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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 22 de desembre de 2011
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 es procedeix a l’aprovació i signatura
de l’acta de la sessió anterior.
No obstant això, a petició del grup municipal de Convergència per les Franqueses, es
procedirà a la esmena de diverses errades (ortogràfiques i altres) per a una millor
correcció i comprensió del seu text.
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

2. APROVAR DEFINITIVAMENT ELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I
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ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS, ADOPTATS
EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 27 D'OCTUBRE DE 2011
VISTOS els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia
27 d’octubre de 2011, d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances
Fiscals per al proper exercici econòmic
TENINT EN COMPTE que els mencionats acords han estat exposats al públic, segons
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 de novembre
de 2011, al tauler d’anuncis, a la pàgina web municipal i a l’edició del diari “Avui-El
Punt” del dia 2 de novembre de 2011, a l’objecte que es poguessin presentar
d’al·legacions, de conformitat amb allò previst als apartats 1 i 2 de l’article 17 de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
TENINT EN COMPTE que, dins del termini d’exposició pública esmentat
anteriorment, s’han presentat dos escrits d’al·legacions per part de les persones que es
mencionen a continuació:
1) Grup municipal PLATAFORMA PER CATALUNYA, RE 8674/2011 de data
28 de novembre de 2011, presenta les al·legacions següents:
-

Al·legació primera: es proposa establir una bonificació del 95% de la quota
de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua) amb motiu de la transmissió de terrenys realitzats a títol lucratiu
per causa de mort (herències)

-

Al·legació segona: es proposa la bonificació del 50% en la taxa per la
prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses (taxa d’activitats) per trasllat d’empreses dins el
mateix municipi.
S’al·lega que la taxa per llicència d’activitats és superior a la fixada en les
ordenances municipals dels municipis dels voltants i es proposa rebaixar
aquesta taxa en un 25%.
S’impugna l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses per
manca d’informe econòmic i financer justificatiu de l’increment de les
tarifes de la taxa.

2) Sra. M. ÀNGELS POU AGUÀS, RE 8831/2011 de data 1 de desembre de 2011,
presenta una al·legació única:
- Al·legació única: es proposa establir una bonificació de la quota de l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
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CONSIDERANT que els arguments utilitzats pels reclamants han de ser desestimats en
base a les consideracions que es fan constar a continuació per a cadascuna de les
al·legacions:
1) DESESTIMAR les reclamacions presentades pel Grup municipal PLATAFORMA
PER CATALUNYA, RE 8674/2011 de data 28 de novembre de 2011, pels motius
següents:
Reclamació primera:
En relació al primer punt d’aquestes “RECLAMACIONS” que fa referència al que en
l’escrit presentat a “plusvalía” (sic), des de la regidoria d’hisenda s’ha entès que la
reclamació efectuada es refereix a l’Ordenança Fiscal número 4, Impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
La reclamació presentada pretén introduir una bonificació per als casos de transmissió o
constitució de drets reals de gaudi, limitadors de domini, realitzades a títol lucratiu per
causa de mort a favor de descendents i adoptants, els cònjuges, parelles de fet, els
ascendents i adoptants en el supòsit que aquesta transmissió recaigui sobre la finca que
sigui la vivenda habitual en el moment de la defunció del subjecte passiu.
Entenent el fons de la qüestió d’aquesta reclamació i compartint la voluntat de no
convertir aquest impost ni cap tipus de gravamen amb un element injust, regressiu o
confiscatori es volen precisar un seguit de punts:
-

Les finances municipals sempre s’han nodrit de diverses fonts i una d’aquestes
ha estat els ingressos provinents d’aplicar el present impost a les transmissions
mortis causa que, no s’ha d’oblidar en cap moment, en aquest cas no s’aplica
sobre el valor de les vivendes sinó sobre el valor dels terrenys el qual és molt
inferior.

-

Les situacions de dificultats econòmiques personals o familiars no tenen relació
directa amb el tipus de transmissió que s’efectuï (sigui mortis causa o
intervivos) sinó amb el nivell de renda existent del subjecte passiu. Distinció que
no es té en compte en la present reclamació i que de no tenir-se present generaria
situacions discriminatòries.

-

Des de la reforma de l’Impost de Successions i Donacions els subjectes passius
com els que es descriuen en la reclamació formulada han deixat de tributar per
aquesta figura impositiva i, per tant, les càrregues i la pressió fiscal que reben les
herències o transmissions anàlogues s’han reduït de manera important.
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Reclamació segona:
Pel que fa a la proposta de bonificació del 50% en la llicència d’activitats per a les
empreses que es traslladin dins mateix del terme de Les Franqueses del Vallès caldria
tenir present les següents consideracions:
-

Les despeses administratives que genera el trasllat d’una activitat dins de les
Franqueses del Vallès, són les mateixes que les d’una activitat que es vulgui
implantar nova al municipi. Així doncs, si es bonifica en un 50% el trasllat
d’empreses dins del municipi, no s’estan incentivant noves activitats a les
Franqueses del Vallès, que és el que caldria perseguir amb bonificacions
d’aquest tipus, sinó que el que es fa és afavorir la mobilitat d’ activitats que ja
estan consolidades dins del municipi.

-

D’altra banda, la possibilitat de poder concedir l’exempció total de la quota
tributària quan s’instal·lin al municipi activitats com les que es desenvolupen en
el Viver d’empreses, es recolza en el fet que al tractar-se d’empreses que encara
no estan consolidades i que tot just s’inicien en el món empresarial, se les
incentiva per a la seva implantació al nostre municipi.

Proposta de rebaixar de manera lineal i global un “25% les taxes que s’han establert”
per considerar-les molt superiors a les de municipis veïns es fan les consideracions
següents:
-

Tots els imports que s’han actualitzat en l’ordenança fiscal número ho han estat
en base o bé a l’increment del 4,5% al que s’han actualitzat la major part de les
quanties contingudes en les ordenances fiscals de Les Franqueses del Vallès per
al 2012, amb la voluntat d’ajustar-les al cost de la vida dels darrers anys (tal i
com es recull en l’informe adjuntat en la documentació preceptiva) o bé en base
a un estudi més pormenoritzat en aquells casos on s’ha considerat que els
imports continguts en les darreres ordenances fiscals aprovades no s’ajustava a
la realitat.

-

Tal i com consta en la documentació annexa dels expedients de cada ordenança
fiscal, en els casos on els imports continguts en les darreres ordenances fiscals
aprovades (per l’exercici del 2009) s’han considerat correctes des d’un punt de
vista tècnic s’ha procedit únicament a actualitzar-los pel cost de la vida registrat
els darrers anys.

-

En aquells casos on s’ha considerat que calia ajustar millor els imports, l’àrea
corresponent ha fet un estudi més detallat per tal de justificar, com no podia ser
d’una altra manera, els imports recollits en la proposat d’ordenança amb els
costos administratius que genera.

-

El criteri de comparació amb pobles veïns és un criteri que tendeix a simplificar
en excés l’anàlisi tributari i que no pot ser l’únic a tenir en compte. Per això s’ha
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considerat que la feina tècnica realitzada en el seu moment per aprovar les
ordenances vigents va ser correcte i que ja en el seu moment es van tenir en
compte anàlisis territorials com els que proposa l’al·legació.
Pel que fa a l’informe emès per la interventora es considera que el mateix informe és
prou explícit i que, en tot cas, l’afirmació del regidor que “no és vàlid per diferents
motius” és la seva opinió personal.
2) DESESTIMAR l’al·legació presentada per la senyora Ma. ÀNGELS POU AGUÀS,
RE 8831/2011 de data 1 de desembre de 2011, pels motius següents:
Abans d’entrar a considerar l’esmentada al·legació, des de la regidoria d’hisenda volem
manifestar que el text presentat no aclareix de manera clara ni a quina ordenança fiscal
fa referència ni en què consisteix la bonificació proposada.
Malgrat tot, entenem que quan la Sra Pou es refereix a “bonificacions a la plusvalua
(sic)” s’està referint a l’Ordenança Fiscal número 4, Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana. I que la proposta de bonificació que “s’esta fen en
altres municipis (sic)” es refereix a algun tipus de bonificació referent a les
transmissions mortis causa.
En base a les dues consideracions precedents, la desestimació d’aquesta al·legació es
basaria en els mateixos principis que s’han recollit en la primera reclamació de
l’anterior al·legació.
DE CONFORMITAT amb allò que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, el Regidor delegat de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa que el Ple de
l’Ajuntament, previ dictamen de la comissió informativa d’assumptes del Ple, adopti els
següents
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT les al·legacions presentades pel grup
municipal de Plataforma per Catalunya i per la Sra. Maria Àngels Pou Aguàs contra
l’acord d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a
l’exercici de 2012.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT per a l’exercici de 2012 i següents
l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de teleassistència
domiciliària, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària del dia
27 d’octubre de 2011.
Tercer.- DEROGAR per a l’exercici 2012 i següents l’ordenança fiscal núm. 20 Taxa
per utilització de l’escut del municipi.
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Quart.- DEROGAR per a l’exercici 2012 i següents l’ordenança fiscal núm. 28 Taxa
per la prestació de serveis o la realització d’activitats organitzades per les diferents
àrees municipals.
Cinquè.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de
regir per a l’exercici 2012 i següents, en els mateixos termes en què va ser aprovada en
sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2011.
Sisè.- APROVAR DEFINITIVAMENT per a l’exercici de 2012 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en
què va ser aprovada en sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2011 :
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per la llicència d’autotaxi
Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics
i grans transports
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses
11. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
16. Taxa per a la prestació del servei de proveïment d’aigua potable
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
21. Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les voreres
22. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
23. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
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26. Taxa per per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o de
rodatge cinematogràfic
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i
el control de la publicitat dinàmica
31. Taxa per la instal·lació la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la
instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
Setè. - INDICAR que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord cinquè, així com el
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de
setembre de 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Contribucions especials
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per la llicència d’autotaxi
Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics
i grans transports
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses
11. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
21. Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les voreres
22. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
23. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
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25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
26. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o de
rodatge cinematogràfic
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el
control de la publicitat dinàmica
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació
d’anuncis que ocupen el domini públic local
Vuitè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, que s’aplicaran des de l’1 de gener de
l’any 2012 i que es contenen al document annex al present dictamen, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2011, es farà
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
- Impost sobre béns immobles (IBI)
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU)
- Contribucions especials
- Taxa per expedició de documents administratius
- Taxa per la llicència d’autotaxi
- Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles
públics i grans transports
- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat
dels ciutadans i les empreses
- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local
- Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
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-

-

-

-

Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o les voreres
Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials
de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants o
de rodatge cinematogràfic
Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació
d’anuncis que ocupen el domini públic local
Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats
comunicades i el control de la publicitat dinàmica

Novè.- Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Desè.- NOTIFICAR-HO al grup municipal PLATAFORMA PER CATALUNYA, a la
Sra. M. ÀNGELS POU AGUAS i les àrees de l’ajuntament que hagin d’aplicar els
anteriors acords.
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
En relació a les ordenances que es van aprovar al mes d’octubre, hem efectuat
aquesta reclamació i se’ns ha denegat, això és, la bonificació de l’impost que
grava l’increment dels terrenys de naturalesa urbana, en cas de mort i que, com
vostè sap, a tots els municipis del voltant, tant a Granollers, com a la Garriga,
com a tot arreu, existeix. Veig que aquest Ajuntament no li interessa aquest
tema.
En relació al tema de les llicències d’activitats, s’observa que les taxes que les
graven són molt elevades, quasi un 40 o un 50% més elevades si les comparem
amb la resta de municipis de la comarca. Estem parlant, per exemple, del cas
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de Granollers, on surt més econòmic posar un negoci, o a Canovelles o a la
resta dels pobles del voltant. Veig que tampoc els interessa, atesa la denegació.
Seguidament també els demanàvem una cosa que han suprimit, això és, que
quan una empresa de les Franqueses canviés d’ubicació se li practiqués una
bonificació del 50%.
A continuació li demanaria, senyor Alcalde, que, tenint en compte l’escrit de la
regidoria d’Hisenda, del regidor, que el tinc a les meves mans, que la
Intervenció fes un informe.
D’altra banda li dic, en relació al Viver d’Empreses, que a els ordenances es va
aprovar que, quan una empresa sortís del Viver d’Empreses, se li practiqués el
50% de bonificació si s’establia al municipi. Resulta que ara haurem de canviar
les llicències perquè vostè fa un escrit aquí que diu: D’altra banda, la
possibilitat de poder concedir l’exempció total de la quota tributària quan
s’instal·lin al municipi activitats com les que es desenvolupen al Viver
d’Empreses es recolza en el fet que, al tractar-se d’empreses que encara no
estan consolidades i que tot just s’inicien en el món empresarial, se les
incentiva per a la seva implantació al nostre municipi. Vull dir: ara que se’ls
aplicarà, el 100%? Ja pot estar modificant les ordenances perquè les que es van
aprovar posava un 50%, miri-ho bé.
Seguidament, també li haig de dir que, en relació a les llicències d’activitats,
també fa un escrit que diu: Tal i com consta a la documentació annexa a
l’expedient de cada ordenança fiscal, en els casos dels imports continguts a les
darreres ordenances fiscals aprovades al 2009, s’han considerat correcte des
d’un punt de vista tècnic, produint-se únicament l’increment corresponent al
cost de la vida enregistrat els darrers anys. Ja li dic que els informes del 2009
no serveixen perquè els tipus de llicències d’activitats han canviat des d’ençà,
és més, fa dos o tres anys que van canviar, concretament quan jo era regidor.
En relació a l’exposició de les ordenances amb la famosa “pantalleta” (que els
ciutadans no podien veure), en la què vostè anava comparant municipis, també
fa un escrit amb el que quedo esparverat doncs hi posa: el criteri de
comparació amb els pobles veïns és un criteri que tendeix a simplificar en
excés l’anàlisi tributari i que no pot ser l’únic a tenir en compte. Serà l’únic
municipi que no pot fer bonificacions....
Finalment, he de dir que aquest Ajuntament, des de què vostè és Alcalde, no
facilita còpies dels papers i la llei diu que ens els ha de facilitar.
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
En primer lloc, senyor Badia, jo no li he enviat res. Vostè ha agafat, perquè té
dret a tenir-lo, l’informe que l’Ajuntament ha elaborat en relació a aquest tema.
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Sí que li haig de dir que, des de la Regidoria d’Hisenda, es comparteix
plenament el què en l’informe es conclou.
Volia fer una prèvia i és que, com a grup municipal, vostè està tenint resposta
per cortesia i perquè des de l’equip de govern volem que la llibertat sigui total,
ja que no disposa estrictament del dret a formular i presentar al·legacions en el
sentit que ho hauria d’haver fet anteriorment (en el tràmit anterior a l’aprovació
provisional) .
En qualsevol cas, en relació al que vostè ens ha demanat, hem procedit a la
denegació de la seva sol·licitud d’una rebaixa lineal d’un impost, en aquest cas,
l’impost que grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per
transmissió en cas de “mortis causa” atès que no es considera cap altre tipus
d’element. En aquest sentit, alguns ajuntaments que ho tenen -i amb això no li
dic que no puguem considerar-ho en un futur-, incorporen també una escalada
d’aquesta bonificació en funció de la situació de qui és qui rep aquesta
herència.
En relació a la resta d’al·legacions que vostè ha formulat, s’han denegat
d’acord amb el que es disposa en aquest informe, el qual no hi cap
inconvenient en reproduir-lo d’una altra manera si el públic així ho considera
oportú. Vostè té l’informe en el que s’exposen els motius pels quals es
deneguen.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
No és un informe. És un escrit intern que vostè ha elaborat des de la regidoria
en relació a les reclamacions A més, millor encara, he buscat i he trobat un
informe que no és seu. És un informe de l’enginyer Francisco Juan Salado en el
que parla d’activitats. Hi posa el mateix, i va errat. Miri les ordenances en les
que es va aprovar el 50% i ara vostès aproven el 100%. Si vol ho torno a llegir:
La possibilitat de poder concedir l’exempció total de la quota tributària quan
s’instal·lin al municipi activitats com les que es desenvolupen al Viver
d’Empreses es recolza en el fet de tractar-se d’empreses que encara no estan
consolidades ...
Pren la paraula el senyor ALCALDE:
Senyor Badia, haig de reconèixer que estic perdut. No l’entenc. Hi ha una
qüestió clara i és que les ordenances fiscals que es van aprovar en el Ple passat
o en l’anterior ara no poden modificar-se. Si veritablement existeix un informe
que les modifica, no és correcte. És per això que el que es va aprovar és el que
“va a missa”. Les al·legacions que vostè presenta es desestimen. En
conseqüència, s’aprova el que es va aprovar en el seu moment, no el que posi
l’informe. Si veritablement el contingut de l’informe està malament, jo no me
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l’he mirat, no en tinc coneixement. El que sí li puc dir senyor Badia és que no
s’ha modificat res de les ordenances fiscals que es van aprovar en aquest Ple i
això “va a missa”. Aquest informe no aprova res. Avui el que farem és
desestimar les seves al·legacions, la qual cosa vol dir que el que vam aprovar és
el que s’aprovarà, sense variar-ne ni una sola coma.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
Què hem de fer? Volen enganyar als regidors de l’oposició? Ja n’hi ha prou.
Ens passem moltes hores a l’Ajuntament sense tenir un lloc adequat per estar i
tampoc se’ns facilita tota la documentació. Senyor Secretari exigeixo una
resposta.
Pren la paraula el senyor SECRETARI:
La conclusió de l’informe ens diu que...
Intervé el senyor ALCALDE:
Senyor Secretari, no li he donat la paraula. Alguna cosa més senyor Badia?
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació de la
proposta.
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.

3. APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDITS 4/2011
VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades a
l’any 2006, 2007 i 2008 que no han pogut comptabilitzar-se al pressupost de
l’Ajuntament d’aquell any per manca de dotació pressupostària, o per manca de
conformitat dels serveis tècnics.
ATÈS que han estat degudament informades pels serveis tècnics.
VIST l’informe d’Intervenció i allò que estableix l’article 60 del Reial Decret 500/90,
de 20 d’abril, referent al reconeixement extrajudicial de crèdits.
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- PROCEDIR al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió
administrativa de les actuacions a efectuar per aquest Ple de la Corporació, i aprovar
la despesa, obligació i ordenar el pagament de les factures que es relacionen tot seguit
per l’import que igualment s’indica:
Proveïdor

Concepte

Import (€)

Data Factura

CONST.Y R. ARIDS

Fra.60279;certificació factura A/60227

2.739,41

15/09/2006

CONST.Y R. ARIDS

Fra.80067,treballs varis al municipi

28.723,32

20/04/2008

CONST.Y R. ARIDS

Fra.60280; jardinera amb graons

2.969,80

15/09/2006

CONST.Y R. ARIDS

Fra.80107; treballs varis al municipi

9.630,93

30/06/2008

CONST.Y R. ARIDS

Fra.60267; treballs varis al municipi

6.458,53

31/08/2006

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70214; treballs varis al municipi

27.672,82

31/10/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.80160; abonament fra. 70214

-1.582,94

24/10/2008

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70056; treballs realitzats al municipi

25.662,78

20/03/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70256, treballs realitzats al municipi

17.209,39

31/12/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra,70193;treballs realitzats al municipi

29.120,74

30/09/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70249;treballs realitzats al municipi

28.116,37

20/12/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70135, treballs realitzats al municipi

7.034,37

30/06/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70210; treballs realitzats al municipi

-6.070,93

31/10/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70194; treballs realitzats al municipi

24.960,22

30/09/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70255; treballs realitzats al municipi

24.814,45

31/12/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.60056; treballs realitzats al municipi

1.296,44

28/02/2006

CONST.Y R. ARIDS

Fra.60142; treballs realitzats al municipi

4.900,42

15/05/2006

CONST.Y R. ARIDS

Fra. 60141; treballs realitzats al municipi

655,69

15/05/2006

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70195, treballs realitzats al municipi

21.211,21

30/09/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70258, treballs realitzats al municipi

24.585,53

31/12/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70215; treballs realitzats al municipi

29.988,92

31/10/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70250; treballs realitzats al municipi

22.136,44

20/12/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70248; treballs realitzats al municipi

18.761,13

20/12/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70257; treballs realitzats al municipi

19.230,07

31/12/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.70162; treballs realitzats al municipi

3.991,59

31/07/2007

CONST.Y R. ARIDS

Fra.80106; treballs realitzats al municipi

28.326,94

30/06/2008

CONST.Y R. ARIDS

Fra.80171;treballs realitzats al municipi

18.084,66

31/10/2008

Total despesa

420.628,30
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Segon.- IMPUTAR aquest import a la partida pressupostària núm. 05.1551.21000 i
11.4501.60931 del pressupost de la Corporació, exercici 2011.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa interessada.
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ:
Suposo que no acabo d’entendre ben bé el que està passant aquí, donat que sóc
novell en això de la política. En el Ple anterior es va aprovar un reconeixement
extrajudicial de crèdit amb motiu de l’existència de factures que no s’havien
pagat perquè no s’havien conformat per motius tècnics. Ara aprovem una cosa
molt semblant; factures que no s’han conformat per motius tècnics però que
s’han anat pagant. Els informes de la secretaria i la intervenció, tenen algun
valor ? Perquè si no tenen cap valor i, al final, acabem pagant independentment
del que diguin aquests senyors, doncs, jo no entenc res. He estat repassant
l’expedient i hi ha informes negatius de certes factures i s’ha tirat endavant el
seu pagament. No acabo d’entendre exactament què estem fent aquí.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
En relació a aquestes factures, li diré que ja estan totes pagades. Se les van
deixar, l’altra vegada? També li demano que si, d’aquí en endavant, vostès
passaran totes les factures d’aquest Ajuntament per què les puguem debatre.
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
Les factures no estan totes pagades. Estan pagades en la seva majoria però
falten per pagar uns 40.000,00 €. Per què això es tracta ara i no es va tractar el
mes passat ? Bàsicament, perquè el que vam fer el mes passat va ser crear una
partida pressupostària per tal d’encabir aquestes factures. Ara que es disposa de
partida, procedim al seu reconeixement.
Senyor Badia: haig de dir que no passarem per Ple totes les factures que
s’hagin de pagar...
Senyor Bernabé: jo també estic tant estupefacte com vostè per com han anat les
coses. El que jo li puc dir és que aquestes factures estaven informades
desfavorablement en el seu dia pels tècnics, no perquè la feina no s’hagués fet
sinó perquè la feina no s’havia contractat o la feina no s’havia contractat en
forma. Jo només estic intentant posar ordre en el calaix que ens hem trobat. La
informació que jo disposo conclou que, en un moment determinat, aquestes
factures es paguen per evitar coses com les que vam haver d’aprovar el mes
passat, això és, el pagament de despeses judicials i interessos de demora. Des
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d’un punt de vista jurídic, les factures que s’han pagat estan ben pagades. Hi
“poso les mans al foc”, doncs, en cas contrari, ens trobaríem amb un contenciós
pel qual d’aquí dos mesos o dos anys hauríem de pagar totes aquestes coses. A
partir d’aquí, no ens farà mal a la tresoreria perquè el que queda per pagar
només són uns 40.0000,00 € pels quals tenim un litigi amb aquesta empresa
perquè corresponen a millores que no es van fer en una obra. En qualsevol cas,
el reconeixement d’aquestes factures és necessari independentment que el
pagament estigui fet. Jo considero que el pagament també és correcte i que és
compatible amb el fet que un cap d’àrea hagi informat desfavorablement en el
seu moment senzillament per evitar “mals majors”.
Una altra cosa és si la cosa s’ha d’acabar aquí. D’una manera o una altra, hem
d’aconseguir esbrinar i estirar el fil per trobar les responsabilitats, cosa que no
serà fàcil.
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA:
Atès que el senyor Bernabé és nou, però tenint en compte que és una cosa que
s’ha explicat reiteradament en aquest Ple, perquè jo personalment així ho he
fet, haig d’explicar que, quan nosaltres vam arribar aquí ens vam trobar amb un
volum molt elevat de factures que es devien amb motiu d’obres realitzades,
algunes d’elles, com molt bé sap el senyor Profitós, de l’any 2004, les més
llunyanes o dels anys 2005, 2006, 2007 i algunes del 2008, que va ser l’any en
què nosaltres vam entrar al govern municipal.
D’una banda, com molt bé diu el senyor Profitós, nosaltres crèiem que havíem
d’afrontar aquests pagaments per responsabilitat, atès que representàvem una
institució pública com és l’Ajuntament de les Franqueses de les Vallès, que
havia encarregat, i aquí hi ha “la clau”, de forma correcta o incorrectament,
unes obres. En conseqüència, hi havia un seguit d’empreses que havien
realitzat aquestes obres, doncs hi havia unes voreres que es podien “tocar” o hi
havia unes urbanitzacions que es podien fer. Aleshores, la meva responsabilitat
davant els perjudicis legals que podia patir aquest Ajuntament en cas de no ferne el pagament - com així ha succeït amb altres obres encarregades en el
període en el que el senyor Torné era l’Alcalde, en les que hem hagut de pagar
interessos i costes judicials i molt més del cost de l’obra que s’havia
encarregat-, va ser pagar aquestes obres perquè qui representava l’Ajuntament
de les Franqueses era jo. Es van pagar totes les factures llevat d’aquesta
factura, d’uns 40.000,00 €, perquè aquesta empresa va fer un obra i no va
complir en la seva totalitat el motiu pel qual se li va adjudicar, que era fer unes
millores corresponents a la rotonda d’entrada a les Franqueses del Vallès des
de Granollers, on hi ha aquestes oliveres, que ho havia de fer aquesta empresa i
no ho va voler fer perquè van tancar. Es va obrir un litigi per la última de les
factures atès que va ser una altra empresa qui va procedir a la plantació de les
oliveres. Quan governava aquest Ajuntament el senyor Torné, s’ordenaven
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obres de les quals els tècnics no volien validar-ne les factures perquè no es
volien pagar, estem parlant de factures, algunes d’elles, de 2004 i nosaltres
vam creure, i així també ho varen creure els tècnics, que havien de donar fe de
què l’obra s’havia realitzat i que uns empresaris, uns materials, uns treballadors
havien realitzat aquesta feina al municipi i que, per tant, teníem la
responsabilitat i l’obligació de pagar i, a més a més, de no permetre que aquest
Ajuntament hagués d’assumir el que ha passat amb d’altres empreses que han
denunciat aquest Ajuntament per no pagar i després hem hagut de pagar tots els
ciutadans del municipi els interessos i les costes judicials.
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ:
Se m’ha avançat, senyor Profitós. En l’últim Ple, quan es va aprovar el gruix de
factures, jo vaig dir que algú havia de tenir alguna responsabilitat sobre aquest
fet, ja sigui tècnica o política. Entenc que el seu partit està fent una gran tasca
en tot aquest assumpte però entenc que quan treuen això és perquè l’anterior
forma de funcionar s’ha acabat, doncs ja no hi hauran més trucades i tot es farà
com s’ha de fer. Però el que, a més, els demano és que depurin responsabilitats,
ja siguin polítiques o tècniques, perquè no pot ser això d’anar pagant per eludir
certs recàrrecs si l’altra part no la complimentem perquè d’aquesta manera no
aprenem.
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
En relació a la primera qüestió: per descomptat, en tot allò que depengui de mi,
m’atreviria a dir que les coses s’estan fent com s’han de fer.
En relació a la segona part: li he dit abans que m’ho digués vostè. Tenim un
problema i és que les mans que tenim són les que són i que el dia a dia “se’ns
està menjant”. Jo em comprometo a què, durant el mes de gener, hi haurà la
segona reunió de la comissió de finances en la que es tractarà aquest tema, així
com d’altres temes que es van tractar en el Ple anterior. A partir d’aquí serà
quan nosaltres decidirem, entre tots, cap a on hem de tirar. Jo tinc una opinió
formada sobre el tema, l’exposaré a tots els grups municipals i, a partir d’aquí,
tirarem endavant. El que jo no faré, d’entrada, serà gastar-me uns diners que no
tenim en començar uns procediments sense el consentiment de tothom o, si
més no, de la majoria dels grups de govern d’aquest Ajuntament.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
Només una cosa. Falta pagar 40.000,00€. Em sembla que aquesta empresa es
troba en situació de “fallida”. Demano que es tingui en compte aquesta qüestió.
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Pren la paraula el senyor ALCALDE:
No, es troba en situació de “suspensió de pagaments”.
Intervé el regidor, senyor BADIA:
“Concurs de creditors”, que es diu ara.
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA:
Jo li vull demanar al senyor Bernabé una mica de tacte en el moment en què fa
les afirmacions que fa , perquè acaba de dir que això sembla que “ara” s’ha
acabat i jo li diria que això es va acabar el dia 26 de març de 2008, que va ser
quan vam fer la moció de censura i es van deixar de realitzar aquestes
pràctiques. Jo dedueixo de seves paraules que, implícitament, sembla que volia
dir alguna cosa que no és així. Nosaltres l’únic que vam fer és pagar el que es
va fer malament abans.
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, tres vots en contra dels
regidors dels grups municipals LFI i 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.

4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES
DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG TERMINI
FORMALITZADES AMB EL BBVA
VISTES les operacions de crèdit a llarg termini formalitzades per aquest ajuntament,
amb la entitat BANCO VILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA:
•

•

•

Operació 974.3239695, operació d’import inicial de 2.700.000€ formalitzat en
data 7 de novembre de 2003, amb capital pendent a 31-12-2011 de 1.800.000€
i amb venciment 7 de novembre de 2023, segons la modificació de condicions
adoptada per l’acord del ple en la sessió del 1 de desembre de 2005
Operació 895.42944226, operació d’import inicial de 1.200.000€ formalitzat en
data 12 de desembre de 2002, amb capital pendent a 31-12-2011 de 665.546,24€
i amb venciment 12 de desembre de 2022, segons la modificació de condicions
adoptada per l’acord del ple en la sessió del 1 de desembre de 2005
Operació 895.43096490, operació d’import inicial de 2.534.751€ formalitzat en
data 11 d’abril de 2003, amb capital pendent a considerar és de 1.566.810,33€ i
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amb venciment 3 d’abril de 2023, segons la modificació de condicions adoptada
per l’acord del ple en la sessió del 1 de desembre de 2005 . El venciment de
data 3 de gener de 2012 serà atès en el seu termini
VIST l’informe d’intervenció.
VIST allò que preveu el Capítol VII 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, respecte a
les operacions financeres
A l’ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- REFINANÇAR el capitals pendents a llarg termini amb l’entitat BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA per un import de 4.032.356,57 €
•

•

•

Operació 974.3239695, operació d’import inicial de 2.700.000€ formalitzat en
data 7 de novembre de 2003, amb capital pendent a 31-12-2011 de 1.800.000€
i amb venciment 7 de novembre de 2023, segons la modificació de condicions
adoptada per l’acord del ple en la sessió del 1 de desembre de 2005
Operació 895.42944226, operació d’import inicial de 1.200.000€ formalitzat en
data 12 de desembre de 2002, amb capital pendent a 31-12-2011 de
665.546,24€ i amb venciment 12 de desembre de 2022, segons la modificació de
condicions adoptada per l’acord del ple en la sessió del 1 de desembre de 2005
Operació 895.43096490, operació d’import inicial de 2.534.751€ formalitzat en
data 11 d’abril de 2003, amb capital pendent a considerar és de 1.566.810,33€ i
amb venciment 3 d’abril de 2023, segons la modificació de condicions adoptada
per l’acord del ple en la sessió del 1 de desembre de 2005 . El venciment de
data 3 de gener de 2012 serà atès en el seu termini

Segon.- INSTRUMENTAR una novació, modificació de part de les condicions dels
actuals préstecs modificant el tipus d’interès, termini de les operacions i plans
d’amortització, amb les següents condicions:
•
•
•
•

Interès: euribor 90 dies + 1,75%. Revisions i liquidacions trimestrals
Termini: 15 anys incloent 1 any de carència d’amortització de principal
Amortització: 56 quotes lineals i trimestrals
Comissió reestructuració: 0.25%

Tercer.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el què preveu el Decret 94/1995 i l’Ordre ECF/138/2007, de
27 d'abril.
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Quart.- AUTORITZAR a l’Alcalde a formalitzar i firmar tota la documentació escaient
fins a la formalització definitiva de la modificació financera proposada.
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN:
Demanaria al regidor d’Hisenda que expliqués una mica en què consisteix la
proposta, entre d’altres coses perquè primer s’ha de votar i justificar la
urgència. D’altra banda, la part de l’expedient en el que s’explica quines eren
les condicions dels crèdits anteriors, no hi és. Per tant, agrairíem aquesta
explicació abans de prendre una decisió.
Pren la paraula el senyor ALCALDE:
Primer, una qüestió; això no va passar per la comissió informativa. És un tema
que era urgent i que crèiem que no s’havia de passar per Ple però que, després,
jurídicament, se’ns ha informat que ha de passar per Ple. Hem de votar la
urgència?
Pren la paraula el senyor SECRETARI:
Sí.
Intervé el regidor senyor TORNÉ:
Una qüestió d’ordre i és que no s’ha de votar la urgència si s’ha inclòs a l’ordre
del dia. Si de cas, no s’hauria d’haver posat a l’ordre del dia.
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ:
Vaig venir a consultar tota la informació i no vaig tenir accés a això perquè no
estava a la carpeta.
Pren la paraula el senyor ALCALDE:
Es pot convalidar amb l’explicació del regidor, senyor Profitós?
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
Senyor Profitós: la proposta que es fa és la de concertar una operació de crèdit
amb l’entitat bancària BBVA per un import de 4.082.000,€. L’informe de la
interventora diu que: essent l’import del pendent a llarg termini objecte de
l’operació de refinançament pretesa: 4.032.000, 00 €. Em falten 50.000,00 €.
Buscant, buscant, trobo que els tres crèdits que hi ha en la proposta; un,
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680.000,00 € quan l’informe de la interventora diu 665.000,00 € i l’altre,
1.601.000,00 € quan l’informe de la intervenció diu 1.666.000,00 €. Aquests
50.000,00 € estan perduts o ha estat per la festa de Nadal.?
D’altra banda, digui’m les quotes mensuals que s’estan pagant ara, fins que
s’acabin els tres crèdits i què pagarem amb el nou crèdit el 2012 i el 2013.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ:
Jo vull aclarir una qüestió d’ordre. Essent un Ple ordinari, només poden figurar
a l’ordre del dia els punts informats a la comissió informativa. Normalment
s’acaben incloent punts que no han estat informats i per això ja no se n’ha
d’informar la urgència. El que sí es veritat és que no es poden posar punts a
l’ordre del dia que no han estat informats. Es poden incloure d’urgència? Sí,
però en el Ple i en la forma que indica la llei: votant la urgència i explicant el
motiu. Realment estem acostumats o mal acostumats a què si surt una urgència,
entre que s’ha convocat la comissió o s’ha fet la reunió, s’inclou d’ofici en el
Ple. Això hauria d’acabar, no per res, sinó perquè està mal fet ja que la
comissió informativa no hauria de variar de la convocatòria del Ple. Però si
succeeix tal fet, caldria trucar als portaveus per comunicar la variació de l’ordre
del dia.
Intervé el senyor ALCALDE:
Senyor Torné, estic plenament d’acord amb vostè, així ho farem. De totes
formes, jo crec que sí que es va comentar que se us enviaria un correu
electrònic a cada un de vosaltres informant de ...
Intervé el regidor senyor GONTÁN:
Perdó, però el correu electrònic va arribar dilluns a última hora de la tarda.
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
En aquest cas, assumeixo com a regidor de la meva àrea la responsabilitat que
em toca pel fet que, quan es va fer la comissió informativa, això no estigués
previst. Els explico tot el funcionament i segur que ho entendran.
Que tinguem aquesta proposta sobre la taula, va lligat a la renovació de la
pòlissa de crèdit, per import de 2.000.000,00 €, que aquest Ajuntament té
concertada i que venç el dia 31 de desembre d’aquest any. Hem procedit,
doncs, a efectuar la corresponent sol·licitud d’ofertes a diferents entitats
bancàries i, en aquests moments, s’ha aprovat la constitució d’una nova pòlissa,
pel mateix import de la contractada, amb efectes a partir del dia 2 de gener de
l’any que ve. Jo em pensava que això havia de passar per aquesta sala però,
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tenint en compte el resultat de la ràtio que mesura l’endeutament sobre els
ingressos de l’ajuntament, resulta que no ha de passar per Ple.
Què passa amb el que sí passem per Ple? El que estan fent totes les entitats
bancàries i que nosaltres també ens toca. Representa que l’Ajuntament té un
pendent de pagament que es xifra en una quantitat de 4.000.000 i escaig
d’euros en concepte d’operacions concertades amb aquesta mateixa entitat i
que es formalitzà l’any 2003 per un import de 2.700.000,00 €, l’any 2002 per
un import de 1.200.000,00 € i a l’any 2003 per un import de 2.534.000,00 €.
D’aquests 6.435.000,00 € que es van demanar entre els anys 2002 i 2003 ara
mateix tenim pendent de retornar la quantitat que abans he comentat. La
diferència dels 50.000,00 € correspon a una quota d’amortització de
començaments d’any.
Aquesta operació de modificació que passa pel Ple consisteix en “refinançar” la
totalitat de l’import pendent de pagament allargant el període de pagament, la
qual cosa implica que la quantitat a pagar serà més petita. Aconseguim un any
de carència en el pagament dels interessos, que s’aplicarà aquest any 2012
però, com a contrapartida, se’ns incrementa el preu que pagarem per aquest
préstec, és a dir, el diferencial a pagar serà més gran a partir d’ara i serà
d’1,75%, essent l’anterior un 1,25%.
En resum, tot això vol dir que pagarem més a la llarga, que pagarem un tipus
d’interès més alt, que el pagarem durant més anys i que els rebuts seran més
petits. Ara mateix, però, qualsevol cosa que representi pagar un rebut més petit,
de la mateixa manera que li passa a moltes de les famílies d’aquest poble i
d’altres, és una cosa que s’ha de considerar.
El motiu de la inclusió precipitada és que, tot i que la primera part de
l’operació, que és la renovació de la pòlissa, no havia de passar per Ple, la
modificació d’aquelles operacions d’endeutament que van ser aprovades en
plenaris d’anys anteriors sí que ha de passar pel Ple. El que vull que quedi clar
és que l’endeutament no s’incrementa en un sol euro.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN:
M’haurà d’explicar això que no ens endeutem més perquè, si paguem més car
el préstec i allarguem el termini, vol dir que ens endeutem més. De la mateixa
manera, segueixo sense entendre quina és la urgència per aprovar-ho ara i per
què no podem esperar a aprovar-ho al gener amb un tràmit ordinari.
Intervé el senyor ALCALDE:
Perquè el dia 3 de gener els proveïdors han de cobrar. D’altra banda, sense
l’aprovació prèvia no podem concertar l’operació.
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Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
Ja han aparegut els 50.000,00 € que buscava. Senyor Profitós, ens endeutem
quatre anys més, allarguem “la mort” quatre anys més i pagarem més. Sap per
què serveix, això? Perquè, quan vostè faci els pressupostos, tindrà més diners
per gastar, pagarà menys, però tindrà més diners per gastar i aquesta és “la
clau”.
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
Senyor Gontán, potser no ha quedat clara la urgència. Qualsevol administració
local, per llei, ha de cancel·lar totes les operacions de crèdit a curt termini el dia
31 de desembre. És per això que, si s’escau, ha de vetllar per renovar o
contractar aquelles noves operacions de tresoreria que es considerin oportunes.
Intervé el regidor senyor GONTÁN:
Perdoni, però jo m’he quedat a meitat del camí, deu ser perquè no entenc massa
de números. Hem quedat que l’aprovació de l’operació de tresoreria de
2.000.000,00 € no ha de passar per Ple, però la urgència es basa en aquesta
operació de crèdit....
Reprèn la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
En atenció a què tota operació de tresoreria ha d’estar cancel·lada el dia 31 de
desembre, procedim a demanar a diverses entitats opcions per concertar-ne una
de nova pel mateix import.
Una entitat ens comunica que ens concedeix aquesta operació de tresoreria i
que pot ser signada el dia 2 o 3 de gener, cosa que faria que la tresoreria de
l’Ajuntament no se’n ressentís. De la mateixa manera, ens comunica, però,
l’increment de preus de tot allò que tenim concertat amb aquesta entitat. A
partir d’aquí es negocia, en conseqüència, allargar el termini i sol·licitar una
carència en el pagament dels interessos. És acceptar les condicions que ens
ofereixen o quedar-nos sense l’operació d’endeutament. En aquest sentit, tota
modificació de les operacions d’endeutament aprovades per Ple ha de ser
aprovada pel mateix òrgan de govern, amb el benentès que l’entitat bancària
necessita l’acord d’aprovació del Ple per poder signar el dia 2 de gener de
2012. Tota aprovació posterior pot comportar dues coses: una, que
l’Ajuntament no disposi d’un instrument bàsic de finançament per efectuar
operacions de tresoreria i, dues, que incomplim la llei per la impossibilitat de
no poder cancel·lar a 31 de desembre l’operació de tresoreria existent. Cap de
les dues opcions és bona.
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El que sí és cert és que, si concertem l’operació tal i com l’hem dissenyada i
ens esperem a pagar-la fins al final, pagarem menys diners cada mes durant
més mesos, el que suposa pagar més diners. Però el que incrementa no és
l’endeutament sinó el pagament d’interessos. Ara bé, tenim la possibilitat, si en
som capaços, de realitzar amortitzacions anticipades en cas que un superàvit en
el pressupost així ho permeti, cosa que ens farà escurçar el termini de
pagament.
Pren la paraula el senyor ALCALDE:
No cal votar la urgència, doncs ?.
Intervé el regidor senyor TORNÉ:
La mala “praxis” és, després de la comissió informativa, col·locar un nou punt
a l’ordre del dia. Ara bé, una vegada posat i informat degudament, votar la
urgència perd sentit.
Intervé el regidor senyor GONTÁN:
La comissió informativa va ser dijous. Accedim a la informació dilluns a
primera hora de la tarda. Això arriba dilluns a última hora de la tarda. Per tant,
degudament informat, no ho està....
Intervé el senyor ALCALDE:
No fa falta votar la urgència. El que diu el senyor Torné és cert. No passa per
informativa però sí que s’inclou a l’ordre del dia. Es notifica l’ordre del dia en
temps i forma i vostès han tingut quaranta-vuit hores per venir-ho a consultar.
Intervé el regidor senyor GONTÁN:
Senyor Colomé, esperem que sigui la última vegada que passa, això....
Intervé el senyor ALCALDE:
Esperem que sí. Senyor Gontán, això s’ha portat a Ple pels 2.000.000,00 € tal i
com li han dit; una de les condicions perquè ens els donin és “refinançar” el
deute existent, i l’aprovació d’un “refinançament” de deute és competència del
Ple. Nosaltres ho vam saber divendres...
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN:
Senyor Profitós: tot “refinançament” d’un deute, tenint el compte un nou tipus
d’interès més alt, implica incrementar l’endeutament. Entenc que s’ha de fer
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perquè la situació és la que és. Espero que vostè, que és del sector, hagi
negociat durament les condicions, perquè és immoral pagar mig punt més per
un crèdit que ja tenia unes condicions pactades anteriorment. Li agrairia que
detallés la quota després de la carència, que aclarís la diferència, en números
absoluts, que suposa el crèdit anterior sobre l’actual i una mica com va anar la
negociació que hi ha hagut.
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
En relació a les seves preguntes, els diré que el que em demanen no està
quantificat perquè les ofertes que hem tingut acceptant la nostra sol·licitud són
més de zero i menys de dues, amb la qual cosa la capacitat de negociació no ha
estat gaire, la veritat.
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, un vot en contra del regidor
del grup municipal 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. DEIXAR SENSE EFECTES L'ACORD PLENARI DE DATA 15 DE
JULIOL DE 2010 PEL QUAL ES VA ACORDAR DONAR PER
FINALITZADA L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT AL CONSORCI
TELEDIGITAL GRANOLLERS, ACORDADA EN SESSIÓ PLENÀRIA
DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2008
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 24 d’abril de 2008,
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès al Consorci Teledigital Granollers, així com els estatuts pels quals es regeix i
que es transcriuen al final d’aquest dictamen.
Segon.- SOTMETRE el precedent acord a informació pública, per un termini de trenta
dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació
d’al·legacions, suggeriments i reclamacions. Cas que no se’n presentin, el precedent
acord s’entendrà definitivament aprovat.(...)”
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 24 de juliol de 2008,
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
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“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 24 d’abril de 2008, va acordar,
entre d’altres, APROVAR INICIALMENT l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès al Consorci Teledigital Granollers, així com els estatuts pels quals es regeix.
ATÈS que l’expedient s’ha sotmès a informació pública per un termini de trenta dies
hàbils, segons edictes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
5139 i en Butlletí Oficial de la Província núm. 128 de data 28 de maig de 2008, de
dates 27 i 28 de maig de 2008, respectivament, no havent-se presentat durant
l’esmentat període cap al·legació, suggeriment ni reclamació.
ATÈS que s'ha donat compliment a la normativa procedimental reguladora de la
constitució d'un Consorci, fonamentalment la que consta a l'article 313 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès al Consorci Teledigital Granollers, així com els estatuts pels quals es regeix,
publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 234 corresponent al dia 30 de
setembre de 2006.
Segon.- FACULTAR àmpliament i expressament l’Alcalde per a l’adopció de les
resolucions i la subscripció dels documents que resultin necessaris per a la
formalització i l’execució d’aquests acords.
Tercer.- COMUNICAR aquests acords a la Secretaria del Consorci Teledigital
Granollers i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes de la
Corporació.”
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 15 de juliol de 2010,
va adoptar, entre d’altres, aquests altres acords:
“Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de 24 de juliol de 2008 mitjançant el qual
s’aprovava definitivament l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al
Consorci Teledigital Granollers, així com els estatuts pels quals es regeix, publicats al
Butlletí Oficial de la Província núm. 234 corresponent al dia 30 de setembre de 2006;
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Segon.- COMUNICAR aquests acords a la Secretaria del Consorci Teledigital
Granollers així com a la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió
Audiovisual.”
ATÈS que interessa l’ajuntament adherir-se de nou a l’indicat Consorci i que això es
faci amb la major celeritat possible.
ATÈS que, d’acord amb l’informe de la Secretaria municipal, amb els tràmits seguits
l’any de 2008 per a la adhesió al Consorci, mencionats anteriorment, es poden donar
legalment per complerts els requisits que s’estableixen al Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per a
crear un consorci o adherir-se a un d’existent (entre d’altres coses, perquè els estatuts
del consorci de referència no han estat modificats des d’aleshores).
ATÈS 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 determinades despeses i que
aquesta resolució és d’aplicació a la despesa inherent a l’aprovació dels acords que es
proposaran.
ATÈS que, 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 legal d’absolutament inajornables (com,
ordinàriament és el cas de les despeses judicials) o que, a criteri de la Junta de Govern
Local (i, cal entendre, i/o del Ple de l’Ajuntament), tinguin la consideració de serveis
directes, urgents i inexcusables a la ciutadania.
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 1040/2011, de 10 de novembre, es va acordar
prorrogar la vigència del Decret de l’Alcalde núm. 792/2011, de data 12 de setembre de
2011, abans esmentat, i que la mesura que en ell s’hi adopta només podrà ser
excepcionada, igualment, en els casos previstos al Decret núm. 894/2011, també
mencionat.
ATÈS, per altra banda, que mitjançant escrit de data 6 d’octubre de 2010, el Consorci va
requerir l’Ajuntament, per tal que en el termini de noranta dies, procedís al pagament de
les quotes que aquest tenia pendents, com a membre del mateix, per un import de
147.244,98 €, amb l’advertiment que “si en aquest termini no es duen a terme aquestes
accions, s’iniciarà el requeriment per la via de constrenyiment”.
ATÈS que, mitjançant escrit de data 24 de desembre de 2010 (RE 2010/11240), el
Consorci va comunicar que havia adoptat la resolució núm. 7/2010, de data 16 de
desembre de 2010, per la qual s’acceptava “el fraccionament de la quota de l’any 2009 i
del quart trimestre de la quota de l’any 2010, sol·licitat per l’Ajuntament, pels serveis de
televisió pública local digital del canal Vallès Oriental Televisió (cobertura i emissió
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informativa, programes, entrevistes del municipi de les Franqueses del Vallès)” en dotze
pagaments de 8.764,58€ cadascun a satisfer al llarg de l’any 2011.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 30 de desembre
de 2010, va adoptar els següents acords:
“Primer.- COMUNICAR al Consorci Teledigital Granollers que l’ajuntament de les
Franqueses de Vallès accepta el contingut de la Resolució 7/2010, de data 16 de
desembre, esmentada anteriorment i que confirma que, en virtut de l’acord del Ple
municipal de data 15 de juliol de 2010, també esmentat, que, a partir del 1 de gener de
2011 es deixaran de rebre el serveis del Consorci Teledigital Granollers.”
VIST l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció de la Corporació en compliment
d’allò que disposa l’article 179.1.b), del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, que té caràcter preceptiu per tractar-se d’un acord que requereix el
vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació.
ES PER TOT AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR novament l’adhesió de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès al Consorci Teledigital Granollers i, en conseqüència, dins l’ens depenent
(Vallès Oriental Televisió SLU), a partir de l’1 de gener de 2012, en el benentès que
aquesta Corporació aprova la subjecció i l’acceptació plena dels estatuts pels quals es
regeix el Consorci, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 234
corresponent al dia 30 de setembre de 2006 i que, al pressupost de l’exercici de 2012,
pendent d’aprovació, s’hi consignarà l’import de 79.932,99 € a la partida
pressupostària corresponent realitzant a l’efecte una retenció de crèdit en concepte
d’aportació per la quota de 2012 a satisfer des de el dia 1 de gener de 2012.
Segon.- FACULTAR àmpliament i expressament l’Alcalde per a l’adopció de les
resolucions i la subscripció dels documents que, si escau, resultin necessaris per a la
formalització i l’execució d’aquests acords.
Tercer.- COMUNICAR aquests acords a la Secretaria del Consorci Teledigital
Granollers i als Departament de la Presidència i de Governació (Direcció general
d’administració local) de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació.
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Cinquè.- NOMENAR el Sr. Francesc Colomé i Tenas, Alcalde-President, com a
representant de l’ajuntament dins els òrgans pertinents del Consorci Teledigital
Granollers i ens depenent, Vallès Oriental Televisió SLU.
Sisè.- IMPUTAR la referida despesa de l’exercici de 2012, així com la que
correspongui a la dels exercicis subsegüents, a la partida núm. 01.4911.22601 del
pressupost de la Corporació.
Setè.- NOTIFICAR-HO a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació i al
departament de Comunicació de l’ajuntament.
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA:
Jo volia manifestar que la posició del grup polític que represento en relació a la
presència del municipi a VOTV, sempre ha estat la mateixa, és a dir, nosaltres
vam creure, des d’un principi, que les Franqueses del Vallès havia de pertànyer
a aquest consorci per una qüestió de pertinença, de xarxa i de proximitat. Com
hem explicat moltes vegades, una cosa és el municipi i l’altra és la ciutat real ja
que les interaccions que es produeixin entre les Franqueses, Granollers, la Roca
del Vallès i Canovelles moltes vegades van més enllà del que són els límits
estrictament municipals. Pertànyer a Vallès Oriental Televisió era un element
de cohesió i comunicació important.
Tenint en compte que la situació actual fa que els mitjans audiovisuals i els
mitjans públics estiguin rebent una forta pressió des d’algunes administracions,
que l’Ajuntament de les Franqueses faci aquesta opció constitueix una aposta
també per uns llocs de treball, per un model econòmic i per un model de servei
públic. Des d’aquest punt de vista, ho hem defensat des d’un primer moment i
evidentment, ho continuem defensant ara. Dic això perquè el PSC i el grup
municipal que represento ha defensat aquesta pertinença i no ha anat canviant
el vot sinó que han estat altres forces les que han propiciat aquest “ara entro,
ara surto”. Dic això perquè ens agrada, en aquest punt i en d’altres, mostrar el
nostre punt de vista al respecte i deixar clara la nostra posició, i no utilitzem els
elements municipals en funció dels interessos polítics o dels interessos
partidistes que tenim per anar a la contra sinó que els interessos generals estan
per davant dels interessos particulars.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA:
Jo també vull explicar el sentit del nostre vot, que serà negatiu com sempre ha
estat en aquest punt. Començaré dient que no ho entenc. Tots els regidors que
formen part de l’equip de govern, d’una manera o una altra, en les seves
propostes apostaven, explicaven, exposaven i insistien en què es faria una
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auditoria per saber allà on estem exactament situats. Això encara no s’ha
produït, ni es produirà, perquè ja se’ns ha explicat que representava un cost
prou important com per poder assumir-lo. Això sí, ens han anat avançant que hi
ha un “forat”, que no hi ha diners, etcètera.
Molts ajuntaments que formaven part d’aquest consorci han anat abandonant-lo
perquè s’han vist obligats a atendre les seves pròpies necessitats i a dedicar els
diners sobrants a despeses més importants per donar servei a la ciutadania.
Aquí, pel que es veu, no es fa perquè, sense saber la magnitud del “forat” que
tenim, ni quin no tenim, ni què ens resulta de cara al nou pressupost ni de quant
podrem disposar, si es que podrem disposar d’alguna cosa, en què ho voldreu
aplicar, si ho voldrem aplicar en publicitat o en comunicació o ho voldrem
aplicar a serveis potser més necessaris per la ciutadania, doncs “ens llancem a
la piscina” i tornem a enganxar-nos a un consorci que ens donarà un servei que
consisteix en una emissió de tant en tant, al migdia, quan la gent està mirant
TV3. M’han de perdonar, però és que no ho puc entendre....
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ:
Primer de tot, quan vam veure aquest punt, volíem demanar-los que el
deixessin sobre la taula fins tenir el pla global del que serà la comunicació en
aquest Ajuntament en atenció al pressupost destinat a aquesta finalitat; perquè
fer ara una inversió de 80.000,00 €, sense saber ben bé com acabarà el tema de
la comunicació, és precipitat.
És més, estava esperant a l’acord sisè: IMPUTAR la referida despesa de
l’exercici de 2012, així com la que correspongui a la dels exercicis subsegüents,
a la partida núm. “punts suspensius” del pressupost de la Corporació. Sense
saber allà on ho imputarem, hem de fiar-nos del pressupost de l’any 2012.
Després m’assabento que s’acomiaden als dos treballadors de l’àrea de
comunicació i a dos treballadors més, és a dir, a quatre treballadors d’aquest
Ajuntament que se’n van al carrer. Titular de premsa: quatre treballadors
d’aquest Ajuntament se’n van al carrer.
Vostè, quan va començar aquesta legislatura va parlar de “foc nou”; va parlar de
noves maneres, de diàleg amb la oposició ... Jo entenc que vostès, com a equip
de govern, han de prendre una seguit de decisions. Ara bé, canviar tot el format
de comunicació sense plantejar-ho a l’oposició, em sembla que això no és fer
“foc nou” ni es diàleg ni és res. De moment, hi haurà quatre famílies que, de
regal de Reis, tenen atur, així de clar, ens agradi o no ens agradi. En
conseqüència, jo li demano que aquest punt quedi sobre la taula perquè no
entenem com acabarà tot el tema relacionat amb la comunicació d’aquest
Ajuntament.
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Dit això, recolzo el que diu la meva companya de Convergència per les
Franqueses, la senyora Núria Claveria. Com podem destinar 80.000,00 € a
propaganda si encara no tenim clar què tindrem de despesa l’any que ve? Estem
“renegociant” un crèdit, l’estem allargant per poder tenir carència aquest any.
Ens podem prendre el luxe de decidir, abans dels pressupostos, que 80.000,00 €
aniran destinats a això?
Personalment, començo a estar bastant decebut d’aquest equip de govern doncs
no veig el diàleg enlloc. Sé que vostès han de dialogar molt perquè són cinc
partits. Sincerament, li demano que facin un replantejament en el sentit que els
temes més de fons haurien de ser debatuts a la junta de portaveus, tal i com vostè
es va comprometre, i que no ens sorprenguin contínuament amb certes accions
que ratllen la “nocturnitat”.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
Senyor Ribalta: fa quatre anys, estàvem en un punt i ara estem en un altre de ben
diferent. No sé si vostè sap que hi ha crisi i que estem en austeritat.
Senyor Colomé: val a dir que els meus companys ho han dit quasi tot. Per entrar
a VOTV tenim un deute de 35.000,00 € que hem de pagar. Després 80.000,00 €
cada any. Com el meu company ha dit, vostè ha realitzat uns canvis dels quals
no se’ns ha informat. En els llocs de treball que vostè ha “acomiadat”, em pot dir
les persones que hi posarà? Si vol, tot i que jo ja sé les persones....
Intervé el senyor ALCALDE:
Jo li demano, com també li demano al senyor Bernabé, que aquest tema sigui
tractat en l’apartat de precs i preguntes. Ara només estem discutint el tema
relacionat amb la televisió tot i que no tinc cap mena de problema d’explicar-ho
perquè, el que hem fet, ha estat una cosa global.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
Ja m’ho explicarà. Li demano el mateix i és que deixi sobre la taula aquesta
proposta i comenci a parlar amb la gent perquè això comença a semblar una
dictadura, miri el que li estic dient, tant en el primer punt com en aquest punt,
perquè ens pren el pèl fins i tot als regidors.
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
Dues coses molt breus: Senyor Badia, els 35.000,00 €, no sé si aquesta és la
quantitat exacta, s’ha de pagar independentment de l’entrada al consorci. Tot
això ho explicarà l’il·lustríssim senyor Alcalde.
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En relació a la intervenció de la senyora Claveria, he de dir que l’auditoria està
pràcticament acabada pel que fa referència a l’any 2010. Durant el mes que ve
en tindrem els resultats.
Pren la paraula el senyor ALCALDE:
Hem demanat a la Diputació de Barcelona suport per realitzar una auditoria pels
anys 2007, 2008 i 2009. Auditoria, no informe econòmic. A veure què ens
contesten.
Tirem una mica cap al passat: el meu grup polític en el passat, no volia entrar a
VOTV perquè a VOTV no ens hi trobàvem representats doncs nosaltres teníem
un model de televisió en el qual teníem emissions els dimecres i els diumenges,
a una certa hora, i sabíem que en aquesta hora la gent de les Franqueses es podia
connectar i mirar-ho. Jo vaig estar als inicis de VOTV i una de “les claus” per
entrar era que hi volíem un espai propi.
Dit això, ara les circumstàncies han canviat. Nosaltres hem anat a VOTV a negociar
com a segon Ajuntament que pagarà més dins el consorci i els hem demanat certes
condicions, a les que ens han dit que sí.
Primer de tot, nosaltres tenim una televisió per Internet que deixarem de tenir i, per
tant, deixarem de pagar entre 85 i 90.000,00 €, que és el que ens costava la televisió
per Internet. Des d’aquí, i públicament, vull agrair al senyor Jordi Pey la seva
professionalitat aquests anys que ha estat aquí, doncs tenim una televisió per Internet
d’excel·lent qualitat. Amb VOTV perdrem qualitat. Ara bé, les ràtios de les persones
que es miraven la televisió per Internet són pobres. Per exemple, la meva mare no té
ordinador per poder-ho mirar i, per tant, és selectiu: qui té ordinador pot veure
televisió de les Franqueses i qui no en té, no, perquè només sortim per Internet. Ara
sortirem a un canal que tothom el podrà veure si vol.
D’altra banda, hem aconseguit que les Franqueses tingui un programa propi, és a dir,
els diumenges, de les dues a les tres de la tarda, VOTV farà un recull de notícies
succeïdes durant la setmana a les Franqueses i, a part d’això, farà monogràfics del
municipi. D’aquesta manera, els avis de Bellavista sabran que els diumenges, mentre
estiguin dinant, podran mirar TV3 però també podran veure VOTV i que sortiran
notícies del seu poble. En aquest sentit, direm a VOTV quines són les notícies més
interessants, com fins ara fèiem amb la televisió que fa en Jordi Pey. Una altra cosa
és que ens facin cas o que no ens en facin: d’ells dependrà la nostra continuïtat en
aquest aspecte.
Comunicar-vos que el pressupost de l’any 2012 es veurà retallat aproximadament
entre un 10 i un 15 %. Entrar a VOTV suposa una retallada del 15 % perquè de
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85.000,00 € que pagàvem a VOTV fa dos anys, passarem a 79.000,00 €. Per tant, hi
ha una reducció de la quota que paga les Franqueses en un 5%.
Senyor Bernabé, acomiades a gent quan té una plaça en plantilla. Quan finalitza un
contracte no acomiades a gent. Pel seu coneixement, el departament de premsa ens
costava 110.000,00 €; la nostra intenció és rebaixar-ho a 40.000,00 €.
Seguint amb el tema dels “acomiadaments”, aquests s’han produït per criteris
tècnics; però també li haig de dir que hem creat set places, o si vostè ho prefereix,
hem regularitzat set places. Avui mateix, he signat el decret de regularització
d’aquestes places perquè, possiblement, el senyor Rajoy ens digui que l’any que ve
no es podrà crear cap plaça i llavors aquestes set persones, més les altres quatre,
automàticament també se n’anaven al carrer. És més, hem creat dues places de
funcionàries; una per la interventora i una per la tresorera, tal i com vostès ens han
sol·licitat, per tal que, amb efectes el dia 1 de gener, puguin anar a aquestes places en
comissió de serveis. En aquest aspecte, les línies d’actuació del pressupost per a
l’any 2012 estan força definides. Ja us les explicarem, però deixeu-nos que el govern
prengui decisions doncs per això estem i és el que estem fent. Els poden agradar més
o menys, però aquestes decisions s’han de prendre. A vegades, hi ha decisions
doloroses, sense cap mena de dubte i més que n’hi haurà perquè els ingressos són els
que són i no podem gastar més del que tenim. En aquests moments, estem gastant un
milió i escaig o dos milions per sobre del què tenim. Res més, crec que l’explicació
global és aquesta.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA:
Senyor Colomé, vostè té raó quan diu que s’ha de gastar en funció dels
ingressos, gastant en coses necessàries i prioritàries, i és per aquí per on jo
anava....
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ:
No m’estendré en el tema de la plantilla, doncs després li formularé la pregunta,
tot i que em sobta, d’entrada, justificar que set persones sí i quatre no, quan tots
estan a la mateixa situació.
En relació a VOTV, al meu grup polític i a mi ens sembla que vostè està llançant un
“capote” a l’Ajuntament de Granollers, que és el màxim impulsor i “pagador” d’aquest
consorci per mantenir una televisió que, de moment, ja ha perdut a tres municipis i que,
segurament, en perdrà més.
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D’altra banda, llegim a la premsa que amb el transport públic, no té la mateixa
bona intenció de col·laboració. No sé, doncs, fins a quin punt estem negociant o
estem fent el “primo”.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
Senyor Profitós: a la documentació hi ha un escrit de VOTV que diu que, per entrar,
s’ha de pagar els 35.000,00 €. Jo l’he vist.
Senyor Colomé: estem parlant de televisió i de VOTV. No sé si vostè veu les
notícies, però a tot arreu estan retallant en televisió, no sé si ho sap. L’Ametlla del
Vallès surt de VOTV, Sant Antoni també ho fa, Vilanova surt de Vallès Visió,
Hospitalet també. És a dir, tothom està retallant però Les Franqueses, en canvi, ha
d’entrar-hi. Vostè fa uns números molt fàcils però ja els debatrem més endavant.
Torno a demanar-li que deixi aquesta proposta sobre la taula. El meu company ha
anat més enllà i jo també hi vaig. Sembla que devem favors a Granollers: la Nit de
l’Esport es va celebrar a un hotel de Granollers, l’empresa de les Franqueses que
organitzava la festa del casal d’avis aquest any no l’ha fet doncs l’ha fet una empresa
de Granollers i ara entrem a VOTV perquè el president del consorci de VOTV és el
senyor Mayoral. Vostè s’està assegurant una plaça per quan marxi ? Ja que té tanta
relació amb l’Ajuntament de Granollers, demani els diners que ens deuen.
Pren la paraula el senyor ALCALDE:
Els 35.000,00 € s’han de pagar.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ:
Si hem de pagar, l’acord està malament. El que diu l’acord és deixar sense efecte
l’acord de sortir del consorci.. Per tant, no és entrar sinó que és una continuació. O
posem que entrem o no hem de pagar. És incompatible l’acord amb haver de pagar
per l’entrada. Si fos una alta neta, no hauríem de pagar. No hem de pagar ni un duro
perquè ja hi érem. Ens hem de posar d’acord: o continuem en el consorci o entrem de
nou.
Pren la paraula el senyor ALCALDE:
Devem 35.000,00 € que hem de pagar sí o sí. Si no hi som, els hem de pagar
perquè els devem i si hi som, els hem de pagar perquè els devem. Per tant, s’ha
de pagar i es farà el mes de gener, una vegada aprovada la pòlissa de crèdit.
Hi ha dos ajuntaments de l’”òrbita convergent” que han sortit de VOTV i que
són Sant Antoni de Vilamajor i l’Ametlla. Els explicaré per què: perquè han de
pagar però per sortir a VOTV has de generar notícies i ells no es trobaven
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representats en aquest aspecte. Jo he parlat amb aquests alcaldes i no troben
lògic pagar uns diners per no trobar-se representats i no sortir-hi adequadament.
Les Franqueses genera moltes notícies i aquesta és la diferència. Quan generes
notícies, t’hi trobes representat.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN:
Em preocupa una cosa i és que vostès decideixen el model del comunicació
unilateralment. La sensació és que el model de comunicació que vostès plantegen és
de govern, no de municipi.
Segons els criteris de VOTV i la seva directora, segons he pogut saber, només
s’atendrà a partits polítics que tinguin representació nacional. Per tant, la generació
de notícies serà un model de comunicació generat exclusivament des del govern i
aquest decidirà quines notícies surten. O serà un model de municipi? Perquè si és
model de municipi, deixi-ho sobre la taula, plantegem el model de comunicació
global que volem i, a partir d’aquí, en parlem. Si és un model de comunicació de
govern, nosaltres el votarem en contra, vostès decidiran, tiraran pel dret i tots
contents. Encara no ens heu explicat quin és el criteri que faran servir a l’hora de
prendre les comunicacions. Si és un criteri tècnic, defineixi quins tècnics ho faran i
per qui estaran dirigits. Serà un model BBC o TVE ? O serà un model “cadena
Cuatro” ?
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
Vostè ha dit que dirà a VOTV els continguts que volen que s’emetin. Si és així,
segur que jo no sortiré.
Pren la paraula el senyor ALCALDE:
M’he equivocat, no vull dir jo, ni molt menys. Tot i que la decisió no està presa,
no sabem si “externalitzar” el servei o fer ús de personal propi, encara que sigui
“reciclat”, hi haurà un tècnic a premsa, sense cap mena de dubte, que farà com
fins ara i és que a través de l’agenda i dels actes enviarà a la televisió, en aquest
cas VOTV, a cobrir la notícia. Serà un model de comunicació global, accessible
a tothom. Vosaltres creieu sincerament que l’Ajuntament de les Franqueses
manarà a VOTV?
Intervé el regidor senyor GONTÁN:
No cal manar a VOTV. És més senzill que tot això. No ens està explicant els criteris
periodístics, tècnics o polítics que es prendran per la comunicació a partir de l’1 de
gener de l’any vinent. Només ens està explicant que passem d’un tipus de
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comunicació a un altre i que ens estalviarem un 15%. I tu t’has afartat de parlar de
model de comunicació, dues vegades ho has fet.
Pren la paraula el senyor ALCALDE:
Senyor Gontán, li he explicat tot el que sé i que li puc explicar. No hi ha res més
a dir. Entrar a VOTV o no entra-hi. Voti. Aquest equip de govern aposta per
entrar a VOTV en atenció a un criteri de “retallades”.
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació de la
proposta.
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. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ
ATÈS que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals.
ATÈS que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb
l’objectiu de garantir la suficiència financera.
ATÈS que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és
preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que
comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans.
ATÈS que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi
de connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de
competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris
necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el
finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”.
ATÈS que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha
d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”.
ATÈS la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que
els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que milions
d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.
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ATÈS que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal
just per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans,
petició que abandera el Govern del país.
ATÈS que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu
compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que
garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal,
suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de repartiment
més adequats a la nostra realitat.
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals
que suposi una millora en el finançament dels governs locals.
Segon.- DONAR SUPORT a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal,
en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de
Catalunya i també dels governs locals.
Tercer.- TRANSMETRE el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a l’ACM i a la FMC.
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ:
Els Ajuntaments són la institució més pobre del conjunt d’administracions
públiques. Normalment, totes les reformes de finançament es fan sense
comptar amb els Ajuntaments doncs hem quedat exclosos de qualsevol revisió
o repartiment. Fa temps que es parlava d’un repartiment d’un 50% per l’Estat,
un 25% per la Generalitat i un 25% pels ajuntaments en relació al fons de
l’Estat, però això mai ha estat així doncs estem entre un 8 i un 9%. Ja és hora
que reclamem des dels ajuntaments que no se’ns donin més competències ni
més responsabilitats si no hi ha més recursos. La línia de la moció és la de
demanar a la Generalitat una llei de finançament local i reclamar a l’Estat i a la
Generalitat un tractament més just.
Al no haver-hi cap intervenció més, el senyor Alcalde dóna pas a la votació de la
proposta.
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.
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La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC
L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidat amb els anys. A més del pilar bàsic
com és l’educació, tenim un model públic de salut universal. Aquest és un sistema que
el volem equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò essencial, però, alhora,
que defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes les persones, a tots els catalans i a
totes les catalanes.
El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, d’un finançament amb un
creixement progressiu, però sostenible. I, per tenir un sistema de finançament estable cal
tenir molt present el nostre envelliment, els fluxos migratoris o, per exemple, els
desplaçats d’altres comunitats i també els desplaçats de la Unió Europea.
Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la despesa,
sense que aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris o els
professionals o sense la necessitat de la privatització d’empreses públiques. Pensem,
també, que aquesta racionalització passa essencialment per escoltar els professionals.
En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya s’han pres decisions polítiques importants que han provocat
que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin vist minvats els seus drets a la
salut. Hem vist, així, com, per exemple, s’han tancat molts Centres d’Atenció Primària
en horari nocturn (es calcula que més de 46 centres), o com molts hospitals s’han vist
empesos a tancar quiròfans, o a emprendre mesures que comporten un augment de les
llistes d’espera.
Ates que en l’actualitat patim la manca de professional especialista en Pediatria al CAP
de Corró d’Avall, que comporta que s’hagi de cobrir amb el professional del CAP de
Bellavista i, per tant, es redueixen les hores de visita en ambdós centres de salut,
afectant de forma important els pacients més vulnerables com són els nadons i infants
de curta edat.
Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les
característiques de l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial que s’hi
presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, contemplant els ajustos necessaris
per fer-lo més sostenible i racional, però evitant tendir cap a un model privatitzador i
excloent.
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR el nostre rebuig a les decisions que s’han pres des del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que posen en perill un dels
pilars bàsics de l’estat del benestar com és el sistema sanitari públic i universal.
Segon.- EXPRESSAR el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema
sanitari públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a tota
la ciutadania.
Tercer.- DEMANAR al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que
cobreixi la plaça de pediatre del CAP de Corró d’Avall per resoldre la mancança
d’hores d’especialista que tenim en l’actualitat en el municipi.
Quart.- FER ARRIBAR aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya.
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el senyor SECRETARI, que procedeix a llegir l’esmena següent ,
presentada moments abans pel grup municipal Les Franqueses Imagina:
Moció de les Franqueses Imagina per a l’ampliació de la moció del grup
municipal de Convergència per les Franqueses en relació a la defensa del
sistema sanitari. Els acords serien manifestar el nostre rebuig a les decisions
que s’ha pres des del Departament de Salut de la Generalitat i que posen en
perill un dels pilars bàsics de l’estat del benestar; expressar el nostre
convenciment que cal continuar apostant per un sistema sanitari públic; que es
cobreixi la plaça de pediatra del CAP de Corró d’Avall i, finalment, s’afegeix
un apartat que és, exactament, “demanar al Departament de Salut de la
Generalitat que retiri l’acord d’establir un tiquet moderador per les receptes
farmacèutiques o bé que se n’excloguin les persones més vulnerables com ara
els aturats i els pensionistes”.
Intervé la regidora senyora CLAVERIA:
Acceptem la moció però el punt cinquè hauria d’anar el tercer perquè sinó, no
s’entén.
Nosaltres presentem aquesta moció no perquè estiguem en contra de les
retallades de certs serveis; la presentem perquè entenem que el sistema sanitari
ofereix un gran marge de maniobra per racionalitzar la despesa. En
conseqüència, no cal incidir sempre sobre els mateixos punts, això és, tancar
centres, acomiadar professionals o quedar-se sense metges allà on es necessiten
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etcètera. Entenem que la Generalitat hauria de plantejar-se treballar en el sentit
de “racionalitzar” la despesa. Tots en som conscients perquè ho hem viscut o
ho hem patit d’una manera o d’una altra, que és una vertadera disbauxa la
despesa incontrolada d’alguns hospitals o centres de salut.
En relació al tiquet moderador de les receptes farmacèutiques, estem
completament d’acord amb el que els companys de Franqueses Imagina ens
han proposat. Si no per tothom, com a mínim per la gent aturada i pels
pensionistes.
Pren la paraula la regidora senyora PRUNA:
Ja portem temps amb aquest tema, concretament, des del mes d’agost que va
tornar de vacances la pediatra que hi havia i va agafar la baixa per depressió.
Des de Sanitat ens van dir que no es reposaven les baixes. Atès que la
competència en aquesta matèria és de la Generalitat i tenint en compte les
queixes dels pares en relació a la manca de personal de pediatria, el dia 6
d’octubre vam fer unes cartes i vam demanar a la Gemma Mota que vingués a
explicar què passava i ens va assegurar que vindria una pediatra dos cops per
setmana però la realitat és que, a vegades, ve tres dies i a vegades un. El 21 de
novembre vam tenir reunió a l’ICS de Granollers el senyor Alcalde, jo mateixa
i altres alcaldes i ens va dir que no hi havia desatenció doncs, amb les places
existents a Bellavista o a Granollers Nord, no queda ningú desatès.
Tots sabem que hi ha crisi i que s’ha gastat molt més del que s’hauria d’haver
gastat en sanitat, però nosaltres volem tenir el mateix servei de sempre. En
aquest sentit, dijous passat vaig anar a veure el conseller de Sanitat i la seva
resposta va ser que, en primer lloc, no és un tema de la nostra competència.
D’altra banda, que no li havia arribat cap denúncia de desatenció de cap usuari
al 012 o a l’ICS atès que hi ha una infermera de pediatria amb una antiguitat de
20 anys realitzant aquesta feina, que treballa cada dia, que es diu Imma Roure,
que atén perfectament totes aquelles persones que presenten una
simptomatologia que no és greu. En cas contrari, les deriva a Granollers Nord o
Bellavista o, si és molt greu, a l’Hospital de Granollers.
El conseller de Sanitat va afirmar que tindrem una nova reorganització sanitària
al Vallès Oriental a principis d’any que farà que tinguem pediatra de nou i que,
entre febrer i març, se’ns informaria al respecte. Estem a sobre d’aquest tema
per vetllar que la gent del municipi no quedi desatesa. En aquest sentit, si algú
va al pediatra i es troba desatès, el primer que ha de fer es denunciar-ho allà on
pertoqui, sens perjudici que l’Ajuntament també vol ser informat.
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA:

Ple 22/12/2011 – pàg. 40

Vull explicar el vot que emetrem els regidors del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, que serà un vot evident, clar, contundent i favorable a
la moció presentada per Convergència per les Franqueses però voldria fixar
uns matisos.
En primer lloc, la senyora Pruna ha volgut centrar el debat en la problemàtica
relacionada amb la pediatria, quan la moció inclou cinc acords i no només el
referent a la pediatria. També matisar que ha dit que s’havien fet moltes coses
en Sanitat i jo volia fer una defensa clara i contundent del sistema sanitari
català tal i com l’hem tingut fins ara. En aquest sentit, no es pot afirmar que
s’ha fet massa coses perquè tenim un sistema sanitari públic modèlic, envejat i
desitjat per molts països que no tenen un accés tant universal a la sanitat. Estem
en una situació molt complexa i correm un risc molt gran del qual no en sóm
prou conscients i que és la fi de l’estat del benestar, la pujada dels serveis del
transport públic, les “retallades” en educació, la pèrdua de poder adquisitiu de
les famílies ... En conseqüència, el Partit dels Socialistes de Catalunya votarà a
favor d’aquesta moció.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN:
Em sorprèn que el conseller de Sanitat, ex president de la patronal de les
mútues, no li recomanés a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que
contractés una mútua privada per la seva infància.
Dit això, és evident que no rebran cap queixa, és impossible i n’estic
convençut. Parlant en “clau” personal, els diré que al mes d’octubre vaig anar
al pediatra i aquest/a no hi era. Vaig ser informat de la possibilitat de ser atès
d’urgència per un professional que ve dues hores a la setmana, un dia una hora
i un dia una altra hora, no dos dies. La meva filla va ser atesa sense problema.
A la setmana següent, hi torno per un tema d’urgència i sóc informat que no hi
ha pediatra i que haig d’anar a Bellavista, tot i que també està de baixa. Truco a
“Sanitat Respon” per demanar explicacions i m’indiquen que vagi a la
infermera de pediatria. Jo els comento que això no és viable atès que s’ha
d’analitzar un informe mèdic i en funció d’això, fer o no fer, i és urgent. La
resposta va ser que m’havia d’esperar. Com sigui que no podia ser atès en tota
la setmana, vaig presentar un escrit de reclamació a l’ambulatori i vaig anar al
CAP a demanar hora amb la Gemma Mota. Encara és hora que m’atengui. Dos
mesos després, rebo un escrit en el que se m’informa que el servei està garantit.
Dit d’una altra manera jo vaig intentar a través de tots els mitjans al meu abast
que l’ICS se n’assabentés però tot es dirigeix als centres d’atenció primària.
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
En primer lloc, senyor Gontán, esperar que tota la seva família es trobi millor
de salut. En segon lloc, jo he entrat aquí amb la decisió de la secció local
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d’Esquerra de votar a favor de la moció que es presentava. Sota la meva
responsabilitat, votaré la moció tal i com finalment ha quedat.
Jo voldria fer una esmena, afegitó o observació. Al punt que afegeix Les
Franqueses Imagina, proposen que s’exclogui a les persones més vulnerables,
com els aturats i pensionistes. Jo penso que aquesta no hauria de ser la
filosofia. La filosofia hauria de ser no parlar de forma genèrica de grups per
definir a les persones en situació de vulnerabilitat atès que segur que hi ha
pensionistes que tenen molts diners i persones que treballen però que tenen
dificultats. En qualsevol cas, si no arribem a un acords, votarem favorablement.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA:
Per no perdre el fil, senyor Profitós, jo diria que aquest punt es podria
especificar una mica més però prefereixo que quedi així perquè penso que, en
aquest país hi ha molts més pensionistes dels que patiran si han de pagar
aquesta tarifa que no pas pensionistes que no necessiten aquesta rebaixa.
D’altra banda, volia contestar la senyora Pruna. Li agraeixo tots els esforços
que estan fent però és evident que no hi haurà cap pare que formuli aquestes
queixes per un criteri de prudència. En aquest sentit, potser serà qüestió
d’informar els pares de la possibilitat de formular queixes en cas que trobin que
no han estat ben atesos, no desatesos.
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ:
La resposta del conseller era que resultava molt complicat buscar fórmules de
definició precises i per això s’utilitza una d’universal i genèrica, que és la pitjor
de les fórmules en aquest sentit.
Hi ha una cosa que no he entès. Senyora Pruna, diu que, a l’octubre, uns pares
van venir a queixar-se que no hi havia servei de pediatria. Em xoca que vostè
doni més credibilitat a les cartes que rep del Departament de Salut que a les
queixes dels pares.
Intervé el senyor ALCALDE:
Vull justificar el nostre vot, que serà una abstenció.
Evidentment estem a favor de tot el tema relacionat amb la pediatria i, en
aquest sentit, estarem sense cap mena de dubte al costat de la ciutadania. Fins i
tot volem que es faci un nou centre d’atenció primària i els ho posarem tant
difícil perquè no ens puguin dir que no, que fins i tot els donarem l’edifici fet.
Almenys ho intentarem en aquest aspecte. I que no només hi hagi pediatra sinó
altres especialitats, ja que Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Marata i Llerona
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suposen 11.000 habitants, cosa que fa que necessitem unes instal·lacions
diferents dels que tenim ara. Si això els ho posem en safata, no ens poden dir
que no i si ens diuen que no, Convergència i Unió de les Franqueses lluitarà i
es manifestarà absolutament en contra d’aquesta decisió. D’aquesta manera,
s’alliberà la zona del centre d’atenció primària per ampliar les dependències
municipals.
Amb el que no estem d’acord és amb el primer punt i és que totes aquestes
“retallades” posen en perill el sistema sanitari. Ans al contrari, el fan viable
perquè sinó hi haguessin aquestes “retallades” el sistema sanitari no es podria
mantenir.
I per això, davant d’aquestes dues disjuntives el nostre vot serà l’abstenció.
Votaríem que sí si només es votés el tema de la pediatria però ens abstenim pel
tema de les “retallades”, que nosaltres en diem “ajustaments”.
Pren la paraula la regidora senyora PRUNA:
Dues coses: a l’octubre van venir uns pares que, d’una forma molt correcta, es
van queixar perquè van passar uns dies sense servei de pediatria, atès que la
metgessa va agafar la baixa per depressió.
Ara, en aquests moments, la cosa no és així. A partir de mitjans de novembre,
el pediatra ve dos cops per setmana o a vegades en ve tres, i tenim la infermera
de pediatria, que no desatén a ningú.
En resposta al senyor Ribalta, es van fer moltes coses que potser no eren
necessàries i ara els “ajustaments” ens arriben de totes bandes. Evidentment
que volem que la salut pública segueixi com fins ara i jo espero que ho
aconseguirem.
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 PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, CpF, LFI i PxC, quatre abstencions
dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

8. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
El senyor Alcalde informa a la sala que hi ha una pregunta formulada per escrit.
Pren la paraula el senyor SECRETARI:
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El partit polític Plataforma per Catalunya pregunta: per què s’acorda, en la Junta de
Govern Local del dia 13 de maig d’enguany i també mitjançant el Decret de
l’Alcalde 654/2011, retornar l’aval bancari, de 2.646.100,82 €, dipositat per Sandoz
Industrial Products en concepte de fiança per respondre al pagament del primer
termini de les quotes urbanístiques del sector N ?
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
Senyor Badia, s’aprova per Junta de Govern Local bàsicament perquè aquesta gent van
presentar un recurs.
Si fem una mica d’història, a l’any 2007 s’imposen unes quotes urbanístiques.
Durant els anys 2008 i 2009 diversos propietaris i, en aquest cas, Sandoz,
sol·liciten no pagar aquestes quotes. L’any 2010 l’Ajuntament de les Franqueses
els diu que les ha de pagar. Sandoz, enlloc de pagar-les, diposita un aval bancari,
cosa que pot fer perfectament i, al mateix temps, interposa un recurs de reposició
basat en l’anul·lació, per sentència ferma, de la revisió general del Pla General,
la qual cosa comporta l’anul·lació del Pla Parcial del Sector N.
En data 13 de maig de 2011, la Junta de Govern Local entén que, com sigui que, des
de diverses instàncies judicials s’han dictat aquestes sentències que declaren la
nul·litat, tant del projecte de reparcel·lació com del projecte d’urbanització del Pla
Parcial del Sector N, és convenient procedir a la devolució d’aquest aval per unes
obres que, tal i com estaven formulades, no es faran mai.
El senyor ALCALDE informa 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 la regidora senyora CLAVERIA:
Una pregunta per la senyora Rosa Isidro i és si ja s’ha preparat el nou plec de
clàusules per a la contractació dels casals infantils i juvenils ?.
Una pregunta per la senyora Garcia i és quan es posaran les papereres del camí
que discorre al llarg de la vorera del riu, des de la rotonda de la carretera de
l’Ametlla fins a la Garriga. S’ha demanat diverses vegades i de moment veig que
encara no hi són.
Una pregunta que no sé a qui pot anar dirigida, potser a l’Àrea d’Hisenda, que en
deuen tenir coneixement, i és quin cost ha suposat, finalment, el canvi del carro
de la rotonda de Llerona.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ:
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En el Ple passat, en el punt de precs i preguntes, el regidor d’Hisenda ens va fer
una dissertació sobre Entorn Verd, SA. Arribant a casa, però, vaig veure les
actes de la societat i vaig comprovar que el senyor regidor era membre del
consell d’administració durant aquests tres anys; que havia cobrat l’assistència
als consells d’administració; que havia votat a favor en tots els casos i que no hi
havia esmena contrària en cap d’ells. Per tant, era plenament responsable de la
gestió d’Entorn Verd, SA, durant aquest període. No sé si n’era conscient,
perquè no va donar aquesta informació al Ple.
Demanar-li si és plenament conscient que ell era o és membre i que votava a favor.
Si és plenament conscient que és responsable de tot allò que ha passat a la societat
anònima en aquest període i si, realment, quan tingui l’auditoria, que no la faran, la
portarà a la Sindicatura de Comptes per depurar-ne responsabilitats.
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS:
Li vull tornar a demanar a la regidora de la Pagesia, que té cura de l’estat dels
camins, el per què encara no s’ha netejat el gual de camí de can Ramon Coix, a
la riera Carbonell, doncs l’aigua encara passa per sobre perquè encara no s’han
desembussat els tubs. Al costat mateix, encara hi ha la sorra que va baixar arran
de les pluges just abans d’arribar a la pujada del pont, al mateix camí de can
Ramon Coix. És veritat que s’han tret les esllavissades que se li van dir però no
s’han solucionat aquestes dues qüestions passat un mes.
Després, no sé si correspon a Obres i Serveis i és el tema dels dos esvorancs a
l’asfalt; un a davant del pavelló, just abans d’entrar a la rotonda. L’altre, davant
de la Caixa Catalunya.
Preguntar també com està el tema del quiosc de Bellavista, que encara està
tancat. Els ciutadans de Bellavista han d’agafar el cotxe o anar a Granollers a
comprar la premsa. Em sembla que és hora de solucionar aquest tema.
Una pregunta per l’Àrea d’Obres i Serveis i és si ens poden facilitar el planning
de neteja dels carrers perquè hi ha moltes queixes que consideren el servei
insuficient.
Pren la paraula el regidor senyor BERNABÉ:
Una pregunta per vostè, senyor Alcalde i és com està el local. Fa dos mesos en
vam parlar i vam quedar en que ens diria alguna cosa al respecte i encara no
sabem res.
Una pregunta al regidor d’Hisenda i Participació i és quan convocarem tot el
tema relacionat amb els desnonaments. Vam ser uns dels primers ajuntaments en
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aprovar-ho al mes de juliol i encara no ens hem “mogut” i ens estan passant
tothom per la dreta, per l’esquerra, per davant i per darrera.
Una pregunta per la regidora d’Obres i Serveis i és com està el tema de l’autobús. Hi
haurà debat o ens ho donareu “mastegat” a última hora? Ho farem davant dels veïns
o serà a porta tancada? D’altra banda, en el Ple d’octubre hi ha haver
l’”externalització” de diverses treballadores familiars i ara hi ha hagut un seguit
d’acomiadaments. El seu partit, igual que el meu, va dir que no només mantindríem
els llocs de treball sinó que recuperaríem serveis, si això era possible. La postura del
seu partit, ha canviat al respecte?
Finalment, li voldria fer una pregunta senyor Alcalde i és que no és un eufemisme dir
que acomiadar a quatre treballadors perquè no ha estat creat el seu lloc de treball ? És
un eufemisme perquè vostè és el responsable que això no hagi passat en no voler
aprovar els pressupostos. Per seguir amb la vida normal de l’Ajuntament, es
contractava gent, però en fals, perquè vostès no van voler aprovar el pressupost. Ara,
s’agafa a aquest eufemisme per dir que a quatre els puc acomiadar i, a set, que em
donin les gràcies perquè els inclouré a la plantilla. Vist això, per què no ens hem
esperat a tenir un organigrama, una plantilla definida i un pressupost? I per què no
se’ns ha comunicat a l’oposició, tot això?
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN:
Una pregunta per la regidora de Cultura. Segueixen arribant queixes pel tema del
curs de dança de Corró d’Avall perquè no s’ha pogut publicitar. Tampoc sabem per
què la inscripció es va tancar per les cinc famílies que es van queixar. Senyora
regidora, li demanaríem que donés ordre als seus tècnics que permetessin a l’empresa
concessionària fer publicitat i es reobrís el període d’inscripció d’aquest curs.
En relació a la senyora García. Ara s’estan podant arbres a les Franqueses però amb
un estil curiós i és podar-los pel mig. Puc entendre que, per causa de la pluja, caiguin
els pins de les places. El que no cau fàcilment és una alzina i també la van tallar, per
si de cas. Ara, amb la poda general, trobem la carretera de Ribes molt escapçada. Tot
i que no sóc especialista, he revisat alguns dels arbres que s’han tallat pel mig i no hi
he trobat ni malalties ni he observat desperfectes a les voreres. Voldria saber quin
tècnic i amb quin criteri acompanya a l’empresa. Perquè si el tècnic és de l’empresa,
ja tinc clar el perquè es poden per la meitat ja que arbre que poden, arbre que cobren.
Per acabar, voldria saber el cost de lliurar un altre cop, en època de crisi,
“retallades” i acomiadaments els torrons i el famós cava als avis, que molts estan
pujats de sucre i no poden prendre aquestes coses, així com la targeta de Nadal
que arriba a cada casa. Em sembla immoral demanar “ajustaments”, “retallades”
i “pujades” a les ordenances fiscals quan balafiem en aquestes coses, encara que
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sigui anecdòtic però, a títol d’exemple, és escandalós. Ara em dirà que també
està patrocinat..., però no és una raó.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA:
Una pregunta per la regidora d’Obres i Serveis: al carrer de Girona, de Bellavista,
cantonada amb el carrer del País Basc, hi ha un edifici la construcció del qual està
parada i l’altre dia, per casualitat, vaig observar que hi ha vuit arbres que s’estan
morint perquè tenen l’escocell tapat amb ciment. Caldria que s’arreglés.
Una pregunta pel senyor Colomé: el dia 18 d’octubre, el Departament de comerç
de la Generalitat de Catalunya va entrar un escrit al Registre General d’Entrada
denunciant irregularitats en la venda de pa en alguns establiments. El dia 11 de
novembre, la Diputació de Barcelona comunica denúncies d’establiments en els
que es comercialitza pa. Sol·licito informació al respecte.
Una altra pregunta pel senyor Colomé: la fira de Nadal està molt bé, però
digui’m vostè per què aquest Ajuntament i aquest equip de govern s’ha gastat
8.000,00 € en l’estand de l’Ajuntament en plena crisi ?.
Una pregunta per a l’Àrea d’Hisenda. Hem trobat les cartes obertes a la bústia de
Plataforma per Catalunya. Demanaria que no s’obrin les cartes. Després de mig
any els regidors de l’oposició necessiten un espai per treballar dotat dels mitjans
necessaris, que ja toca.
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:
Senyora Claveria, en relació al tema de les papereres: avui per avui, no hi ha
crèdit a la partida pressupostària destinada a la seva reposició. Com no és una
cosa urgent, quan tinguem diners, les posarem.
A més dels dos esvorancs a l’asfalt (al pavelló i a la carretera de Ribes) hi ha
més punts. Per arranjar-los, s’ha d’aixecar tot l’asfalt perquè no es pot fer de
qualsevol manera. En el moment que tinguem el nou pressupost, intentarem fer
alguna d’aquestes actuacions.
En relació al “planning” de la neteja dels carrers li comentaré a la tècnica que li
passi. És cert que estem tenint problemes amb l’empresa de neteja. En reunió amb
ella, li hem fet arribat totes les queixes. L’Alcalde també té pendent una reunió amb
la persona responsable de l’empresa concessionària. Intentarem solucionar aquest
tema per properes actuacions.
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Senyor Bernabé, en relació al tema de l’autobús només li puc dir que estem buscant
la millor solució i que aquesta encara no l’hem trobada. Demà, a la una del migdia,
ens reunim per debatre diverses opcions però, de moment, res és clar. Si que és cert
que hem rebaixat un 50% el seu cost, però tots plegats hem de decidir si continua, si
no i de quina manera.
En relació al tema dels acomiadaments. En el nostre partit i en el nostre
programa electoral dèiem que no volíem “externalitzar” el tema de serveis i així
ho seguim mantenint, però formem part d’un equip de govern format per onze
persones i es decideix per majoria.
En relació a la poda d’arbres: molts d’ells s’estan talant per diverses raons:
perquè tenien una inclinació excessiva, perquè tenien “podridura” per dins o
simplement perquè estaven morts. Aquests arbres feia molt temps que estaven
marcats per procedir a la seva tala però no s’ha pogut fer fins aquest any. La
tècnica de medi ambient de l’Ajuntament ha estat amb la tècnica de l’empresa i
entre les dues han decidit que els arbres que suposessin un perill per la
ciutadania havien de ser talats.
Senyor Badia, en relació als arbres del carrer de Girona cantonada amb el carrer del
País Basc, li puc dir que demanaré que vagin a mirar-ho i que la Brigada d’Obres i
Serveis tregui aquest ciment.
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS:
Primer de tot, “llençaré unes quantes pilotes fora”. En relació a la pregunta
formulada en relació al carro de la rotonda de Llerona, aquesta serà contestada
per la senyor Pruna, com a presidenta del Consell del Poble. En relació al tema
dels torrons i l’estand, el senyor Colomé serà qui us en donarà la resposta.
Finalment, senyor Badia, jo no he estat qui li obri cap carta i no el puc ajudar
perquè no sé qui ha pogut fer-ho.
Senyor Badia, en relació a la comissió a la que feia referència el senyor Bernabé,
només puc dir que té raó. Aquesta comissió començarà a funcionar el mes de gener.
El que sí que li puc avançar és que està formada per representants de tots els grups i
la meva intenció és que es pugui portar una persona, un/a assessor/a, que no sempre
ha de ser el mateix i pot ser de qualsevol àmbit vinculat amb el tema a tractar.
Senyor Torné, jo he estat membre del consell d’administració d’Entorn Verd, SA
des del 2008 i ho he estat en tres circumstàncies diferents; com a ciutadà, com a
regidor de l’oposició i com a regidor de l’equip de govern. Li asseguro que el
nivell d’informació és força diferent segons el cas i, sense que serveixi d’excusa,
no crec que vostè s’hagi mirat massa a fons totes les actes perquè, si ho hagués
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fet, hauria vist que, en tots els casos, hi ha vots meus en contra. Li posaré, com a
exemple, la formulació dels comptes del 2010 en la que jo, com a regidor en
aquell moment de l’oposició, vaig votar en contra. En resposta a la seva
pregunta, en sóc plenament conscient i em pot venir bé com a “entrenament” pel
que ens pot venir després a tots plegats.
Pren la paraula la regidora senyora ISIDRO:
En resposta a la senyora CLAVERIA, li haig de dir que no.
En resposta al senyor GONTÁN, un altre cop torno a repetir que es va donar
entrada a les famílies que es van quedar fora tot i que ja sap que això només és
un “pegat”. Quan s’elabori el plec de clàusules, es determinarà que s’ha de fer
amb tot això.
Pren la paraula la regidora senyora PRUNA:
En resposta a l’”afer” del carro de Llerona, he de dir que, com bé sabeu, aquest
estava totalment destrossat i tal fet era motiu de crítica, fins i tot als diaris. En el
primer Consell del Poble ja es va dir que es buscaria una solució. Hem posat un carro
nou que ens ha costat 2.000,00 €, més l’IVA, el qual no s’ha pagat encara. Però és
una cosa del Consell del Poble de Llerona i que pagarà el Consell del Poble de
Llerona.
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA:
Senyor Rosàs, en resposta al tema del quiosc li diré que té tota la raó. Hem tret
dues vegades el concurs i ambdues vegades ha quedat desert. Amb el quiosc
succeeix un problema i és que la persona que l’agafi com a mitjà de subsistència
ha de dipositar dos avals: un, a l’Ajuntament, però aquest el podem treure, i un
altre, pel tema de la premsa i que es xifra en 20.000,00 € i que suposa tot un
“desincentiu”. Les alternatives que estem cercant és que aquesta activitat permeti
vendre altres coses com ara gelats o alguna beguda per dinamitzar l’espai i
l’entorn i sobretot, permetre tots aquells mecanismes que permetin
l’”autoocupació” sense aquest desemborsament inicial.
Pren la paraula el regidor senyor RANDÓS:
Donades les aportacions solidàries i anònimes que ens està fent la gent del municipi
consistents en joguines per la campanya que estem duent a terme, he de dir que, a
aquestes alçades, hem duplicat les joguines recollides que aniran a parar a famílies
del municipi que ho necessitin. Vull agrair aquest fet públicament i comentar que,
fins el dia 5 de gener, seguirem recollint joguines. Qui vulgui fer de voluntari per
embolicar els regals o per disfressar-se de patge, pot passar per les dependències de
la policia o de polítiques socials.
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Pren la paraula la regidora senyora PRUNA:
En resposta al senyor Rosàs i la seva pregunta de can Ramon Coix, de seguida es
va donar l’ordre que es netegés i s’ha fet i he de dir que, en concepte de
emergència, durant el mes de novembre, hem pagat o haurem de pagar 1484,00
€. Del que no tenia constància és que el camí continuava embossat.
Pren la paraula el senyor ALCALDE:
En relació al tema del local, aquest està gairebé a punt, crec que només hi manca la
línia telefònica però, de totes maneres, sabeu que hi ha uns locals a la vostra
disposició que, prèvia sol·licitud telefònica, els podeu fer servir.
En relació al personal, jo crec que ja ho hem debatut. Vostè considera que és un
eufemisme, és el seu criteri, però també li he de dir que, dins el govern, hi ha
diferents sensibilitats i que atesa la seva composició “multicolor”, es decideix
per majoria. Jo li puc dir que ha prevalgut un criteri tècnic i que hem conservat
totes les places de Polítiques Socials, des de l’auxiliar administrativa fins a una
pedagoga i una assistent social que es trobaven amb contractes temporals. L’altra
persona que hem prioritzat és a recursos humans per realitzar les tasques
relacionades amb la confecció de nòmines, doncs només hi havia una persona
que ho sabia fer. Donat el volum de gent que som, hem cregut que, com a
mínim, calia dues persones a recursos humans. De la mateixa manera també hem
creat una plaça d’enginyer d’activitats doncs l’enginyera que teníem ha passat a
desenvolupar tasques relacionades amb l’eficiència energètica i la reducció de
costos. D’altra banda, a cada escola, i n’hi ha cinc, hi ha d’haver un peó i només
teníem quatre places creades. Finalment, una auxiliar tècnica comptable perquè
l’Àrea d’Obres i Serveis no en tenia cap. És una persona que ja tenim i que fa
uns anys que treballa a la casa. Aquesta és l’explicació, li agradi o no.
En relació a l’obertura de cartes haig de dir que, fins ara, tota carta dirigida a un
partit polític però amb adreça a l’Ajuntament s’obria perquè tota carta s’ha de
mirar per si s’ha de registrar o no. Donaré directrius al Servei d’Atenció a la
Ciutadania que qualsevol carta dirigida a un partit polític es posi directament a la
bústia sense obrir.
En relació a l’estand de l’Ajuntament, esmentar que aquest ha estat patrocinat
per la Diputació de Barcelona a través d’una subvenció de 10.000,00 € sota el
“paraigües” del procés participatiu del parc del Falgar i del Centre cultural.
En relació al tema del cost dels torrons de Nadal, més la carta que s’ha enviat a
cada casa, jo li puc facilitar les dades d’anys anteriors. L’any 2010, l’import total
es va xifrar en 9345,00 €. L’import de la postal, 1278,00 € i el repartiment,
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5336,00 €. Per tant, el cost total va ser de 15.881,78 €. Aquest any, l’import del
cava, el torró i l’embossat es xifra en 0,00 € atès que el cava i el torró han estat
cedits per una marca implantada al municipi, com és el Mercadona. En relació a
l’embossat, aquest ha estat fet per treballadors de l’Ajuntament. L’import de la
postal es xifra en 2.200,00 € i el seu repartiment no suposa cost perquè l’està
realitzant els plans d’ocupació. Per tant, el cost total es xifra en 2.200,00 €. Quan
no hi ha diners, s’han de fer coses imaginatives en aquest aspecte i és el que hem
intentat fer.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta i obre el
torn de preguntes i/o d’intervencions del públic assistents a la sessió.

