera 
de Llerona a l’Ametlla del Vallès BV-1433, tant en les condicions de la carretera com 
en la senyalització, per tal que eviti la multitud d’accidents que s’hi han produït.  
 
Segon.- TRAMETRE aquest acord al conseller de Territori i Sostenibilitat, al President 
de la Generalitat de Catalunya i al President de la Diputació de Barcelona. 
 
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. 
 
 

9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE L'ARRIBADA D'AIGUA POTABLE A CORRÓ  
D'AMUNT 

 
ATÈS que l’ajuntament de les Franqueses del Vallès va signar conveni amb el consorci 
ATLL per la construcció d’una canonada d’aigua potable entre el dipòsit de Santa 
Digna de Llerona fins als dipòsits de Can Suquet a Corró d’Amunt, per poder portar un 
subministrament d’aigua potable suficient i de qualitat per millorar el subministrament 
en el nucli urbà. 
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ATÈS que les obres estant executades des de fa dos anys sense que s’hagi posat en 
funcionament la nova infraestructura per desavinences econòmiques entre l’ajuntament i 
ATLL, i per tant urgeix que entri en funcionament per consolidar el subministrament en 
el poble de Corró d’Amunt. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- DEMANAR l’entrada en funcionament de la canonada d’aigua potable al 
poble de Corró d’Amunt, que està construïda i  pendent de que entri en funcionament 
per discrepàncies entre ambdues administracions. 
 
Segon.- TRAMETRE aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de Territori i Sostenibilitat i al president del Consorci ATLL. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: 
 

Després de molt temps construint la canonada que connecta el dipòsit de Can 
Santa Digna amb el dipòsit de Can Suquet de Corró d’Amunt, trobem estrany 
que aquesta encara no s’hagi posat en funcionament. Quan hi havia un conveni, 
un projecte, i quan, sembla ser, segons notícies que tenim, que és degut a unes 
meres diferències econòmiques que hi ha entre les dues administracions. 

 
Ens agradaria que això se solucionés el més ràpid possible i que els veïns de 
Corró d’Amunt puguin disposar d’aigua sense nitrats i que no s’hagi de tractar 
l’aigua de cada extracció del pou de Can Suquet de Corró d’Amunt. 

 
Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: 
 

Jo el que us demanaria és que aquesta moció quedi sobre la taula. Primer de tot 
perquè, des que vaig fer-me càrrec de la regidoria d’ Obres i Serveis, m’estic 
ocupant del tema. 

 
Primer, vostès diuen aquí que les obres ja estan executades. No és del tot cert, 
perquè les obres encara no estan acabades del tot. Falta una cosa molt 
important, que és fer la connexió amb el dipòsit; falta posar-hi les bombes 
perquè arribi l’aigua a dalt de Corró d’Amunt i falta la connexió elèctrica. 

 
Avui per avui, li puc dir que l’entesa entre l’ajuntament i l’ATLL (l’empresa 
pública Aigües Ter-Llobregat) és bona. I li dic això perquè hem aconseguit que 
ens cedeixin tota la infraestructura que hi ha feta sense cap cost. I això queda 
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reflectit en el últim correu que ens van enviar des de l’ATLL de cara a aquest 
proper mes de febrer. 

 
Ja fa mesos que la regidoria d’Obres i Serveis i l’equip de govern estem 
treballant en aquest tema i ja li puc dir que, quan aquesta infraestructura estigui 
formalment cedida a l’Ajuntament de Les Franqueses, ens posarem a treballar 
perquè els veïns de Corró d’Amunt tinguin aigua potable. 

 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: 
 

Per aquest motiu, nosaltres demanem que entri en funcionament. El que no em 
queda clar és tot això que falta, qui se’n encarregarà? De la connexió, de les 
bombes, de la connexió elèctrica... perquè, fins ara hi havia un conveni entre 
les dues administracions (ATLL i l’Ajuntament de Les Franqueses), hi havia 
un projecte. Entenc que s’han fet les obres molt bé i ràpidament, que es va 
reposar el camí en condicions, però, per què, després d’un any o dos, els veïns 
de Corró d’Amunt encara no poden disposar d’aigua en condicions?  

 
Respon la regidora senyora GARCÍA: 
 

L’ultima cosa que faltava era la connexió. Evidentment, no hi havia entesa 
entre l’ATLL i l’ajuntament, perquè el que volia l’ATLL era que l’ajuntament 
pagués tota aquesta connexió i les despeses de la infraestructura; però, 
finalment, hem aconseguit que ens cedeixin aquesta infraestructura.  

 
Un cop s’hagi fet la cessió, el que haurem de fer nosaltres és, a Santa Digna, 
posar les bombes que tenim allà i donar més corrent elèctrica perquè l’aigua 
pugui arribar als veïns de Corró d’Amunt. 

 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: 
 

No entenc per què necessitem la cessió de la infraestructura si tenim un 
conveni entre les dues administracions en el qual estaven d’acord sobre  com 
s’havien de fer les obres. Perquè, ara, nosaltres volem aquest dipòsit? Que 
suposo que parlem del dipòsit que hi ha a Can Santa Digna, i no tenim cap 
necessitat que sigui de titularitat nostra, perquè significaran més despeses en el 
futur... 

 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: 
 
 Li han demanat si podia deixar la moció sobre la taula, i esperar un mes... 
 
Respon el regidor senyor ROSÀS: 
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No veiem que la moció entrebanqui en res la  negociació que s’estigui fent. 
Allò que demanem nosaltres és que es connecti l’aigua a Corró d’Amunt al 
més aviat possible. I amb tot això que m’explica, no avancem ni guanyem res... 

 
Interromp la regidora senyora GARCÍA: 
 

Jo el que li estic dient és que estem treballant i que es connectarà. Per això 
diem que estem damunt del tema i és amb el primer que ens hem posat a tractar 
un cop vam agafar la responsabilitat de portar la regidoria. És un mes el que els 
demano: en el mes de febrer ens cediran tota aquesta infraestructura i, des de 
l’ajuntament, podrem fer arribar l’aigua a Corró d’Amunt. No és que nosaltres 
ho haguem deixat i no hi estiguem treballant: per això estem dient que aquest 
punt es deixi sobre la taula.  

 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: 
 

No és gens incompatible que aquest punt es porti a votació amb que vostès 
continuïn treballant, cosa que ens sembla molt bé, llàstima que no s’hagi fet 
abans; us felicito perquè us heu posat a treballar i s’està negociant i això es 
posa en marxa aviat, la felicito. Ara bé, nosaltres demanem que es continuï 
treballant, no demanem que es faci en una altre direcció ni res, té tota la nostra 
confiança, però demanem que es continuï fent i és el que demanem a la moció. 

 
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ: 
 

Nosaltres confiem en que vostès ja ho estan fent. No crec, per altra banda, que 
aquesta moció faci reforçar la intenció de l’equip de govern, però tampoc no 
crec que hi vagi en contra. Per tant, penso que es podria votar i, 
simultàniament, anunciar que vostès ja estan a punt de tancar aquest pacte; no 
és incompatible una cosa amb l’altra. 

 
Ara bé, em preocupa més que, en l’últim Consell del Poble de Corró d’Amunt, 
un veí va insinuar que, possiblement a la banda més de l’entrada, aquesta 
comesa d’aigua no estava preparada per arribar-hi. Ja que som aquí, estaria bé 
que poguessin garantir el 100% d’abastament d’aigua als veïns de Corró 
d’Amunt. 

 
Contesta el senyor ALCALDE: 
 

Evidentment que nosaltres ja estem treballant, i aquí hi havia alguna frase de la 
moció que no era del tot certa i que, per tant,  nosaltres pensàvem que s’havia 
de canviar, però, al cap i a la fi, el que volem és que Corró d’Amunt tingui 
aigua potable, encara que una altra cosa és que la gent es connecti o no. Per 
tant, tot i que seguim treballant i tot i que sabem que hem d’esperar a que 
ATLL ens faci la cessió, no tenim cap inconvenient a votar-hi a favor. 
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Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde 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. 
 
 

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA 
PER A L'ADQUISICIÓ DE DESFIBRILADORS PER A LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL MUNICIPI 

 
Donat que els metges recomanen que en instal·lacions públiques amb afluència de molta 
gent i sobretot, en les que es practiquen activitats esportives, es disposin de 
desfibriladors semiautomàtics per poder atendre a les persones amb parades cardíaques, 
ja que els primers minuts són vitals per salvar la vida dels afectats. 
 
Donat que  la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret Legislatiu 82/2010, de 29 
de juny de 2010, que va entrar en vigor el 29 de desembre de 2010, regula que en 
determinades instal·lacions públiques és obligatori disposar de desfibriladors 
semiautomàtics com a mesura de protecció civil. 
 
Donat que la instal·lació d'aquests desfibriladors semiautomàtics en els equipaments 
esportius de Corró d'Avall, Llerona i Corró d'Amunt permetrà que qualsevol ciutadà 
sense coneixements mèdics pugui utilitzar els desfibrilador en cas d'urgència per parada 
cardíaca. I també s'ha de tenir en compte que, el fet de disposar d'un desfibrilador a 
Corró d' Amunt, el qual està aïllat del nucli urbà, estarem oferint més recursos per 
actuar en cas d'infart pels nostres ciutadans. 
 
És per aquests motius, que es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Adquirir 3 desfibriladors semiautomàtics. 
 
Segon.- Que s'instal·li un desfibrilador en el camp de futbol de Llerona, un altre en el 
camp de futbol de Corró d'Amunt, i l'altre a les instal·lacions esportives de Corró 
d'Avall. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: 
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Es demana el tema dels desfibriladors per la qüestió dels infarts i es demanava 
a Corró d’Avall, però com que també al camp de futbol de Llerona hi van 
persones d’edats compreses entre els 5 i els 30 anys...; i interessa més encara a 
Corró d’Amunt perquè és un tema d’un infart que pot venir de 5 a 10 minuts i 
si es truca a l’ambulància, sempre triga molt més. 

 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: 
 

Nosaltres estem a favor de la moció que presenta el senyor Badia, però volíem 
fer una pregunta: tenim entès, no sé si estic equivocada o no, que per poder 
utilitzar aquests desfibriladors, semiautomàtics o automàtics, ho ha de fer una 
persona especialitzada i que tingui autorització per poder-ho fer; és a dir, que 
això no es pot tenir de qualsevol manera a Corró d’Amunt, al mig del camp i 
que si hi ha un senyor que té un infart, hi hagi un company que “li enchufi”; em 
sembla que és així, oi? 

 
Interromp el senyor ALCALDE: 
 
 És veritat, això que diu és cert. 
 
Pren la paraula el regidor senyor RAMÍREZ: 
 

Vull contestar al senyor Badia. Simplement vull dir que, des de l’àrea del PME, 
de la mateixa manera que ha dit la senyora García, en el tema dels 
desfibriladors portem treballant ja molt de temps. Tenim un projecte, un 
pressupost i un informe específic pel complex esportiu de les Franqueses 
(Llerona, Corró d’Amunt, Corró d’Avall), com a mínim, des del 15 de 
novembre del 2011.  

 
Tenim un altre estudi, que com bé ha fet esment la senyora Claveria, que diu, 
efectivament, que no ho pot utilitzar qualsevol persona; en aquest pressupost 
que els dic, que està fet expressament pel nostre ajuntament, s’hi inclou: el 
curs, la formació, en el cas que haguéssim d’ensenyar a alguna persona 
addicional, a més que, veritablement, és necessària una persona titulada i 
experta en el funcionament de l’aparell. I he de comentar que aquest informe 
està fet, senyor Badia, amb data 20 de novembre i en tinc un altre, del 2 de 
gener passat, perquè necessitàvem tres pressupostos diferents. I comentar-te 
una cosa, és estrany que, durant els 5 anys que tu has estat de regidor d’esports, 
no ho has sol·licitat. 
 

Interromp el regidor senyor BADIA: 
 
 Molt bé, senyor Ramírez... 

 
Contesta el regidor senyor RIBALTA: 
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El grup municipal del PSC de les Franqueses, com vostè molt bé sap, està en 
contra de la ideologia i els principis que promou la seva formació política. 
Considerem que moltes de les aportacions que vostè pretén fer en aquest Ple, i 
a la política en general, estan plenes de demagògia. Però, a més, també volem 
expressar la nostra perplexitat, com molt bé ha dit l’actual regidor d’Esports, 
que vostè ha tingut 4 anys el càrrec de regidor d’ Esports i se li ha demanat, per 
activa i per passiva, que aquest era un tema que calia regularitzar i vostè mai ha 
fet res al respecte. Ara que “veu els toros des de la barrera”, des de l’oposició, 
ho demana. 

 
Jo li he de dir que és veritat que aquest equip de govern i, concretament, el 
regidor que ara porta la regidoria d’Esports, “ha posat fil a l’agulla” i que és 
veritat que s’està treballant des del primer dia en aquest sentit. Ja li anticipo 
que nosaltres votarem en contra, perquè considerem que la majoria de les 
propostes que vostè porta a aquest Ple tenen un caràcter demagògic. 

 
Pregunta el senyor ALCALDE: 
 
 Si vol retirar la moció perquè l’actuació s’està fent, Sr. Badia... 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: 
 

Senyor Ribalta, que el senyor Ramírez comenci a mirar que, al PME, tot això 
es va promoure fa un any; i una altra cosa li diré, senyor: em sembla que s’ho 
ha llegit malament, perquè aquí hi figura “adquirir tres desfibriladors 
semiautomàtics”. Ara ha sortit un sistema nou en què no és necessari fer cap 
curs perquè l’aparell per sí sol, quan es posa en marxa, va explicant el que s’ha 
de fer; i el pot fer servir qualsevol persona. I li estic demanant que no es deixi 
el camp de futbol de Corró d’Amunt... si vol, a més, li puc dir el preu i tot: 
1.300 euros cadascun, per això diu la paraula “semiautomàtic”; ha canviat a la 
normativa, miri-se-la bé. 
 

Interromp el regidor senyor RANDOS: 
 

Ja el coneixem, senyor Badia. Perquè fa un any, com diu vostè, vam començar 
a promoure això. Però digui una cosa: vostè faria això, si arribés el cas? 

 
Pregunta el regidor senyor BADIA: 
 
 Home, què vol dir “si ho faria”? Que si el posaria en funcionament ? 
 
Respon el regidor senyor RANDOS: 
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 Sí, sí, sense tenir cap títol ni res. Vostè es posaria a fer-ho a algú que no 
coneix? 
 
Respon el regidor senyor BADIA: 
 
 Sí, ja li estic dient que han sortit uns aparells... i està provat que és més fàcil... 
 
Interromp el regidor senyor RANDOS: 
 
 No m’ho crec, no m’ho crec i, a més... 
 
Replica el regidor senyor BADIA: 
 
 Home, doncs tinc aquí tinc informació dels aparells. La vol veure? 
 
Respon el regidor senyor RANDOS: 
 
 Avui en dia, la llei... 
 
Interromp el regidor senyor BADIA: 
 

Doncs sí, perquè és un aparell que, quan l’endolles a la llum, et va dient: 
“ponga las pinzas”... 

 
Interromp el senyor ALCALDE: 
 
 Si us plau, silenci, si us plau. Senyor Badia, últim torn. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: 
 

Està permès que ho pugui fer servir qualsevol persona. I, en el cas que vostè 
truqui a l’ambulància, que sàpiga que, encara que insisteixi, i això ho sap el 
regidor d’ Esports, el senyor Ramírez, perquè vingui urgent al camp de futbol 
de Corró d’Amunt tardarà, com a mínim, un quart d’hora, 25 minuts o mitja 
hora, inclòs a Corró d’Avall. Jo ho sé perquè he hagut de trucar moltes vegades 
l’ambulància i ha trigat molt; en el cas de tenir aquest aparell, es podrà fer 
servir, no és gens complicat... 

 
Interromp el regidor senyor RANDOS: 
 

Escolta’m Badia, que jo no dic que no. Però avui en dia, en el temps que 
corren, qui es “el maco” que es posa a fer-ho servir i que se’t mori, la persona? 
Per això hi ha aquests cursos que diu el senyor Ramírez, que el poden fer les 
persones que estan allà per obrir i tancar els camps de futbol. 
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Pren la paraula el regidor senyor RAMÍREZ: 
 

Senyor Badia, jo no dic que no els posarem; jo no li estic dient que no siguin 
necessaris. És cert que existeixen aquests aparells semiautomàtics, jo els he 
vist. El regidor d’Esports ha anat a la Fira de Lleida (Municipalia), i, amb els 
tècnics corresponents, hem estat mirant tots els aparells que existeixen en el 
mercat, i és cert, et diuen “apriete más, apriete menos, no tan deprisa...”, t’ho 
diu tot.... 

 
Interromp el regidor senyor BADIA: 
 
 No, no, no... 
 
Continua el regidor senyor RAMÍREZ: 
 

Insisteixo, senyor Badia, que jo no confiaré aquests aparells a qualsevol 
persona ni els posaré a les instal.lacions esportives perquè tothom els pugui 
utilitzar. I aquesta és l’opinió del regidor d’Esports... 

 
Respon el regidor senyor BADIA: 
 

No és que ho digui jo que l’aparell el pugui fer funcionar una persona de 20, 
25, 30 o 40 anys; és tan fàcil que, fins i tot un nen de 12 anys, el pot fer 
funcionar. És a dir, no digui això senyor Ramírez, perquè jo he estat veient 
aquests aparells fa un mes, no em digui a mi que vostè ha vist aquests aparells.  

 
I ja que estem en aquesta situació, ja que a vostès no els interessa això, 
sàpiguen que a la moció que presento es fa menció al Decret Legislatiu 
82/2010 del 29 de juny del 2010, que va entrar en vigor el 29 de desembre del 
2010, que diu que, en determinades instal·lacions públiques, és obligatori 
disposar de desfibriladors semiautomàtics com a mesura de protecció civil”; 
sinó, senyor Ramírez, si vol li explico el que diu la llei, vostè ha de tenir a cada 
camp de futbol una ambulància per cada partit jugat, que ho sàpiga, això. 

  
Pren la paraula el senyor ALCALDE: 
  

Bé, suficientment debatut, ja li dic que l’equip de govern votarà que no a la 
proposta de PxC. Tot i així, i encara que sé que el regidor d’Esports ja ho està 
fent, fixo la directriu perquè, a la major brevetat possible, tinguem els tres 
desfibriladors en els tres espais en que serien necessaris. 

 
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació. 
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SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per sis vots a favor, dels regidors dels 
grups municipals PxC, CpF i LFI, i onze vots en contra, dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF.  
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER  
EXIGIR ELS PAGAMENTS DELS DEUTES DEL GOVERN DE LA 
GENERALITAT AMB L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

 
Els ens locals de Catalunya han arribat a una situació financera límit. L’estat de les 
finances locals, històricament precària, s’ha vist agreujada per diferents factors. La 
manca d’ingressos propis, el descens generalitzat de l’activitat econòmica, la disminució 
de les transferències de recursos al ajuntaments per part de l’estat,  s’hi ha de sumar en 
els últims mesos la retallada dels fons i els retards en els pagaments dels deutes 
continguts per la Generalitat amb els ajuntaments, que contribueix encara més a 
l’ofegament econòmic de les corporacions locals.  
 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que els ajuntaments ja fa molts anys que 
estan portant a terme competències que no els són pròpies i assumint el seu cost. Els 
ajuntaments, l’administració més propera als ciutadans està atenent una sèrie de 
demandes sobre les quals no hi tenen una obligació legal de satisfer-les. Es tracta 
sobretot de la prestació de serveis vinculats a l’educació, la cultura, l’esport, la 
seguretat, la protecció civil i la promoció social. Els ajuntaments fan aquesta prestació 
de serveis per convicció i amb una vocació total per seguir responent a les necessitats 
reals de la ciutadania com a administració més propera i coneixedora d’aquestes, però la 
greu situació del finances locals pot obligar a replantejar la continuïtat dels serveis i 
prestacions que avui exercim des del món local. 
 
Una de les principals lloses que avui pesa sobre la precarietat de les finances locals és 
l’incompliment dels convenis amb els ens locals i la reducció unilateral de les 
aportacions del Govern de la Generalitat que afecta a serveis bàsics dels nostres 
ajuntaments, com les escoles bressol, les escoles de música, d’art i dansa o els serveis 
socials, aguditzant així els problemes de tresoreria municipal i provocant major 
incertesa sobre els compromisos adquirits per la Generalitat i les projeccions 
pressupostàries que han de fer els ens locals pel proper any. 
 
Atès que les retallades del govern de la Generalitat agreugen el dèficit dels ajuntaments 
i qüestiona la viabilitat dels serveis provocant una afectació de la despesa corrent 
ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als ajuntaments.  
 
Atès que s’han succeït diverses iniciatives parlamentàries que reclamen al Govern de la 
Generalitat fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als ens 
locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia pendent. En els 
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casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari 
per al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt 
dels departaments i els seus organismes, dependents i vinculats.  
 
Atès que en la reunió del “Consejo de Política Fiscal y Financiera” del dia 17 de gener 
de 2012, el Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques va proposar als Governs de 
les CCAA aprovar, de manera imminent, una línia ICO per a que aquestes puguin 
afrontar els seus pagaments més endarrerits i que, una part important d'aquests 
correspon a les seves transferències als Ajuntaments, els quals per aquest motiu tampoc 
poden complir amb els seus pagaments a proveïdors, molts d'ells autònoms i autònomes, 
micro i petites empreses, molts i moltes d'elles del mateix municipi. 
 
Atès que aquests acords, a data d’avui, no s’han complert. 
 
Per aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té 
amb l’Ajuntament i tots els seus organismes, dependents i vinculats 
 
Segon.- EXIGIR al Govern de la Generalitat amb caràcter d’urgència, el calendari pel 
pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals abans del 31 de 
gener. 
 
Tercer.- DEMANAR a la Generalitat que de la mateixa manera que ha demanat un 
crèdit per fer front al pagament als seus treballadors i treballadores, estableixi una 
línia de finançament específica a partir de l’acord del “Consejo de Política Fiscal y 
Financiera”, del dia 17 de gener de 2012 per liquidar els seus deutes amb els 
Ajuntaments abans del 29 de febrer. 
 
Quart.- NOTIFICAR l’acord del Ple Municipal al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: 
 

Aquesta moció que ens presenta vostès, té bàsicament tres demandes. Jo els hi 
demanaria, en nom de l’equip de govern, que la modifiquessin. 

 
Primer; “instar a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la 
Generalitat té amb l’ajuntament”: mirin, no cal que instin a l’Alcalde, ja els hi 
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puc dir jo, perquè, si insteu a l’Alcalde, ell m’ho demanarà a mi.... No és el 
primer cop que ho diem. A data d’avui, les subvencions que la Generalitat ens té 
reconegudes i que no ens ha pagat, suposa un total de 4.461.000 euros. 
Afortunadament per nosaltres, hi ha 586.000 euros que els hem de cobrar 
nosaltres i hi ha 3.875.000 euros que, en el seu dia, es van endossar directament 
a les persones que ens havien fet el servei i que són elles ara, entre cometes, qui 
“tenen el mort” perquè la Generalitat els faci aquests pagaments. Aleshores, ens 
deuen diners des d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; 
Benestar Social i Família; Governació i Relacions Institucionals; Justícia; 
Empresa i Ocupació i Ensenyament. Jo diria que la primera part de la pregunta 
de la seva moció queda suficientment contestada.  

 
 De les següents preguntes: “exigir al govern de la Generalitat...”. Aquí hauran 
d’estar d’acord amb nosaltres, que, com a mínim, hauríem d’allargar una mica el termini 
perquè avui és dia 26 al vespre, i vostès parlen que s’ha de liquidar abans del dia 31 de 
gener, per mi, com a mínim, s’hauria de modificar aquesta data. Modificant aquesta 
data, l’equip de govern no té cap inconvenient en votar a favor. 

 
El tercer punt, “demanar a la Generalitat que, de la mateixa manera que ha 
demanat un crèdit per fer front al pagament, estableixi una línia específica...” 
 
Mirin, no. Em sorprèn, a més, que vingui de vostès aquesta proposta. Aquí el 
que ens estan dient és que diguem a la Generalitat que demani un préstec a l’ 
Estat, que és qui deu a la Generalitat un grapat de milions d’euros. Amb la qual 
cosa, la Generalitat pagarà interessos a l’ Estat d’uns diners que el propi Estat li 
deu. Escolti, canviem això, és a dir, perquè no exigim que l’ Estat doni el tracte 
fiscal que Catalunya es mereix, de tal manera que això no sigui necessari? Qui 
deu diners és l’Estat, aleshores, aquest tercer punt de la seva proposta, tampoc 
els l’acceptarem. 
 
Llavors, des de l’equip de govern, per què els hi votem a favor ?. Creiem que el 
primer punt representa que el tenim solucionat; el tercer no crec que sigui el 
correcte i el segon si exigim el govern de la Generalitat que ens pagui i li donem, 
potser, una mica més de marge que no pas fins el 31 de gener... 
 

Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ: 
 

Respecte del primer punt, ja m’està bé que facin la feina, però, en el fons, és 
instar que l’Alcalde ho faci públic. Que ho vol fer vostè, aquí? em sembla 
perfecte, però això no és obstacle perquè continuem demanant que això es porti a 
terme formalment. Per tant, no ho hem de treure, per molt que vostè ho hagi 
explicat ara; jo no demano que vostè m’ho expliqui aquí i ara, li demano que 
expliqui a la ciutadania aquests deutes que té la Generalitat amb l’ajuntament. 
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Evidentment, en el punt dos no hi haurà problema, es pot canviar la data del 31 
de gener per la que vostès considerin més oportuna, sempre i quan no sigui una 
data excessivament llunyana. 

 
En el punt tercer, escolti... nosaltres demanem a l’administració el que ens deu a 
nosaltres, i aquesta administració ha de demanar a qui li deu a ella, i que 
s’espavilin. El que no em quadra és que vostès diguin “escoltin, anem a esperar 
que el govern espanyol retorni el deute a la Generalitat perquè la Generalitat ens 
pagui a nosaltres...”, escolti... els ajuntaments tenim un problema i és un 
problema de finançament, i si, a més, la Generalitat no compleix amb els acords 
que va adoptar en el seu dia respecte les entitats municipals, no és problema 
nostre sinó de la Generalitat perquè ells s’han d’espavilar sobre el què hagin de 
fer i als ajuntaments ens han de garantir aquest finançament, perquè sinó, els que 
ens acabem endeutant som nosaltres i a un preu molt elevat.  

 
A més, el que s’ha anat a negociar a Madrid han estat aquestes línies ICO que ja 
ha anunciat el senyor Montoro i a les que la Generalitat s’acollirà, i no serà per 
pagar als ajuntaments sinó que s’hi acollirà per altes coses, perquè, a més, són 
experts en aquestes situacions.  
 
Quina casualitat que el que ens deu l’Estat, aquests 50 milions d’euros, són el 
que nosaltres hem deixat de pagar els ajuntaments, i per què no son altres 
despeses que hem deixat de fer (o que hem deixat d’assumir)? Per què 
traslladem el problema cap a dalt? Per què aquí hi ha coses que s’han deixat de 
fer?, quina casualitat!  
 
Jo no li faré el joc al govern de Convergència en aquest sentit; tenim uns 
problemes als ajuntaments, tots els ajuntaments. Si vostès consideren que no 
tenim aquests problemes, endavant, però ens endeutarem nosaltres perquè la 
Generalitat no ho faci ?. Per tant, jo, aquest punt, el mantindré igual que el 
primer. 

 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: 
 

Nosaltres estem absolutament d’acord amb el que planteja LFI, i únicament 
volem consultar-l’hi al senyor Profitós: d’aquests quasi 4.500.000 euros que deu 
la Generalitat que ens acaba de comunicar ara, dels quals 3 milions es deuen a 
les empreses i els altres directament a l’ajuntament, a banda de saber que la 
Generalitat no té diners, no s’abonen perquè realment no tenen diners? O no 
s’abonen perquè, en realitat, no estan presentats els comptes del 2010? 

 
Respon el regidor senyor PROFITÓS: 
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Tot això son subvencions reconegudes per la Generalitat. És un deute que la 
Generalitat té reconegut, no li estic parlant de quantitats que també tenim 
pendents, però que estan dins de termini; això són coses endarrerides.  

 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: 
 

Amb la Generalitat hi havia l’acord, respecte els comptes del 2010 -dels quals 
els hem explicat el procés d’aprovació que han sofert-, que nosaltres seguiríem 
cobrant les subvencions, però ara hem aprovat els comptes i ara sí que no podem 
esperar a presentar-los. 

 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: 
 
 Dues qüestions: 
  

Primera, ha explicat que la gran part d’aquests 4 milions i mig que ens deu la 
Generalitat, la deu directament a les empreses. Li agrairia que expliqués a quines 
empreses perquè tenim el dubte si és el conveni que es va signar amb l’empresa 
que va fer l’escola Camins. 

 
D’altra banda, i seguint aquesta política que vostès accepten que no s’espavili 
l’administració que ha agafat els compromisos per buscar el finançament per 
pagar, nosaltres fem el mateix: no paguem als proveïdors perquè s’espavilin. 
Perquè, per aquesta regla de tres que vostès proposen, estem allà mateix. Passem 
el deute a l’altre, que és una política de “fer pilota” i “passar el mort” 
espectacular. 
 

Respon el regidor senyor PROFITÓS: 
 

La primera part... sí. Hi ha una quantitat de 2.927.000 euros que es van endossar 
en el seu dia a l’empresa que va fer l’ Escola Camins; els altres 948.000 euros 
estan endossats a Bigues Grup per les obres de la zona esportiva de Corró d’ 
Avall i els altres 586 mil euros ens els deuen directament a nosaltres. Les 
principals quantitats són del Departament d’ Ensenyament pel tema dels ajuts de 
les llars d’infants, l’escola de música i les altres són també quantitats 
respectables però les principals serien aquestes. 

 
El segon punt de la seva argumentació: no estem dient, en cap cas, que la 
Generalitat ens pagui quan li “doni la gana” o que no ens pagui; no sé si han 
estat al cas però, en el punt en què s’està demanant que ens paguin “ja”, no el 31 
de gener, però sí posem, per exemple, el 28 de febrer, els el votaríem a favor. 
Aquí, el que no veiem clar, bàsicament, és que vostès considerin que ja està bé 
que la Generalitat s’endeuti al nivell que sigui demanant els diners a la mateixa 
gent que no els paguen, i no dic com a Generalitat si no com a Catalunya. 
Llavors, a partir d’aquí, modifiquem-ho, per què no fem aquí una referència 
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directa a deute que la Generalitat o, més ben dit, que l’ Estat tingui amb tots 
nosaltres. 

 
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA: 
 

Nosaltres estem bàsicament d’acord amb alguns dels plantejaments que vostès 
fan a la moció, però n’hi ha d’altres que no ens acaben de quadrar; és a dir, al 
que li deuen els diners, que s’endeuti en tot cas; per què ha de pagar interessos el 
que no és responsable del deute? I aquest punt és el que no ens quadra, 
comptablement. 

 
A la moció es demana, penso que ho ha explicat prou bé el regidor, que la 
Generalitat s’endeuti o que l’ Estat concedeixi ajuts a través de l’ICO per aquest 
deute;  aleshores, això significaria que qui contreu el deute i, per tant, qui ha de 
tornar-lo i, a més, pagar interessos sobre ell, és a qui li deuen els diners. En tot 
cas, que s’endeuti l’ Estat, que és qui els deu.  

 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: 
 

Jo crec, arribat aquest punt, que el que es podria fer és retirar-ho i només quedar-
nos amb el primer o el segon punt; és a dir, demanar que la Generalitat ens pagui 
el que ens deu, i ja està. Perquè, en definitiva, totes les altres coses ens les 
podem estalviar, perquè el més important és fer públic el deute que té actualment 
la Generalitat, perquè la gent ho sàpiga, i després, reclamar que ens pagui al més 
aviat possible. 

 
Interromp el senyor regidor GONTÁN: 
 
 No s’admetria, posar-ho tot? Pregunto a l’equip del govern. 
 
Respon el senyor ALCALDE: 
 

L’opinió de l’equip de govern és que si tot queda igual, votarem que no. Per tant, 
si es modifica amb les línies aquestes... 

 
Interromp el senyor regidor GONTÁN: 
 

Llavors ,si queda d’aquesta manera, es votaria que no i ens endeutem nosaltres? 
 
Replica el senyor ALCALDE: 
 

No, no, es votaria que no per l’explicació que us han donat. Llavors podríem 
arribar a un acord en aquest aspecte. 

 
Interromp el senyor regidor BERNABÉ: 
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Es podria mantenir la part de “la data del termini màxima” com a mínim? O ni 
això? Del 28 de febrer, per exemple? 

 
Pregunta el regidor senyor PROFITÓS: 
 
 Com quedaria, senyor Bernabé? 
 
Respon el senyor regidor BERNABÉ: 
 

Es podria treure la part en que diem, concretament, quina podria ser la manera de 
finançament, però podríem mantenir la data màxima perquè la Generalitat es 
comprometi a pagar? De totes maneres, jo torno a dir que caurem a la falàcia que 
el que ens deu l’Estat és el que s’ha deixat de pagar als ajuntaments. La 
Generalitat té molts i molts deutes que no només 750 milions d’euros; és com 
quan algun alcalde deia a la revista El Vallès “el que em deixa de pagar l’ Estat 
en concepte d’ajudes, jo ho hauré de deixar de pagar en nòmines”: això és una 
manipulació i una farsa. 

 
Intervé el senyor ALCALDE: 
 

Molt bé, hem consensuat una moció treient el punt tercer, fent el punt primer i 
segon, sí? El 29 de febrer, sí? 

 
Aquest butlletí municipal ja el tenim tancat, però, en la propera edició, ja ens 
posarem d’acord, ho farem públic. 

 
Al no haver-hi cap més intervenció, el senyor Alcalde 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 d’ordre del dia. 
 
 

12. 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 
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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 4% i comportarà per tant un increment de la pressió tributària a la ciutadania 
que pot situar-se molt per sobre del 10% fins arribar a increments del 35%. 
 
Aquesta decisió unilateral, significa una clara vulneració a l'autonomia local dels 
municipis i en cap cas pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les 
mesures estructurals que el món local porta reclamant des de fa dècades. L' increment 
de l'IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no soluciona el problema 
de l'infra finançament local i afegeix major incertesa en les finances del món local.  
 
Atès que el caràcter unilateral de la mesura dificulta als municipis la capacitat de 
modular l' impost, ja que en un moment de crisi com l’actual carrega sobre moltes 
famílies  que ja estan passant dificultats econòmiques. 
 
Atès que les taxes pel 2012 en aquest ajuntament, ja van esser aprovades, amb un 
increment en concepte de l’IBI d’un 4’5% poden arribar a valors de entre 9’5% i un 
14’5% d’increment. 
 
Atès la regulació que el Text refós de la Llei Reguladora de 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 aquesta mesura d’obligat compliment, suposarà un augment de la previsió 
d’ingressos aprovada en els pressupostos d’aquest 2012. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament les Franqueses del Vallès 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.-  MOSTRAR el nostre rebuig a la pujada unilateral de l’IBI aprovada en el 
Reial Decret 20/2011,de 30 de desembre, per part del Govern de l’Estat i convalidat al 
Congrés dels Diputats amb els vots favorables del PP i CiU. 
 
Segon.- RECLAMAR un model de finançament propi i definitiu per als ajuntaments que 
no estigui subjecte a mesures conjunturals, aprovant una llei de finances locals que 
financi de forma suficient les necessitats del món local. 
 
Tercer.- APLICAR, en el cas de no estar  vigent, la reducció del 5% de la quota en els 
rebuts domiciliats o que anticipin pagaments de l’IBI 
 
Quart.- CREAR, ateses les facultats tributàries del món local, una comissió que estudií 
i concreti la proposta d’unes bases per l’atorgament de subvencions sobre l’IBI atenent 
a consideracions de la situació econòmica i social de la unitat familiar subjecte del 
tribut i que presentarà la proposta per ser elevada al Ple abans de finalitzar el mes de 
març. 
 
Cinquè.- DESTINAR l’increment no pressupostat en el pressupost del 2012 d’aquest 
ajuntament, de forma prioritària, a les polítiques socials. 
 
Sisè.- 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 senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula regidor senyor BERNABÉ: 
 

Suposo que queda bastant clar que la nostra intenció és, atès que ja hem aprovat 
unes taxes que no les podem modificar, en les quals hi havia un augment del 
4,5% lineal, que aquest 10% que s’incrementa no faci que els ciutadans acabin 
patint un increment del 14,50% en aquest concepte de l’IBI. 

 
Llavors, el que fem nosaltres és aportar una fórmula perquè aquest ajuntament, 
que evidentment no es pot negar a cobrar aquest 10%, pugui bonificar un 5% 
d’aquesta pujada perquè l’impacte no sigui tan gran. Com? Per una banda, hi ha 
una part de la llei que permet domiciliar rebuts i que encara és vigent per 
retornar aquest 5%, i per una altra part, crear una Comissió que digués les 
formes, per tota aquella gent que no domicili els seus rebuts, per poder també 
retornar aquest 5%. Nosaltres intentaríem que fos “universal”. 
 
I a més, demanem que es destini a Politiques Socials, que és on realment es 
necessita actualment amb motiu de la crisi. 
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Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: 
 

Nosaltres entenem que de la mateixa manera que s’aproven unes taxes, també es 
poden modificar, i més quan són modificacions a la baixa. Per tant, nosaltres 
demanaríem al grup de LFI que es pogués incorporar als acords algun apartat 
que digués que es deixa sense efecte l’ increment de l’IBI que va aprovar 
l’ajuntament en els Plens passats, i es deixés el que ens han imposat per Decret 
des de Madrid, que, com a mínim, no serà la suma de tots dos, perquè sempre 
anem “carregant les tintes” sobre el mateix. 

 
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: 
 

Suposo que cap de vostès creu que, realment, aquest increment del 10% 
representarà un increment real dels ingressos dels ajuntaments.... És veritat que 
tots els que tenim un immoble, aquest 10% el pagarem, però suposo que vostès 
tenen tan clar com nosaltres que els ingressos que els ajuntaments reben de l’ 
Estat per altres bandes, i del PIA, concretament, baixaran si més no en una 
quantitat significativa. 

 
Pel que fa a la moció: tornem a tenir una moció on ens trobem amb molts punts. 
Llavors, en el cas de “mostrar el nostre rebuig a la pujada unilateral...”: Per 
descomptat, aquesta pujada la van fer els “senyors de l’ Estat” a efectes que cap 
ajuntament no pogués modificar les ordenances que ja havien de tenir fetes en 
aquesta data. 

 
Sobre “reclamar un model de finançament propi i definitiu aprovant una llei de 
finances locals”: aquí ens faltaria una mica de rigor, suposo que vostès ja saben 
que ja existeix una llei de finances locals, si es tracta de lleis estatals, suposo que 
vostès es refereixen que la llei de finances locals sigui la nostra, sigui una llei 
catalana. En aquest cas, hi estaríem totalment d’acord. 

 
En el tercer punt demanen que “s’apliqui, en el cas de no estar  vigent, aquesta 
reducció del 5%”: Suposo que vostès, que s’han mirat les ordenances, haurien 
de saber que, realment, aquesta reducció no hi està contemplada; aleshores, no sé 
si això és perquè ha estat un “tallar i enganxar” d’algun altre municipi, però 
sabem que no està vigent. Aquest punt és un punt que, ara mateix, té dos 
inconvenients; el primer és que, les domiciliacions estan fetes i, d’alguna 
manera, podria provocar una discriminació entre la gent que tenim el pagament 
domiciliat i la gent que no el té. Per altra banda, també voldria dir que hi ha 
ajuntaments que estan fent això si el contribuent paga durant el mes de gener i de 
cop tot l’ import; és llavors que té una bonificació. Això per què serveix? Per 
una banda, per millorar la tresoreria de l’ajuntament i per una altra banda, perquè 
aquesta bonificació vagi a parar, en la gran majoria dels casos, a la gent que té 
més recursos, no a qui ho necessita més. Qui es pot permetre pagar de cop el mes 
de gener i d’una vegada, no acostuma a ser qui més necessita aquest descompte. 
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En el punt quart, “crear una comissió que estudiï i concreti la proposta d’unes 
bases...”: Escolti, d’acord, però ho parlarem a la propera reunió de la Comissió 
de Finances Locals per la que ja han estat convocats. I en qualsevol cas, això és 
una cosa de la que en podem parlar de cara a l’any proper, els “IBI’s” que es 
cobrin l’any 2013. 

 
I el cinquè punt, “destinar l’increment no pressupostat en el pressupost del 2012 
d’aquest ajuntament, de forma prioritària, a les polítiques socials”: Bé, com 
que el pressupost del 2012 no el tenim, aquest increment no pressupostat no 
existirà. En qualsevol cas, com els deia al començament, tinc els meus dubtes 
que l’aportació de l’Estat es mantingui o que no baixi fins i tot més del que ens 
representa aquest increment. Destinar qualsevol romanent que tinguem a 
Politiques Socials? Per descomptat que sí, però en aquest cas i en el nostre 
municipi no podem quantificar aquest increment. 

 
Llavors, cóm quedaria això? Mirin, el punt primer i el punt segon, d’acord, 
posant en el punt segon que la llei de finances locals a la que fem referència és 
una llei del nostre país, Catalunya. I el tercer, quart i cinquè punt, doncs la 
veritat és que no els veiem pels motius que li he exposat abans.  

 
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA: 
 

Nosaltres estem bàsicament d’acord amb l’exposició que ha fet el senyor 
Profitós; sobretot ens preocupava el tema d’aquest 5% perquè és una baixada 
d’impostos “generalista” que, més aviat, no va amb consonància amb el que 
demanem des dels partits d’esquerres, que és que les baixades siguin en funció 
de les rendes de les persones: i, com molt bé ha dit ell, s’acaben aprofitant 
d’aquesta baixada les rendes altes que tenen molt patrimoni per descomptar l’IBI 
i no els que estan esperant al dia que s’acaba el termini, que en són moltes 
famílies. 

 
Per tant, considerem que les baixades d’impostos han de ser en funció de la 
renda. 
 

Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ: 
 

En el punt dos, no tenim cap problema en que es parli de la llei de finances 
locals catalana, però li recordo que qui va modificar l’IAE no va ser la 
Generalitat; qui va abocar als ajuntaments empreses constructores per continuar 
mantenint-se, no ho va fer la Generalitat, ho va fer el govern central. I les 
competències toquen a qui toquen, però els recolzaments han de venir de tot 
arreu. Jo li recordo, perquè hi ha certes coses que, de vegades, pel desig de tenir 
coses pròpies, que siguin de Catalunya, però també hi ha coses que estan passant 
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a Madrid que també ens afecten. No tinc cap problema, es pot incloure, no tinc 
cap problema. 

 
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: 
 
 En això, una llei estatal ja existeix.  
 
Respon el regidor senyor BERNANBÉ: 
 

Sí sí, però, evidentment, deficitària, per això estem en aquest “marrón”. És 
evident. 
 
Després sobre el punt d’aplicar o no aplicar, era un mecanisme per intentar 
“sortejar”. Si voleu directament que es revisi la taxa i es descompti un 4,5, que 
es el que es va aprovar, cap problema, retirem el punt tres i el punt quatre. Ara 
bé, m’encanta que m’hagin dit això, perquè recordeu que nosaltres us vam dir 
“perquè no fem uns pressupostos socials adequats a les necessitats dels 
ciutadans?” i la vostra resposta va ser un “no se si ho podem fer aquestes 
modificacions”, i ara resulta que diversos ajuntaments les van aprovar, nosaltres 
ho vam fer amb el tema del cotxe elèctric.  

 
Per tant, emplaço a aquest equip de govern, que tan preocupat està per això, que 
en les pròximes taxes municipals, ho tinguin en compte alhora d’imposar-les, 
que de moment hem imposat una altra a la llista del 4,5 ens agradi o no i el 
descompte hauria de ser “generalista”. 
 

Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA: 
 

A veure, de cap de les maneres podem estar d’acord amb una rebaixa 
“generalista”, perquè malauradament, ens agradi o no, un tant per cent molt 
elevat quantitativament de la propietat de les finques i dels immobles està en 
mans de persones que no estan patint la crisi, evidentment, després de les 
famílies, també. 

 
No us ho podem votar de cap de les maneres perquè l’ajuntament deixaria de 
tenir uns ingressos molts grans d’un 80% de persones que realment no..., és a 
dir, que estaríem fent poc favor al bé públic. Sí que estem molt d’acord amb la 
proposta del seu grup municipal de convocar una comissió pel tema dels 
desnonaments i jo penso que es pot incloure aquest tema com un tema 
primordial a l’ordre del dia de la dita comissió, en el sentit que, si hi ha d’haver 
alguna rebaixa a l’IBI, sigui en funció de la situació de les famílies i de les 
rendes i de la situació laboral. 

 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: 
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Molt bé, per acabar, el vot de l’equip del govern serà un vot negatiu i vull 
comentar-li que serà negatiu perquè, com ha explicat el senyor Profitós, tenim la 
por que, en els pressupostos de l’ Estat ens “fotin una clatellada”; ens han donat 
més ingressos per un costat però temo que ens els “fotin” per un altre. Llavors, 
jo l’emplaço per tal que, una vegada aprovats els pressupostos i en vista dels 
pressupostos de l’any 2013, que fem un replantejament d’aquest impost. 

 
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per onze vots en contra, dels regidors 
dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF i sis vots a favor, dels 
regidors dels grups municipals LFI, CpF i PxC.  
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER  
AL MANTENIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE 
BARRIS 

 
Atès que La Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen  una atenció especial ha permès emprendre molts projectes d’intervenció 
integral al nostre país que han servit i serveixen per lluitar de forma transversal contra 
els efectes de la concentració de la problemàtica social en els barris amb majors dèficits 
i millorar les condicions de vida de la seva població. 
 
Atès que en aquesta Llei es va crear un fons financer a disposició dels ajuntaments que 
presentin projectes de rehabilitació integral de barris, àrees urbanes i viles, amb 
aportacions de la Generalitat de més del 50% del pressupost global de l’actuació i que 
co-financen els ajuntaments.  
 
Atès que des de l'any 2004, s'han resolt 7 convocatòries d'ajuts derivades de la Llei de 
barris s’han aprovat 143 barris amb projectes de regeneració integral en marxa i s'arriba 
a prop dels 1.330 MEUR d'inversió pública compromesa per a la millora integral dels 
barris d'arreu de Catalunya. 
 
Atès que el desplegament de la Llei de barris ha posat de manifest la importància d’una 
actuació pública integral en àrees amb necessitats especials per tal de garantir uns 
mínims de qualitat urbana, ambiental i de cohesió social.  
 
Atès que l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres altera la Llei de 
Barris i condiciona la convocatòria d'ajuts de la llei de barris a la disponibilitat de fons. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat no va aprovar la convocatòria anual ni la dotació 
necessària durant l’any 2011. 
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Atès que el Parlament de Catalunya el passat 14 d’abril de 2011 va aprovar per 
unanimitat la moció pel desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial per tal de garantir l'execució, la 
continuïtat i el desenvolupament de la Llei de Barris. 
 
Atès que les retallades pressupostàries del Programa de Barris que presenta el 
Pressupost 2012 del Govern de la Generalitat significa una revisió completa del 
programa i posa en perill les convocatòries anuals i la continuïtat del desplegament de la 
Llei de Barris de cara el futur. 
 
Atès que recentment el Govern de la Generalitat ha notificat als 117 ajuntaments que 
tenen en execució obres relacionades amb la Llei de barris, advertint que congelaria els 
pagaments de les partides previstes dins d’aquesta subvenció durant el 2012. 
 
Per tot això es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- RECLAMAR la supressió de l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i 
financeres, per tal de  garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament de la Llei 
2/2004, del 4 de  juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial, per mitjà de convocatòries anuals per a l’any 2012 i successius. 
 
Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat a modificar el Pressupost 2012 per fer la 
dotació necessària per a garantir plenament, tant  l’execució dels projectes en marxa, 
els deutes pendents amb els municipis com el desenvolupament dels projectes que 
s’incorporin a partir d’una nova convocatòria. 
 
Tercer.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a procedir, de forma 
immediata, a fer els pagaments pendents de les subvencions atorgades en aquest 
programa. 
 
Quart.- TRASLLADAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al 
Departament d’Economia i Universitats, als grup polítics del Parlament de Catalunya, 
a les entitats municipalistes (FMC i ACM). 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor MARÍN: 
 
 (...) 
 
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ: 
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Jo comparteixo completament el que vostè acaba de dir. Com tots sabem, la llei 
de barris és una eina molt potent, no només a nivell urbanístic, de remodelació, 
sinó també a nivell social i a nivell, fins i tot, comercial, si s’utilitza bé.  

 
I a més, nosaltres hem estat un dels municipis que hem tingut la sort de no estar 
en mig de cap procés i tal, però és cert, també, que tenim una excel·lent tècnica 
de participació que si no se li dóna un contingut a través de la llei de barris, 
realment és un lloc de treball molt desaprofitat i jo penso que aquí hem de 
continuar endavant. Tenim un local del que estem pagant un lloguer, i tenim un 
altre professional que està pendent d’això. 

 
Pren la paraula el regidor senyor MARÍN: 
 
 (...) 
 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: 
 

Per finalitzar, jo us voldria explicar que, dintre de l’equip de govern, en aquest 
aspecte i pel que fa un punt molt concret, hi havien diferents “sensibilitats”, això 
també us ho he de dir. Tot i així, votarem a favor. Hi ha la sensibilitat, d’una 
part, que és la nostra, en l’aspecte que avui, per exemple, he anat una reunió de 
l’ACM (Associació de Municipis i Comarques de Catalunya), en la qual ens han 
explicat els problemes que hi ha de pagament en la llei de barris, i que a l’any 
2012 no faran cap pagament, per què? Perquè el deute acumulat em sembla que 
era de 80 milions d’euros de llei de barris, que s’ha anat fent des de l’any 2004. 

 
La diferent sensibilitat és que nosaltres pensem que, si veritablement obrim el 
termini per fer moltes més lleis de barris, la “pilota” es farà immensa i llavors 
qui ho pagarà seran els ajuntaments. Que en lloc que es pagui a un any, es pagarà 
a dos o a tres anys i això és un problema greu. Nosaltres pensàvem, com a CiU, 
que quan les finances estiguessin una mica millor, es podrà tornar a obrir la llei 
de barris a nous projectes i a nous municipis, però no volem que això sigui un 
focus de conflicte; per tant, acceptem instar a la Generalitat que l’obri ja, tot i 
que sabem que no ho farà per aquest motiu. 

 
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde 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. 
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14. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
El senyor ALCALDE informe que es passa a un torn de 5 minuts per regidor per 
formular preguntes i dir el nom del regidor que l’ha de contestar. 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: 
 

Va adreçada a la senyora Vanessa García: Agrair-li la documentació que m’ha 
fet arribar sobre el pla de neteja dels carrers i comentar-li que suposo que s’ha 
deixat algun planell perquè no trobem tot el municipi, si s’ho vol mirar i ens vol 
fer arribar el que falta.... 

 
Després per la senyora Rosa Mª Pruna, de “Pagesia”: Si em pot dir com està la 
neteja del gual la Riera Carbonell? Què ha fet l’ajuntament, en aquest sentit? O 
quan ho pensa fer? 

 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: 
 

En el Ple passat, vostè va dir que el contracte amb VOTV suposava una millora, 
que som el segon municipi que més paguem a VOTV i que, per tant, teníem un 
tracte diferent perquè s’havien demanat certes coses que VOTV havia complert. 
Entre elles, una que sabem que deia textualment “si els avis sabrien que el 
diumenge al migdia VOTV emetria el programa de Les Franqueses?”. La 
pregunta és: Com pretén que els avis ho sàpiguen si, en la publicitat de VOTV, 
ni tan sols anuncia que tindrem un programa propi els diumenges al migdia?  

 
(...) No, no, no, aquest passat “Vallès”, sortia la programació de VOTV i no 
sortia per enlloc “diumenge al migdia” programa de... 

 
Interromp el senyor ALCALDE: 
 
 Doncs no paguem... 
 
Continua el regidor senyor GONTÁN: 
 

D’altra banda, quan farem la Comissió d’Habitatge? I vostè ha dit que ja estem 
convocats a la Comissió de Finances (o m’ha semblat entendre-ho així) ? perquè 
les convocatòries no han arribat o almenys a mi no m’ha arribat. 

 
Respecte a la gestió de residus, s’està fent alguna cosa per fer la recollida “porta 
a porta” ? perquè al 2013 finalitza el contracte i hauríem d’estar ja fent feina i no 
sé si s’està fent? 

 
I per part meva, la darrera pregunta és: expliqui’ns el tema d’Entorn Verd? 
Perquè haurà d’explicar “què nassos” haurem de fer amb 12 milions d’euros 
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d’endeutament i que si el que pretenen és solucionar-ho “pel dret” i que nosaltres 
“traguem”, anem malament... 

 
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ: 
 

Això va per vostè. Li recordo que vam demanar la connexió de fibra a l’Institut i 
a la Biblioteca de Bellavista: com està, l’assumpte? A més, ens ha arribat un veí 
de la Plaça Nova que ens diu que ells tampoc no tenen connexió, que a veure si, 
ja que es fan obres, es pot fer estesa fins al costat, i en definitiva fer-ho arribar a 
tot el barri ?. 

 
Després, a la regidora de Cultura: És conscient que el Consorci de Normalització 
Lingüística està esperant una resposta de l’ajuntament per a veure si es fan els 
cursos de català i la resposta ha estat que “fins que no estiguin aprovats els 
pressupostos, no podrem dir res”? Ho dic perquè la matricula s’obre el dia 13 i 
es tanca el 17 de febrer, això vol dir que no hi hauran cursos de català aquest 
quatrimestre ?, i li recordo que un dels cursos que es fan a Bellavista és un curs 
d’integració, amb l’”eina” important que això comporta. També li puc dir el que 
costaria: entre 4500 i 6000 euros. 

 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: 
 

Pregunta pel senyor Randós: Com està la denúncia del bar del carrer de Girona? 
Han dit alguna cosa des de la Generalitat, o no? 

 
Pregunta pel senyor Marín: a l’Avinguda Girona, 304 de les Franqueses, hi ha 
una “Pescasalada” i es veu que estan fent obres a dins, i els veïns ho han 
comunicat. Hauries de mirar-ho. 
 
Pregunta per la senyora García: Veig que han tret el tema del baden de la Zona 
Esportiva, que l’han tret; i també quan s’arreglaran els baden que son il·legals? 
Que ja s’havia d’haver fet fa un any... 
 
Pregunta pel senyor Ramírez: Les pistes de pàdel, han pujat de 7 a 12 euros, 
quan el PME és sense ànim de lucre: per què s’ha pujat el preu quan el tennis 
continua costant el mateix, 7 euros? 
 
Pregunta pel senyor Alcalde: Quan modificarà l’ordenança núm. 17 que es va 
aprovar, respecte de les celebracions de matrimonis civils? El  Jutjat de Pau ha 
registrat una entrada a aquest Ajuntament informant que el Jutge no pot cobrar...  

El senyor ALCALDE informa que s’obre el torn de respostes en l’ordre en què han estat 
formulades. 
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: 
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El que hem deia el senyor Martí Rosàs ho miraré, perquè jo pensava que ja hi 
eren tots els planells. 

 
El tema de la gestió de residus:  
 
Si, és cert que al febrer del 2013 acaba la concessió amb “Fomento”, i tenim 
pendent veure què podem fer. Sabem que, per com és el municipi de Les 
Franqueses, el “porta a porta” serà complicat, però tot es pot estudiar. 
 
El tema de ONO:  
 
Des de Obres i Serveis, ho vam demanar. Tenim un correu de la persona 
responsable i ho llegeixo textualment: 
 
 “Estem mirant les adreces on estan les ubicacions per fer arribar el cable 
nostre. Tot i fent servir les vostres canalitzacions, hem de fer una gran inversió i 
no és viable”  

 
El que sí ens podrien donar és connexió ADSL indirecta, és a dir, que 
instal·larien el servei d’ADSL sobre una línia de telèfon que ja tinguem 
nosaltres. Una de les coses que volem fer és instar a aquest senyor responsable 
d’ONO, i anar a visitar-lo, juntament amb l’Alcalde, perquè la inversió es faria a 
través de Pla de Barris i a veure quin és el problema i el per què no ens donen 
aquesta línia 
 
Després, el baden del carrer Riera: 
 
El varem treure i en breu es tornarà a posar una miqueta més tirant cap al carrer 
dels Esports, perquè hi ha molta gent que s’ha queixat que els vehicles, per evitar 
aquest baden, giren una miqueta i envaeixen el carrer dels Esports. I després, el 
que em comenta sobre els badens il·legals, suposo que vol dir aquells que es van 
fer de ciment. Evidentment, treure’ls suposa un cost molt elevat per l’ajuntament 
i la situació és la que és però, quan es pugui fer, es farà. 
 

Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: 
 

Senyor Gontán:  
 
Estan convocades, efectivament, les dues Comissions i amb la deguda 
anticipació, cosa que suposo que agrairà. Concretament, el grup de treball sobre 
les situacions derivades d’impagaments de préstecs hipotecaris està convocat pel 
dia 3 de febrer; la reunió de la Comissió de Finances Locals està convocada pel 
divendres 17 de febrer. És cert que la convocatòria és d’avui; per això, depenent 
de l’hora que hagi mirat vostè el correu, pot ser que no l’hagi vist, però jo la tinc 
i em consta que d’altres regidors també la tenen. 
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Voldria contestar una pregunta que no era dirigida a mi, que és la que ha 
plantejat el senyor Badia referent al tema del Jutge de Pau i la modificació de les 
ordenances: sóc coneixedor d’aquest tema i aquesta no era, en cap cas, la 
intenció de l’ordenança; però davant la insistència del Jutge de Pau, el que sí que 
farem serà un aclariment al respecte, indicant que aquest senyor no cobrarà res. 
Perquè aquí s’està parlant de l’ús dels espais municipals... 
 

Pren la paraula el regidor senyor RAMÍREZ: 
 
 Senyor Badia: 
 

Com sempre jo solc fer els deures. L’emplaço per després d’aquest Ple, per 
donar-li aquesta còpia (que ensenya) i que vostè sàpiga i compari amb totes les 
entitats on es practica el pàdel, que segueix sent la més barata, i quan parlo de 
“la més barata” m’estic referint a un 50% més econòmic que les altres. El que si 
li diré, senyor Badia, és que els serveis s’han d’”autofinançar”, i el que no pot 
ser és que el pàdel el paguin persones que no el practiquen. 
 

Pren la paraula la regidora senyora ISIDRO: 
 
 Senyor Bernabé: 
 

Sí que estic assabentada del tema aquest, però la situació de l’ajuntament és la 
que és, no tenim pressupostos i no podem aprovar una despesa, encara que 
siguin 6000 euros (com si són 1000, com si són menys).  De totes maneres, des 
del meu Patronat no podem aprovar això fins que no tinguem pressupostos, però 
no vull dir que això quedi tancat. 

 
Pren la paraula la regidora senyora PRUNA: 
 
 Senyor Rosàs: 
 

No sé si n’havíem parlat aquí però la Riera Carbonell és de la competència de 
l’ACA; nosaltres vam fer una carta a l’ACA perquè netegés aquesta riera, i ens 
contesten que no tenen diners per fer-ho però que, si ho volem fer nosaltres, 
hauríem de demanar permís. S’ha demanat aquest permís, però quan tinguem 
aquest permís hem de saber que això no està pressupostat. Però jo penso que, per 
coherència i perquè no passi res que no hagi de passar amb els aiguats, ho farem; 
però esperarem a tenir aquest permís. 
 

Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: 
 
 Senyor Badia: 
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Sobre el “Bar Charly”, ja li vaig dir l’altre vegada que el bar té una denúncia 
notificada sobre un valor de 1500 euros. Han fet al·legacions, els nostres policies 
ja han anat a declarar i ara estem esperant la resolució. I, sobre la segona 
denúncia, estem esperant ja la resolució per part de la Generalitat. 

 
També he de dir-li el que ja li ha dit el senyor Ramírez sobre les ambulàncies: 
des de fa un any tenim una seu al territori nostre, i la llei diu que “si hi ha una 
seu en el  territori, no és obligatori l’ambulància, ni en el camp de futbol ni 
en un camp que  no superi els 2000 aficionats” 

 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: 
 

Per acabar, comentar que VOTV ho té gravat i crec que sí que surt la publicitat 
de les Franqueses perquè m’ho miro bastant, però sinó és el cas, rectificaran. De 
totes maneres, queda feta la queixa i estaré a damunt. Evidentment, de moment 
és per un any i, si la cosa no funciona, podem sortir. Però l’aposta d’aquest equip 
de govern, ja l’he explicada abans, és deixar la televisió per internet que ens 
costava més per tenir una televisió que la pugui veure i sintonitzar tothom. 
 
 Segon, el tema d’Entorn Verd: 
 
 L’emplaço a que nosaltres podem mirar els números i donar-li el nostre parer 
unitari; m’he avançat i no ho hauria d’haver fet, per tant demano disculpes als 
meus socis. Per tant, deixi’m que no li contesti, però tot i així està citat pel dia 7 
de febrer a les 19h i tindrà 5 dies per veure la documentació 
 

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: 
 

Nosaltres no diem que estigués malament la programació -tot i que aquest 
diumenge, casualment, sí- sinó que la propaganda que surt a les revistes 
comarcals només contempla l’horari de tarda, el del matí no surt i pot ser és una 
reclamació que, com ajuntament, podríem fer. 
 

Respon el senyor ALCALDE: 
 
 Molt bé, prenc nota. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta i obre el 
torn de preguntes i/o intervencions del públic assistents a la sessió.                                                                                                                                                             
 
 


