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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 24 de novembre de 2011 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00  
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. 
 
El senyor ALCALDE intervé: Entremig, m’agradaria fer un petit incís als regidors.  
Veureu que les ampolles d’aigua estan obertes. No és aigua del Montseny com posa a 
l’etiqueta, és aigua de la font ionitzada que fan servir de beguda els treballadors de 
l’Ajuntament.  
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

2. APROVAR LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2011  
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ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals 
de Catalunya estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons 
municipals d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació 
territorial dels ens locals, esmentat ; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de 
bases de règim local i altres normes concordants, segons els quals els Ajuntaments 
aproven el Padró i les variacions que s’hi hagin produït. 
 
DE CONFORMITAT, així mateix, amb allò que disposa l’article 22.2. lletra q) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència 
a l’1 de gener de 2011, que dóna un resultat de 18.757 habitants (9.708 homes i 9.049 
dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex al present 
acord. 
 
Segon.- REMETRE el present acord i els resums numèrics a la DELEGACIÓ 
PROVINCIAL DE BARCELONA DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA i al 
Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Al no haver-hi cap intervenció, 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.  
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

3. APROVAR LA SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LA DATA DE  LA 
FESTA LOCAL DEL POBLE DE CORRÓ D'AVALL D'AQUESTA 
LOCALITAT, PROPOSADA PER ACORD DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT, ADOPTAT EN SESSIÓ DEL DIA 28 DE JULIO L DE 
2011, D'ACORD AMB L'ORDRE DEL DEPARTAMENT D'EMPRESA  I 
OCUPACIÓ EMO/80/2011, DE 27 D'ABRIL, PER LA QUAL 
S'ESTABLEIX EL CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS  
PER A L'ANY 2012 
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ATÈS que per Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 5876, es va establir el calendari 
oficial de festes laborals per a l’any 2012.  
 
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol, va 
acordar proposar al Departament d’Empresa i Ocupació, a l’empara de l’article 2 de la 
mencionada Ordre, les dates de 18 de maig  i 17 de setembre, ambdós de 2012, com a 
dates de celebració de les festes locals a realitzar al poble de Corró d’Avall d’aquest 
terme municipal a l’esmentada anualitat.   
 
ATÈS que, mitjançant instància de data 10 d’octubre de 2011 (RE 2011/7431, de data 
11 d’octubre), el Sr. Jordi Ganduxé Pascual, com a president de la  Comissió de la Festa 
Major de Corró d’Avall ha proposat que la mencionada festa local del dia 17 de 
setembre de 2012, es faci el divendres dia 14 de setembre del mateix any. 
 
ATÈS que es considera adequat que es faci l’esmentat canvi de data  
 
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple de la Corporació l'adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- PROPOSAR al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya que la festa local del poble de Corró d’Avall prevista per al dilluns dia 17 
de setembre de 2012 se celebri el divendres dia 14 de setembre del mateix any, amb el 
mateix caràcter de retribuïda i no recuperable. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes escaients, a la Comissió de la Festa Major de 
Corró d’Avall i a l’àrea de Cultura, Educació, Joventut i Infància de l’Ajuntament. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor ROSÀS: Bé, nosaltres, el nostre grup, no hem sabut 
trobar cap justificació en l’expedient ni per part de la Comissió de la Festa Major ni 
per part de l’equip de govern. No creiem que guanyem res canviant la festa. En 
aquestes festes locals només tanquen els comerços. Moltes indústries canvien aquest 
dia perquè els convé més fer el dia que fan a Granollers o el dia de la Mercè perquè ho 
fan altres pobles, i ens trobem cada any que el dilluns hi ha molta gent treballant i això 
tant és que sigui el dilluns com el divendres anterior, no millorem en cap aspecte. Si 
fem cas a la tradició històrica de la Festa Major de Corró d’Avall sempre s’ha celebrat, 
menys un any, el tercer dilluns de setembre. Hi va haver un intent en l’època de 
l’Alcalde Ricard València, de canviar el dilluns per divendres, i va haver una protesta 
de molta gent de Corró d’Avall, es va celebrar una “carruada”. Després hi va haver un 
problema amb un “corre-aigua” i jo vaig ser un dels regidors que va ser reprovat pel 
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Ple pel fet d’haver participat en aquesta festa. Jo crec que hem de recordar què ha 
passat a Corró d’Avall, per què es va el dilluns la Festa Major. Jo crec que ens estem 
carregant la història del nostre poble, aquest poble que tant ens estimem, ens l’estem 
carregant i no hi guanyem res perquè només perjudicarem els comerços. Si es canvia 
la data, els comerços hauran de tancar el divendres, obrir el dissabte, tancar el 
diumenge i obrir el dilluns. Almenys ara feien diumenge i dilluns seguits de festa. Si 
canviem aquest dia, si no, si no, avui obro, avui tanco... I pel que fa als treballadors de 
fora, tant els hi és el divendres com el dilluns i moltes empreses del municipi el 
dilluns, algunes, no feien festa, que la canviaven per un altre dia, el proper pont o bé 
per la Mercè, perquè hi havia més pobles que feien festa. Aquí no hi veiem cap 
justificació per part d’enlloc que millorem amb aquest canvi de dia. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: Jo només volia preguntar a la Presidenta de 
Comerços si ha mirat de consultar-ho amb els comerciants i amb les botigues perquè 
no és el mateix tancar un dilluns que tancar un divendres. 
 
Pren la paraula la regidora, senyora ISIDRO; En primer lloc, senyor Badia, jo no sóc 
la presidenta del comerç ara, actualment, ja fa potser uns sis mesos o així que ja no 
sóc. Però bé, de totes maneres, a veure, una festa local pel comerç, tant és, vull dir, va 
malament tant per un cantó com per un altre. Aquesta no és cap justificació i després, 
és cert el què diu el senyor Martí, hi ha empreses en les quals la festa del dilluns la 
treballen i la proposen un altre dia. Per tant, veient que la Comissió de Festes volia 
canviar aquest dia, no creiem que fos de rellevant importància perquè també hi ha 
molts altres municipis del voltant en els quals la festa és el divendres i ara, actualment, 
les empreses fan mitja jornada. És per això que el dilluns de la festa major aquí només 
queda pràcticament el que són els nens, els nens de l’escola i el que es fa es per coses 
de la canalla i això. Fins ben bé les vuit de la tarda que no comença el Ball de 
l’Espolsada doncs és llavors quan comença haver alguna cosa doncs la gent ha acabat 
de treballar. El dilluns és un dia una mica desaprofitat en aquest cas, des de la 
comissió de festes es demana el divendres perquè es podria aprofitar amb més temps i 
començar la festa, per exemple, el dijous al vespre, continuar el divendres, com a dia 
de festa local, dissabte i diumenge. Simplement és el trasllat de la festa local. Creiem 
que pot ser positiva. A més, jo penso que provar-ho tampoc no costa res. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor ROSÀS: A mi em sembla que amb la cultura i les 
tradicions no es tracta de: provem! A veure què passa. Hem de ser valents, hem de ser 
ferms i hem de buscar una justificació més consistent. No perquè ens ho han demanat, 
perquè així el divendres podran fer més coses. Escolti, molta gent del municipi, del 
poble, treballem a fora. O ens ho combinem o el divendres tampoc hi haurà gent. I 
després una altra cosa; què passa amb el calendari que ja s’ha repartit als comerços i 
indústries de les festes locals. L’hem de fer de nou i l’haurem de tornar a repartir? Un 
sobre cost afegit per aquest canvi perquè, escolti, si els de la festa major volen fer 
actes el divendres, jo crec que, sigui festa o no sigui festa, hi anirà la mateixa gent 
perquè, el què dèiem abans, la gent treballa fora o es canvia aquest dia de festa, no 
perquè sigui un divendres ara sí que faran un divendres i fins ara el dilluns no ho feien, 
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no perquè si volen canviar pel dia vint-i-quatre de setembre o el volen canviar per un 
pont o volen canviar per un altre dia que els hi vagi més bé, pel motiu que sigui, ho 
faran igualment. Això no portarà més gent als actes de la festa major. És a dir, el 
divendres no hi haurà gent com passa el dilluns. Fins al divendres al vespre no es 
podran fer actes si volem que hi hagi gent perquè la gent està treballant. Ens estem 
carregant el Ball de l’Espolsada, tradicional del tercer dilluns de setembre de tota la 
vida de Corro d’Avall, ens l’estem carregant, canviant de dia, i em sembla que això de 
provar no és justificació suficient. 
 
Pren la paraula la regidora, senyora ISIDRO: És provar però, a veure, rectificar és de 
sabis, i si no es fa i no es valora, després de fet, jo penso que totes aquestes 
valoracions no venen a compte. Com vostè diu, el dilluns no hi ha gent i el divendres 
tampoc, jo penso que és més probable que hi hagi més gent el divendres doncs a la 
tarda ja no treballen, que pot gaudir d’aquesta festa major, cosa que el dilluns sí que 
tothom està treballant. És per això que no comparteixo la seva opinió. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Per finalitzar, jo només voldria dir que és una 
petició de la Comissió de Festes i la Comissió de Festes està formada per representants 
d’entitats representatives del poble. Si ens ho demana la Comissió de Festes vol dir 
que ens ho demana una part del poble; hi ha la Cívica, hi ha molta més gent que està a 
la Comissió de Festes, no? Jo crec que els hem de donar un vot de confiança a aquesta 
gent. Ells són els que es “xupen” la Festa Major amb bones paraules i els que copsen 
l’ambient de la gent, no? En aquest aspecte aquest govern creu que ho hem de provar. 
No ens carreguem les tradicions ni molt menys. No és idea d’aquest govern carregar-
se les tradicions. El Ball de l’Espolsada es farà el diumenge. Jo recordo que el Ball de 
l’Espolsada es feia el dilluns, però es feia al matí, i es va canviar al vespre i no va 
passar res. Llavors, escolta’m, els canvis, a vegades, són positius, Jo dono un vot de 
confiança a la gent de la Comissió de Festes perquè representen entitats del poble i 
espero que després de la Festa Major 2012 en puguem fer valoració. Si ens hem 
equivocat rectificarem sense cap mena de dubte. El comunicat, des de Dinamització 
Econòmica, es farà una carta a tots els comerços del municipi comunicant que ..., val? 
I diu, el regidor, aprofitant l’enviament d’una altra carta que es pugui fer als 
comerciants, val? I jo també m’emplaço que a lo millor els hi podríem pòsit per posar 
a sobre del cartell, ja ho estudiarem, però mirarem que els costos siguin els mínims. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, tres vots en contra dels regidors 
del grup municipal CpF, i tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i 
PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

4. RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 
DATA 23 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL PLA 
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LOCAL D'HABITATGE DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 2011 -
2016 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 23 de desembre 
de 2010, va aprovar els acords que es transcriuen, de forma íntegra i literal, a 
continuació:  
 
“ATÈS que l’article 14 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
disposa que “els ajuntaments, per a concertar polítiques d’habitatge amb 
l’Administració de la Generalitat que comportin que aquesta aporti recursos econòmics, 
han d’aprovar un pla local d’habitatge”, i que “els plans locals d’habitatge determinen 
les propostes i els compromisos municipals en política d’habitatge i són la proposta 
marc per a concertar polítiques d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat. A 
més, disposa que els plans locals d’habitatge tenen una vigència de sis anys, i que han 
de contenir els següents apartats: 
 

a) L’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi 
b) Els objectius, els programes i les estratègies d’actuació 
c) L’avaluació econòmico-financera de les actuacions 

 
ATES que la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2009 va 
acordar, entre altres, APROVAR el document de desenvolupament del conveni marc 
formalitzat entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Diputació de Barcelona, 
mitjançant la Gerència de Serveis, Habitatge, Urbanisme i Activitats (des d’ara 
GSHUA), per a la redacció del  Pla Local d’Habitatge del municipi. D’aquests acords 
se’n van donar compte en el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 24 de 
setembre de 2009. 
 
VIST l’escrit presentat per la GSHUA de la Diputació de Barcelona el dia 27 d’octubre 
de 2009, RE núm. 9725/2009, en el qual comunica que la redacció del Pla Local 
d’Habitatge del municipi de les Franqueses del Vallès ha estat adjudicat a l’empresa 
GMG PLANS I PROJECTES, SL. 
 
TENINT EN COMPTE que la confecció del citat document s’ha fet mitjançant 
participació ciutadana. 
 
VIST el document final del Pla Local d’Habitatge de les Franqueses del Vallès, lliurat 
per la Diputació de Barcelona el dia 22 de desembre de 2010 (RE 11123/2010) el qual 
recull la concreció dels objectius, estratègies i propostes d’actuació en matèria 
d’habitatge pels propers 6 anys (2011-2016), redactat per GMG PLANS I PROJECTES, 
SL i amb la supervisió i gestió de la GSHUA de la Diputació de Barcelona. 
 
TENINT EN COMPTE que el document del PLH ha estat analitzat per la comissió 
política i tècnica de l’Ajuntament, i s’ha fet una presentació a tots els regidors de la 
Corporació i a la ciutadania, i s’han incorporat les revisions pertinents. 
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AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el Decret 
de l’Alcalde núm. 319/2008, de 27 de març, l’adopció del següents  
 
ACORDS: 

 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el “Pla  Local d’Habitatge de les Franqueses del 
Vallès 2011-2016”, lliurat per la GSHUA de la Diputació de Barcelona el dia 22 de 
desembre de 2010,  i que forma part d’aquests acords. 
 
Segon.- SOTMETRE el “Pla  Local d’ Habitatge de les Franqueses del Vallès 2011-
2016” a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció de 
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari, al 
tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal, i deixar l’expedient a disposició 
de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, i presentar al·legacions si s’escau. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa GMG Plans i Projectes, a la GSHUA 
de la Diputació de Barcelona, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, als coordinadors de l’Ajuntament, al Gerent d’Entorn Verd i 
Director del PLH, i a l’àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior de 
l’Ajuntament.” 

ATÈS que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, esmentada, estableix, al seu article 
14.10, que l'aprovació dels plans locals d'habitatge correspon al ple de l'ajuntament. 

VIST allò que disposen els articles 65 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

ATÈS que en el període d’informació pública a que es van sotmetre els acords de la 
Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2010, transcrits anteriorment, no hi va 
haver cap mena d’al·legació, reclamació o suggeriment.  
 
ÉS PER TOT AIXÒ que el regidor d’Activitats, Habitatge i del Pla de Barris proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 

 
Primer.- DECLARAR LA VALIDESA de les actuacions realitzades fins a la data per a 
l’aprovació del “Pla Local d’Habitatge de les Franqueses del Vallès 2011-2016”, 
mitjançant, entre d’altres, els acords de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 
2010 transcrits anteriorment, i, per tant, APROVAR-lo definitivament.  
 
Segon.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades, a les regidories de l’ajuntament 
que n’hagin de tenir coneixement, a  l’empresa GMG Plans i Projectes, a la GSHUA de 
la Diputació de Barcelona, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
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Generalitat de Catalunya, al comitè de direcció de l’Ajuntament, al Gerent d’Entorn 
Verd i Director del PLH, i a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor GONTÁN: Bé, és sorprenent com es porta a 
ratificació una aprovació de la Junta de Govern Local de fa onze mesos. És curiós, a 
més a més, llegir l’informe que està fet amb dades del 2009, cosa que té uns criteris de 
creixement que, en aquests moments, ja estan posats en dubte i, per tant, no entenem 
això més que per justificar una manera de funcionar que teníem de l’anterior govern, 
que era aprovar les coses per Junta de Govern Local i no passar-les pel Ple i ara 
entenem i suposem i aquesta és la pregunta, si això és necessari ratificar-ho pel Ple per 
poder tirar endavant la Llei de Barris. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: Això fa un any i “pico” que es va passar per 
Junta de Govern i jo crec que es tindria que convidar a aquest famós llibre d’una pila 
de pàgines, jo me l’he mirat una mica per sobre, i hi ha força errades. Diu: aquesta 
comissió de seguiment estaria composada per l’Alcalde, regidor de Política Territorial 
i la regidora de Dinamització Econòmica i Social i assistiria el director. Jo li 
demanaria aquí que estiguéssiu tots els grups polítics i, a part, Dinamització 
Econòmica, vull dir: s’ha canviat tot això? Totes les àrees. Després també hi ha un 
punt, el cinc, que diu: els agents responsables de la gestió del Pla Local d’Habitatge de 
les Franqueses del Vallès són l’Ajuntament de les Franqueses i Entorn Verd. Jo crec 
que vostè hauria d’haver fet una reunió amb Entorn Verd i informar a tots els 
consellers que Entorn Verd estaria a dins del Pla Local d’Habitatge. A part, no sé si 
vostè sap com està Entorn Verd, no tenim ni personal i a més estan fent informes 
d’Entorn Verd, que no sé qui els està fent, perquè no hi ha personal. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor MARÍN: Començaré pel final, pel senyor Badia. 
Senyor Badia, em sembla que vostè no està massa al corrent del punt què estem 
parlant. Ha fet aquí un “poti-poti”, ha fet una carn d’olla aquí, i ha volgut barrejar 
coses que no tenen cap mena de sentit. Una cosa, per la seva informació, li diria que és 
la Comissió d’avaluació i seguiment de la Llei de Barris, punt que varem votar en 
l’últim Ple ordinari que es va fer. Això és una cosa, i el punt què estem parlant ara és 
l’aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge. Jo, en tot cas, m’agradaria fer cinc 
cèntims de què estem parlant i també, a la vegada, doncs, contestar al senyor Gontán. 
El Pla Local de l’Habitatge és un document tècnic que té com a finalitat definir les 
polítiques d’habitatge en els propers sis anys. Hem de dir que això està regulat per la 
Llei 18/2007 i que possibilita que es puguin fer polítiques concertades amb la 
Generalitat en temes d’habitatge. És condició “sine qua non” gaudir d’aquest Pla 
Local de l’Habitatge per poder, com he dit, concertar aquestes polítiques amb la 
Generalitat. Nosaltres hem de dir que, al 2009, quan es va tirar endavant aquest Pla 
Local, una de les finalitats era aquesta. També gaudir d’una fotografia, d’una 
radiografia real del moment i, en els propers sis anys, cap a on anàvem, 2009. Hem de 
dir que encara estan vius aquests documents i hem de dir que la cronologia dels fets, 
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com es fan, pel seu desenvolupament, és que es va fer l’aprovació inicial per Junta de 
Govern. Acte seguit es fa l’exposició pública i després es dóna compte d’aquests 
resultats a la Generalitat. La Generalitat ens va contestar dient que es donava per 
assabentada i que estava correcte i que no hi havia cap esmena a fer i el què portem 
avui és l’aprovació definitiva doncs d’aquest Pla Local de l’Habitatge. Pla Local de 
l’Habitatge que hauríem de dir que tots els municipis haurien de gaudir d’aquest 
document tècnic. Per tant, el què portem avui a l’aprovació és la, diguem-ho així, 
doncs l’aprovació definitiva com he anat comentant. El procediment ha estat el que 
marca per llei la mateixa llei i és el que, d’una manera molt rigorosa, nosaltres hem 
portat. Per tant, vull deixar ben clar que el que portem avui és l’aprovació definitiva 
d’aquest Pla Local. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor TORNÉ: L’expedient, jo ara perdoni ho haig 
d’esmentar perquè ho ha dit tres vegades, l’expedient és un expedient que s’ha aprovat 
per una Junta de Govern Local i la Generalitat demana que es faci per Ple i és 
l’aprovació inicial, per ser definitiva, no és la definitva, és una aprovació incial que 
diu el mateix acord, que hauria d’estar en exposició pública i posteriorment ser 
definitiva. És per això haig d’esmenar que no és una aprovació definitiva, sinó que és 
inicial i aquesta és la única vàlida que realment ens requereix la Generalitat perquè és 
el tràmit d’aprovació del Ple. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor GONTÁN: No posem en dubte la necessitat de tenir 
un Pla Local de l’Habitatge doncs ha semblat com si ho haguéssim posat en dubte. No 
és aquest el que posem en dubte. El que posem en dubte és la manera que van 
funcionar i que ara ho volen “colar” i passar de puntetes per una mala gestió durant 
tres anys. És bàsicament això. Miri, tal i com ha dit el senyor Torné, el procediment 
són uns, però jo també li voldria fer una segona pregunta: Quin dia van notificar 
l’assabentat la Generalitat?  
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: Senyor Marín... 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Perdó, anem a pams. Un moment senyor Badia, 
un moment, un moment, segona intervenció. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: El Pla Local d’Habitatge, com vostè diu, 
que jo no sé el què miro, senyor Secretari, hi ha un llibre aquí, que és el que el llibre 
famós del Pla de l’Habitatge, jo en tinc còpies, vull dir que no m’invento res perquè, 
vaja, gràcies a Déu no m’invento res. A més a més, posa que es va aprovar per Junta 
de Govern i hi ha un punt que no serveix estar aprovat per Junta de Govern, ha d’estar 
aprovat pel Ple, i ho posa ben clar, i després si vostè ho vol mirar, perquè jo no 
m’invento res, el que li he dit, identificació dels òrgans municipals directament 
implicats en la gestió del Pla Local d’Habitatge. Aquesta comissió de seguiment estarà 
composada per l’Alcalde, el regidor de Política Territorial i la regidora de 
Dinamització Econòmica, que em sembla que no hi ha cap regidora de Dinamització 
Econòmica, vull dir que no m’invento res, i l’altra part on està formada Entorn Verd, 
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identificació dels agents responsables de la gestió del Pla Local d’Habitatge, no li estic 
parlant de res més. I ho posa ben clar: els agents responsables de la gestió del Pla 
Local d’Habitatge a les Franqueses són; a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i 
Entorn Verd, SA. No m’invento res, vull dir que han sortit còpies d’aquest famós 
llibre.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor MARÍN: Em sembla que vostè i de les seves 
paraules jo dedueixo el meu comentari i és que havia fet un “poti-poti”. El fet que el 
Pla Local d’Habitatge estigui ubicat en el mateix lloc que ho està la Llei de Barris, una 
cosa és independent de l’altra. Evidentment, el què ara està comentat sí que és cert que 
la composició de, diguem-ho així, de la comissió, és aquesta però no té cap mena de 
lligam amb la Llei de Barris com li he dit abans. En relació a l’esmena que vostè em 
comentava senyor Torné, doncs evidentment nosaltres varem voler aprovar inicialment 
per Junta de Govern i el què portàvem ara era l’aprovació definitiva. Evidentment, 
sense anar més lluny, sí que es cert que en el punt que ha comentat posa l’aprovació 
inicial. No és el què ens consta a nosaltres en aquest punt. Però de totes maneres, el 
que si és cert és que, i amb això sí que vull posar l’accent, és que la cronologia de tal 
com s’ha de portar l’aprovació ha estat del tot reglamentària, tal com marca la Llei. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: senyor Secretari, hem d’aprovar inicialment 
aquest punt? Aquí posa aprovar inicialment el Pla Local d’Habitatge, l’aprovem 
inicialment o l’aprovem definitivament? Per tant inicialment aquí està malament? 
 
El senyor Secretari intervé: Es transcriu l’acord de Junta de Govern Local. 
 
El senyor ALCALDE pren la paraula: D’acord, aquí hi ha hagut un problema de 
semàntica. Per tant s’aprova definitivament ... 
 
El senyor Secretari intervé: ... I que els articles 65 i següents de la Llei 30 permeten la 
convalidació dels actes si aquests no tenen un defecte de nul·litat prou important, que 
no és el cas.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Gràcies senyor Secretari.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor MARÍN: Responent al què em deies. La Generalitat 
ens dóna resposta el setze de juny del 2011, no arriba a sis mesos. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, tres vots en contra dels regidors 
del grup municipal CpF, i tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i 
PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
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5. PROPOSTA D'ACORD PER LA QUAL L'AJUNTAMENT ES RESERV A 
LA FACULTAT D'APROVAR DETERMINADES ACTUACIONS 
SINGULARS DE RECAPTACIÓ, DE CONCESSIÓ DE BENEFICIS 
FISCALS I ALTRES DE LA MATEIXA NATURALESA RESPECTE 
D'ALGUNS DELS TRIBUTS O INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LA  
GESTIÓ DELS QUALS VA SER DELEGADA A LA DIPUTACIÓ DE  
BARCELONA PER ACORD PLENARI DE DATA 26 DE FEBRER DE  
2004 

 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres Entitats locals en el territori de les quals 
estigui integrat el Municipi. 
 
També l’article 8 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu fórmules de col·laboració entre 
Entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic municipals. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, (ORGT) aquest 
Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de 
funcions de liquidació, i recaptació dels seus ingressos. 
 
L’anàlisi de la multiplicitat de funcions integrants de la gestió tributària, que va ser 
delegada amb caràcter general en la Diputació de Barcelona, aconsella clarificar la 
possibilitat que determinades actuacions de recaptació i gestió dels ingressos de dret 
públic municipals es duguin a terme pels serveis municipals i s’aprovin pels òrgans de 
l’ajuntament competents, ateses les facultats que reserva a l’Administració delegant la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, concretament, el seu article 8.4 en concordança amb llur article 
116.1.  
 
Per tal de millorar l’eficiència de la col·laboració inter-administrativa i limitar els costos 
indirectes derivats del compliment d’obligacions formals dels ciutadans, i de 
conformitat amb l’informe de la secretaria municipal, es proposa al Ple de la Corporació 
que, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, adopti els següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- ESPECIFICAR que, en relació als acords municipals adoptats amb 
anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de 
facultats gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs municipals i altres 
ingressos de dret públic, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, 
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord de reserva de facultats de les delegacions conferides 
a la Diputació de Barcelona, als efectes escaients. 
 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula la regidora, senyora CLAVERIA: Bé, bona nit. En principi no entenem 
molt bé aquest punt i ens agradaria que ens expliquessin abans de pronunciar-nos a 
quines actuacions determinades es refereixen. No ho entenem molt bé: la Diputació no 
ho fa prou bé? Unes sí, unes altres, no? A qui beneficia aquest canvi o aquesta 
situació? Suposem que hi ha algun per què en aquesta proposta. No crec que sigui 
alguna cosa capritxosa que en algun moment donat s’ha decidit: mira, ara en farem un 
nosaltres i uns altres la Diputació perquè tenim poca feina, suposo que no va per aquí 
la cosa, amb el ben entès, a més a més, que sempre que es vulgui, ja que està delegada 
aquesta gestió a la Diputació, sempre que l’Ajuntament ho vulgui, si hi ha alguna 
qüestió o alguna situació, entre cometes, problemàtica, amb qualsevol tribut, es pot 
demanar a la Diputació i la Diputació ho retorna, puntualment. Però voldria, sobretot, 
que m’aclarissin això: en quines determinades actuacions i el per què. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: Bona nit. Aquí el que estem fent és el 
mateix que tots els municipis que tenen cedits els tributs, la gestió del cobrament del 
tributs a la Diputació excepte fins ara tres municipis de la comarca i, a partir d’ara, 
dos. M’explico. Representa que a l’any 2004, això és difícil, si no m’equivoco, es 
cedeix a la Diputació tot el paquet. El que fem ara és continuar cedint-li exactament el 
mateix tret de la possibilitat que, en algun moment determinat, fer aquestes 
modificacions que estem demanant aquí. Li posaré un exemple; si una persona, pel 
que sigui, no pot pagar l’IBI i nosaltres trobem que és una causa justificada. Ara 
mateix, què hem de fer? Agafar, demanar-ho a la Diputació, la Diputació ens diu que 
sí perquè qui mana som nosaltres i ells el que tenen és la delegació i a partir d’aquí es 
fa. Aquesta proposta bé donada i el model en què està redactada ve donada per la 
pròpia Diputació, arriba un moment en què ells ens diuen: escolta, totes aquestes coses 
que ens esteu demanant que fem i que nosaltres fem perquè vosaltres ho demaneu i 
després ens ho comuniqueu a vosaltres que sí, per què no ho fem més fàcil? Per què no 
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us reserveu vosaltres aquestes facultats com tenen el noranta i “pico” per cent dels 
municipis de la comarca i a partir d’aquí tirem “milles”. Això que ens permetrà? O a 
qui beneficia? Que preguntava vostè. Beneficia a la Diputació, que s’estalvia unes 
càrregues de treball a més a més, beneficia als ciutadans de les Franqueses que tindran 
una resolució més ràpida dels temes que puguin plantejar en un moment determinat i 
ens beneficia a nosaltres, que podem donar una major agilitat als nostres veïns a l’hora 
de solucionar aquests temes puntuals. No és cap cosa extraordinària que se li faci al 
municipi de les Franqueses. És una cosa que la major part dels municipis tenen. A 
veure, jo ara podria dir: és que a l’any, penso que el 2004, quan es va fer això, doncs 
potser ens varem passar de frenada i varem donar més coses de les que tocaven. No ho 
crec. Vull dir, senzillament en aquell moment es va fer això i ara ens reservem aquests 
competències que suposen una millora per tothom, que és el que vostè preguntava, 
sense perjudicar a ningú. La Diputació continua tenint, com fins ara, la gestió. És tot 
exactament igual, només el que fem és millorar aquest tràmit. 
 
Pren la paraula la regidora, senyora CLAVERIA: Bé, gràcies senyor Profitós per 
l’aclariment, però la veritat és que no m’ha esclarit gran cosa. Entenc que la Diputació 
fa la seva gestió i penso que jo no ho acabo de veure clar. Creiem que quan es pren 
una decisió, una mesura d’aquestes característiques, no ha de ser discriminatòria, ha de 
ser per tothom igual exactament, i d’aquesta manera el que fan és que, sense haver de 
demanar expressament o de tenir una difusió diríem més clara, més transparent, doncs 
vostès poden fer i desfer sense passar-ho ni per Junta de Govern ni per Decret ni 
etcètera etcètera. Fins ara, que jo recordi, sempre que hi ha hagut algun veí o veïna de 
les Franqueses que ha tingut, per exemple, el que posava vostè com a exemple abans, 
problemes amb el pagament d’un IBI o de tributs acumulats etcètera etcètera se li ha 
tramitat des de l’Ajuntament, no s’ha posat mai pegues ni problemes a ningú i se li han 
donat facilitats perquè ho pugui liquidar còmodament. Per tant, com que no ho acabo 
de veure clar i sí que hi veig alguna cosa doncs potser no gaire transparent al darrera 
d’aquesta decisió, com a mínim el nostre vot serà l’abstenció. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: L’únic que li puc dir és que per qualsevol 
fraccionament de pagament o ajornament de pagament hi haurà un acte administratiu, 
una resolució de l’Ajuntament que serà pública. Només li puc dir això. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i LFI, i quatre abstencions dels 
regidors dels grups municipals CpF i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

6. APROVAR L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2011  
PER A L'APLICACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA 
D'EXERCICIS ANTERIORS  
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VISTA la necessitat d’ampliar determinades partides en el vigent Pressupost de la 
Corporació  per a l’exercici 2011 de l’Ajuntament i del Patronat Municipal d’Esports. 
 
VIST l'informe d'Intervenció. 
 
VISTA la memòria justificativa  
 
D'ACORD amb allò que estableix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol vuitè del precitat Text Refós de la Llei Reguladora de les 
hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost de 
l’Ajuntament de 2011, núm. 2-2011, per suplements de crèdit, d’acord amb els annexos 
que s’adjunten i formen part del present acord.  
 
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant 
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament, sens 
perjudici de la corresponent publicació.  
 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula la regidora, senyora CLAVERIA: Bé, bàsicament o inicialment no 
tenim cap inconvenient en el fet que es facin modificacions de crèdit però, francament, 
ens sorprèn molt que encara no fa un mes que es van aprovar els pressupostos del 
2011. De fet, encara no estan aprovats definitivament, i ja comencem amb 
modificacions de crèdit. Jo li agrairia, senyor Profitós, que ens ho expliqués perquè, 
francament, és que no ho entenc. Fa vint dies no es sabien totes aquestes 
modificacions? Pregunto.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: A mi m’agradaria que, d’una forma més 
didàctica, ens expliquessin totes aquestes factures que hi ha aquí que suposo que 
reconeixem com pagades, com pot ser altres inversions en equipaments i 
infraestructures, 250.000 €, interessos de demora, 317.000 € etcètera etcètera etcètera. 
Que ens ho expliqui algú de forma més didàctica. Ja sabem què és el que hem de 
votar, no? Que ens assabentem tots del què estem parlant.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: Senyora Claveria, aquesta modificació 
és obligada perquè la Llei d’Hisendes Locals estableix que un romanent de tresoreria 
no es pot posar com a ingrés en el pressupost de l’any anterior, només es pot fer 
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mitjançant una modificació del pressupost. Llavors, és obligat. És a dir, el romanent de 
tresoreria d’un any anterior no pot formar part del pressupost de l’any següent. Si 
aquest romanent de tresoreria s’incorpora a la despesa ha de ser mitjançant una 
modificació de crèdit. Senyor Bernabé, estic entenent que el que vostè demana és un 
detall de què correspon cada cosa de les que estem aprovant més enllà de l’explicació 
que surt al full que hi havia dins l’informe? Pregunto. Sí?  
 
El senyor Gontán intervé: No intenta ser un complicar-li a ningú, eh? Intentar aclarir 
bàsicament les partides grosses, que són molt genèriques, i aclarir una mica de què 
van. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: A veure, aquí estem fent dues coses al 
mateix temps: una cosa estem parlant de l’Ajuntament i l’altra cosa estem parlant del 
Patronat d’Esports. El tema del Patronat d’Esports es va aprovar en un consell del 
propi Patronat en el què tots els grups hi érem presents. El donem per aclarit? No, ens 
centrem només en les de l’Ajuntament doncs? “Al ataque!” .  Vostès pregunten i jo 
contesto.  
 
El senyor Gontán intervé: Sí home, ja ho sé, però tampoc és això. Mira, partida de 
neteja viària no entenem per què hi ha una desviació de 91.700, 00 € quan hi ha una 
concessió donada. 
 
El senyor Profitós intervé: Revisió de preus de l’any 2008. 
 
El senyor Gontán intervé: Perfecte. De l’any 2008? 
 
El senyor Profitós intervé: Sí senyor.  
 
El senyor Gontán intervé: Déu meu! Partida d’interessos de demora, 317.335,00 € 
acabo acabo ... No entenem per què hi ha interessos de demora. Per què no es paguen 
els interessos quan toca? O és que són de carències? 
 
El senyor Profitós intervé: Això ve de sentències, esperi’s un segon. 
 
El senyor Alcalde intervé: A veure, la interventora, si hi ha algun dubte, també el pot 
contestar. 
 
El senyor Profitós intervé: 317.335, 30 € són interessos de sentències. És clar, 
nosaltres, en principi, no preveiem pagar interessos de demora. El tema de les 
sentències el varem comentar en un Ple anterior però realment és això, són interessos 
de sentències judicials que ja ha estan pagades en aquest cas.  
 
El senyor Gontán intervé: Conservació d’infraestructures. Aquí, si pot acurar una mica 
de quines infraestructures estem parlant. Són 115.000 €. 
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El senyor Profitós intervé: Això és el principal de la sentència de Serxarsa.  
 
El senyor Gontán intervé: Després, 250.000 € ... 
 
El senyor Profitós intervé: Són les factures d’Àrids que es van pagar. 
 
El senyor Gontán intervé: D’Àrids que es van pagar? Respecte a què? És a dir, 
factures d’aquestes que estaven al calaix? La penúltima, aportació, aquesta intueixo 
cap a on va, però tenim un dubte. Aportació a l’Ajuntament de Granollers per finançar 
el dèficit, suposo que estem del bus, no? 
 
El senyor Profitós intervé: 2008 
 
El senyor Gontán intervé: Val, això és el dubte que tenia. I la darrera, altres despeses 
de premsa i comunicació? Què és, per pagar la campanya?  
 
El senyor Profitós intervé: La de qui? 
 
El senyor Gontán intervé: Això és el que vull que m’expliquis senyor perquè em 
sembla un increment excessiu de 61.000,00 €. 
 
El senyor Profitós intervé: Digui’m l’import, si us plau. 
 
El senyor Gontán intervé: 61.300,00 €. 
 
El senyor Profitós intervé: Consorci de la TDT i, no sé, i el servei de ... , a veure com 
ho diria, la nostra televisió per internet, excés del que hi havia pressupostat en aquell 
moment.  
 
El senyor Gontán intervé: D’acord. I la darrera: retribucions personal laboral no 
permanent de comunicació. 
 
El senyor Profitós intervé: Nòmines de l’any 2009 per les que no hi havia prou 
pressupost. 
 
El senyor Gontán intervé: Sincerament, amb tot el “carinyo”, li agraeixo, eh? Perquè 
aquí el públic s’ha assabentat de què va el pati. Gràcies, de debò. 
 
El senyor Alcalde pren la paraula: Breument, i per acabar, nosaltres varem aprovar un 
pressupost amb efectes 1 de gener de 2011. És a dir, no varem aprovar un pressupost 
amb efectes novembre del 2011, varem aprovar un pressupost amb efectes 1 de gener 
del 2011 i sobre aquí, hem anat fent modificacions de crèdit. Aquesta és una més. Us 
recordeu que varem fer la modificació de crèdit de 90.000,00 € per serveis socials? En 
el pressupost de l’1 de gener de 2011 no hi és, l’hem incorporat després. I ara aquestes 
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també s’han d’incorporar a posteriori. Fet aquest aclariment, senyor Profitós, moltes 
gràcies, veig que portava les coses ben preparades. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i LFI, i quatre abstencions dels 
regidors dels grups municipals CpF i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

7. APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS 1/2011 

 
VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades a 
l’any 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  
 
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 

IMES API, SA Instal·lació enllumenat al camp futbol 26.581,23 € 26/03/2008 

IMES API, SA Desplaçament  punts de llum Pl. Espolsada 5.365.19 € 27/07/2007 
IMES API, SA Manteniment enllumenat   13.161.55 € 31/07/2007 

IMES API, SA Manteniment enllumenat   75.090.13 € 27/07/2007 
    

 Total despesa  120.198,10 €  
 
Segon.- IMPUTAR aquest import a la partida pressupostària núm. 05.4324.22600 del 
pressupost de la Corporació, exercici 2011. 
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa interessada. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula la regidora, senyora CLAVERIA: Bé, durant aquests últims tres anys i 
mig aproximadament de l’anterior govern, ens hem cansat d’escoltar els grans 
superàvits dels comptes de l’Ajuntament gràcies a la magnífica gestió que estaven 
portant a terme. També, en diverses ocasions, i durant aquests últims tres anys, han 
portat vostès al Ple punts de reconeixement extrajudicial de crèdit per factures d’anys 
anteriors que no s’havien pagat. La nostra resposta sempre ha estat la mateixa, és a dir, 
si no s’havien pagat amb anterioritat aquestes factures és perquè segurament no 
estaven informades favorablement pel departament corresponent i si ara ho estan, 
informades favorablement em refereixo, doncs paguin-les. Avui tornen a insistir en el 
mateix, la única variació és que hi ha una factura que és posterior a la nostra època de 
mandat i, bé, vostès sabran el per què no s’ha pagat, suposo que no per falta de diners 
si fem cas dels superàvits que ens han explicat en diverses ocasions, no? En quant a les 
altres, a més del que ja he repetit en diverses ocasions, només hi puc afegir que, o bé, 
algun departament no ha fet bé la seva feina i no ha informat degudament aquestes 
factures en el temps que corresponia, cosa que no sé si posar-ho en dubte: o bé 
políticament ha convingut guardar-les al calaix per treure’n un rendiment polític, cosa 
que no entenc tampoc gaire bé doncs l’únic perjudicat és el Consistori. El nostre grup 
en aquest punt s’abstindrà doncs, a hores d’ara, encara no tenim coneixement de què 
realment totes aquestes factures siguin correctes i estiguin informades favorablement. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: Nosaltres, a mesura que anàvem 
avançant mirant els punts anàvem al·lucinant cada cop més bàsicament perquè 
aquestes factures són de l’any 2007; una, concretament, de l’enllumenat del camp de 
futbol de 26.000,00 € no estava ni aprovada pel tècnic, conformada pel tècnic, 
etcètera, i, és clar, la nostra pregunta, ja no per ara, sinó per les dues següents, fins i tot 
per tot el que surti en el futur: quants calaixos queden per obrir? Perquè, és clar ... si 
tot això està dins un calaix, o té múltiples d’això o no acabo d’entendre-ho.  Això en 
principi, i que consti que no faig responsable a l’equip actual de govern, però, vull dir, 
fins ara han passat el govern, pel que sigui, que no va voler pagar, un govern que ha 
hagut de tres anys, que tampoc ho ha pagat, tampoc sé el motiu i ara, doncs, ho 
haurem de reconèixer, però aquí hi ha d’haver alguna persona responsable: o polític o 
tècnic. I si es personal de la casa tècnic se li ha d’obrir un expedient. No pot ser que hi 
hagi empreses amb factures de l’any 2007 o 2004 que encara que no hagin cobrat. Qui 
va demanar aquestes feines? Per què es van fer? I, sobretot, per què en el seu moment 
no es van validar quan tocava?  
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: Els altres dos punts són iguals, també són 
factures que estan al calaix. Jo crec que, senyor Profitós, netegi el calaix perquè són 
factures del 2007, 2008,  el punt que ve són factures 2004, 2005, 2006 i a l’altre 2007 
també. Vull dir, aquest calaix què passa, que està a l’Alcaldia i està tancat amb clau? I 
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cada vegada .. A més, estan informades aquestes factures per l’Interventor que hi havia 
abans, eh?  
 
Pren la paraula el regidor, senyor RIBALTA: Jo demanaria al senyor Badia i a la 
senyora Claveria, també al senyor Bernabé, que, en el moment de donar certa 
informació tinguessin una mica més de cura. Aquestes factures corresponen a obres 
realitzades durant la gestió del govern del senyor Torné i altres regidors d’aquesta sala, 
eh? I ja s’havien portat al Ple. Per tant, i vostè, senyor Badia, ho hauria de saber. 
 
El seyor Badia intervé: I per què no es paguen? 
 
Reprèn la paraula el senyor RIBALTA: Perquè estava a l’equip de govern. I les 
mateixes persones que havien encarregat aquestes feines eren les que votaven que això 
no es pagués, eh? Si? Una factura de les que avui volem aprovar d’IMES API, de 
26.000,00 €, correspon a un encàrrec via telefònica, i així consta en l’expedient del 
senyor Torné, d’instal·lar un enllumenat en una instal·lació privada, particular, als 
Gorcs, un camp de futbol privat, particular, no d’ús públic que va costar 26.000,00 €. 
Nosaltres varem demanar als tècnics si tenien coneixement d’això i els tècnics, 
evidentment, no conformaven. Quan es va parlar amb l’empresa, l’empresa va dir: 
això correspon a un encàrrec telefònic efectuat des d’Alcaldia i això consta a 
l’expedient i consta per escrit. Molt bé, senyor tècnics, vagin a mirar si aquestes obres 
s’han realitzat i valen aquests diners. Un cop els tècnics han comprovat això diuen: 
això s’ha fet i val aquets diners i ho ha encarregat algú que parlava en nom del 
Consistori de les Fanqueses. Aleshores nosaltres, estic parlant del 2009, decidim que 
ho hem de pagar i posteriorment demanar responsabilitats patrimonials a qui va actuar 
de forma incorrecta, però no ens podem permetre, com ha passat amb altres factures 
impagades que varem trobar, que avui també paguem interessos, que demandin aquest 
Ajuntament i aquest Ajuntament hagi de pagar interessos. I, per tant, les portem a 
aquest Ple, senyor Badia, estan portades en aquest Ple, i els propis regidors, en aquest 
cas, que eren de Convergència i Unió, que van encarregar la feina ens diuen que no les 
paguem. Per tant, no es paguen. Perquè el Ple decideix que no es paguen i els que fem 
nosaltres és insistir i avui es tornen a portar. Però corresponen a obres de fa molts 
anys, moltes d’elles encarregades de forma il·legal o al·legal.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Profitós, vostè que és expert en calaixos. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: Sí, una mica m’estic convertint en 
expert en calaixos. A veure, senyor Badia, vostè em diu que no obro els calaixos. 
Escolti, miri, jo diria que gràcies a déu, en aquest Ajuntament no hi ha catifes. Jo, de 
moment, no crec que ningú pugui demanar-me més velocitat a l’hora d’obrir calaixos, 
a l’hora de fer coses i a l’hora d’informar de la situació econòmica real en la que està 
l’Ajuntament. I, vaja, crec que amb menys justificació, gent que ha participat com 
vostè en totes les etapes i en tots els colors de sant Martí dins aquest Ajuntament. 
Senyor Bernabé, la seva pregunta, a veure, jo comparteixo una mica el seu, no sé, si 
estupefacció, però vull dir, a veure, jo també ho comparteixo una mica. En qualsevol 
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cas, ens trobem amb coses que, a veure, s’han d’entomar, vull dir, jo entenc que aquí 
hi ha dues actuacions diferents; una és l’actuació que nosaltres, com a municipi, com a 
Ajuntament, hem de tenir a l’hora de fer aquest pagament, per exemple, un dels punts 
que ens ha obligat doncs a aplicar romanent de tresoreria d’anys anteriors que em 
comentava el seu company, el regidor Gontán, doncs ha estat el pagament de principal, 
interessos de demora doncs d’una factura que, en el seu dia, es va intentar reconèixer, 
que no estava reconeguda, però, escolti, en el nostre proveïdor, anava a dir una altra 
expressió, però l’importa bastant poc en el fons que nosaltres reconeguem o no 
reconeguem el pagament. Si la feina està feta i se’n va al jutjat, el jutjat li dóna la raó i 
nosaltres hem de pagar principal, despeses, interessos de demora i costes judicials. 
Arribats a aquest punt, en aquest cas, doncs hi ha una sèrie de factures de l’empresa 
IMESAPI que corresponen a feines que, efectivament, estan fetes i que, efectivament, 
han estat encarregades i la meva opinió, l’opinió d’aquest equip de govern, és que 
l’Ajuntament, el que ha de fer, és reconèixer aquest deute. A partir d’aquí, un cop, li 
explicaré d’una altra manera. Suposem que vostè té una empresa i en aquesta empresa 
hi ha un empleat que la “caga” estrepitosament per qualsevol cosa i li dóna un servei 
fatal a un client. A veure, pel que ens coneixem vostè i jo, vostè farà dues coses; la 
primera, intentar arreglar les coses de cara a fora, solucionar el problema que té amb el 
seu client o amb el seu proveïdor i, la segona, parlar amb el seu empleat i dir-li: 
Escolta aquí tu, explica’m què ha passat aquí, mirem d’aclarir com ha anat el tema i, si 
hi ha responsabilitats, depurem aquestes responsabilitats. És exactament el que pensem 
fer. Per una banda, aturem la situació de dir: ja “petarà” algun dia. Coi, és que aquestes 
coses acaben “petant”. Reconeguem aquest deute perquè aquest deute existeix i, 
posteriorment, parlem-ne i li asseguro que en parlarem, no té més història.  
 
Pren la paraula la regidora, senyora CLAVERIA: Jo li voldria contestar al senyor 
Ribalta en tot el que ha comentat. Crec que en aquesta sala s’ha debatut àmpliament, 
durant molt Plens, aquesta qüestió d’aquestes factures al calaix, pendents, de feines 
encarregades per telèfon etcètera etcètera. La nostra resposta senyor Ribalta, recordi-
ho bé perquè ho he repetit fins a cansar-me, sempre ha estat la mateixa. Si aquestes 
feines s’han fet, s’han fet bé i les factures estan informades favorablement, paguin-les, 
entesos? Li recordo que vostès han estat en un govern amb majoria durant molt temps 
i havien tingut ocasió de poder-ho pagar. No ho han fet? Per algun motiu? Entesos? 
Perquè no van voler-ho assumir. Doncs ja està, no tinc res més a dir. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor GONTÁN: Pensava parlar de com s’havia produït 
això, el procés de com hem arribat fins aquí i pensava parlar de futur, però és que 
vostè i, permeti’m que el renyi una mica, vostè ha dit que aquestes feines estaven 
encarregades. En els tres expedients del què que parlarem ara, aquest punt i els dos 
següents, en cap de les feines hi ha comanda. En l’empresa privada, si no hi ha 
comanda no hi ha feina. Perquè si és així, demà vaig a pintar una barana i vindré amb 
una factura. Ei, feina feta, vull cobrar. El futur és, i espero i em consta que ho farà bé. 
Senyor regidor d’Hisenda, no pagui res en el futur que no tingui comanda. I el que 
s’hauria de fer amb aquestes factures és: no no, està claríssim, però portem .. sí sí sí, 
estarà claríssim, però portem pagant des del dos mil... ara assumirem factures del 2004 
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sense comanda, i les que es deuen haver pagat sense comanda. Val? Per tant, jo espero 
que, en la comissió, suposo que anava per aquí quan han fet el comentari, en la 
comissió de finances es demanin responsabilitats perquè aquí la pot haver “cagat” un 
tècnic, però també la pot haver “cagat” un polític. Perquè els encàrrecs per telèfon no 
són comandes. 
 
El senyor Profitós puntualitza: I no acostuma a fer-los un tècnic. 
 
Segueix amb el seu torn de paraula el senyor GONTÁN: Molt bé, ja ho ha dit vostè. 
Per tant, el que tocarà és demanar responsabilitats perquè aquí hi ha hagut durant 
2004-2011 set anys que s’han pagat, ja excloem el 2011, 2010, 6 anys, que s’han pagat 
coses. Espero que totes tinguin comanda i aquestes siguin les últimes que no, perquè 
sinó és per demanar responsabilitats, perquè és pagar coses que ningú ha encarregat. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: La veritat, no sé si són les últimes. Si li 
dic que sí, a lo millor l’enganyo, si li dic que no, a lo millor també l’enganyo, la 
veritat. En qualsevol cas, l’exemple de la barana em serveix d’aquella manera. Si en 
aquest cas el servei que ha prestat aquesta empresa existeix, s’està fent servir ... a 
veure, jo ara estic parlant del punt que ens ocupa. Aquí veig que anem navegant cap a 
tots els punts. Realment, si vostè em pinta la barana i jo gaudeixo aquella barana 
etcètera etcètera etcètera no no no esperi’s, no és exactament el tema. A veure, 
resumint el que diu vostè, vostè té raó i no és cap consell, ja era la voluntat d’aquest 
regidor i d’aquest equip de govern, que tots aquests temes vagin a la comissió de 
finances i que allà sigui on es depurin les responsabilitats polítiques lògicament si és 
que n’hi ha. Per descomptat que sí. I pel que comentava la senyora Claveria que deia: 
escolta, el que diem nosaltres és que si la feina està feta que es pagui, i si no està feta, 
que no es pagui. A veure, la feina està feta i la feina, a més que està feta, l’Ajuntament 
l’ha fet servir. A veure, no li puc portar un fanal del camp de futbol dels Gorcs perquè 
seria molt lleig però els fanals hi són i serveixen i les feines aquestes ... Per què això 
passa per Junta de ... perdó, per què això passa pel Ple? Això passa per Ple, una altra 
vegada, avui, a veure, vostè i jo estem enganxats en el tema legal. Passa una altra 
vegada per Ple perquè hi ha una llei que, ara faré una mica de regidor Badia, senyor 
Secretari: digui’m si us plau, quina és la llei o quin és el punt o deixi’m a mi el llibre 
que fa que això hagi de passar per Ple i que no podem nosaltres, tot i tenir una 
confortable majoria de govern, aprovar-ho per Ple i limitar-nos a pagar-ho. 
 
El senyor Alcalde intervé: Senzillament, és una qüestió legal. Reconèixer factures no 
aprovades d’anys anteriors ha de ser el Ple de la Corporació. 
 
El senyor Secretari intervé: És el 23. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: Aquí hi ha un “totxo”: Text refós de 
Règim Local, article 23.e que diu: “El reconocimiento extrajudicial de crédito 
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones de crédito o concesión de 
quita y espera ...” és una de les coses que les atribucions corresponen al Ple un cop 
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constituït. Llavors això és una cosa que el Ple no té delegada a la Junta de Govern 
Local, per la qual cosa això correspon al Ple aprovar-ho, article 23 del Text Refós de 
Règim Local. 
 
Pren la paraula la regidora, senyora CLAVERIA: Li agreixo molt, però jo no estic 
dient ... jo no estic discutint això. Evidentment, ha de passar per Ple i es pot aprovar i 
perfecte, tots contents. El què em pregunto és per què hem estat tres anys i mig amb un 
govern que, sabent que existien aquestes factures i sabent que les feines estaven fetes, 
que eren conformes i en principi sembla ser que estaven ben informades pels tècnics, 
no ho han pagat, tenint, com s’han cansat de dir i explicar-nos els superàvits que hem 
tingut en tots els comptes. 
 
El senyor Alcalde intervé: Entre altres coses, no les han pagat perquè nosaltres no els 
hem deixat reconèixer ... sí sí, perquè hem votat en contra. Sempre hem votat no. És 
evident. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor RIBALTA: Sí, dues respostes molt breus. 
 
El senyor Alcalde intervé: Perdó, un segon senyor Ribalta. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor RIBALTA: Sí, a veure, durant aquests tres anys als 
que vostè fa referència hem pagat factures per valor de 2.000.000,00 € corresponents 
als exercicis 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008. Factures d’empreses com Àrids, que ha 
cobrat gairebé 700.000,00 € de feines realitzades en aquests anys. I que no tenien un 
encàrrec correcte. Per tant, s’ha hagut de fer tot el procés al que hem fet referència fa 
una estona (que els tècnics comprovin si s’ha fet, si el municipi se n’està beneficiant) i 
responent una mica al que deia el senyor Gontán, té tota la raó, el que passa és que ens 
hem trobat amb empreses que no hem pagat perquè aquests senyors votaven en contra 
que ho paguéssim quan eren feies que havien encarregat ells i ens han portat als 
tribunals. 
 
Intervé el senyor Profitós: Perdoni, estava assenyalant cap a mi. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor RIBALTA: Em referia als membres de 
Convergència i Unió, en el seu moment, alguns d’ells ara Convergència per les 
Franqueses, alguns a CIU. Aquests senyors que impedien que paguéssim aquestes 
factures, és a dir, no les hem pogut pagar. Això ha anat als tribunals i com ha dit el 
senyor Profitós, hem hagut de pagar interessos, costes etcètera etcètera. Però això no 
treu que hi hagi responsabilitats patrimonials de qui va encarregar il·legalment aquesta 
feina. Però són temes diferents però considerem que tenim l’obligació de fer front a 
aquests proveïdors que són empreses que tenen problemes i que s’han de pagar. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor GONTÁN: Espero que aquest compromís de 
demanar responsabilitats patrimonials es tiri endavant en aquesta legislatura i no ho 
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deixem per més endavant. Ho dic perquè en el proper punt tenim conflicte perquè hi 
ha algú que està al govern que té responsabilitats en tot aquest assumpte. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: Ara, no m’atreveixo a dir-li abans de 
Nadal, però sí que m’atreveixo a dir-li abans de Setmana Santa. A la propera reunió de 
la comissió de finances en parlarem.  
 
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, i sis abstencions 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. 
 

8. APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS 2/2011 

 
VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades a 
l’any 2004, 2005, 2006 i 2007 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  
 
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 

GESA, SL 
Fra. 2M4030; Redacció projecte complementari renovació 
voreres Plaça Espanya 1.602,87 € 22/04/2004 

GESA, SL 
Fra.2M4024; Redacció projecte complementari de 
renovació de voreres c/ Lleida 1.403,56 € 19/02/2004 

GESA, SL 
Fra. 2M4032; Confecció projecte complementari de 
renovació de voreres, paviments i serveis C/Barcelona 6.904,94 € 29/03/2004 

GESA, SL 
Fra.2M5030; Direcció d’obra per la construcció d’un 
mur de contenció al C/ Barcelona   2.254,94 € 18/05/2005 
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GESA, SL 
Fra. 2M6126;Redacció de l’actualització del Pla General 
d’Ordenació Urbana Municipal 33.263,57 € 06/11/2006 

GESA, SL 

Fra. 2M7088; Abonament fra. 2M6126 per la Redacció de 
l’actualització del Pla General d’Ordenació Urbana 
Municipal -7300,31 € 15/11/2007 

GESA, SL 
Fra. 2m7092; còpies projecte formació passeig per 
vianants 83,22  € 15/11/2007 

 Total despesa  38.213,25 €  
 
Segon.- IMPUTAR aquest import a la partida pressupostària núm. 04.4321.22716 del 
pressupost de la Corporació, exercici 2011. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa interessada. 
 
El regidor senyor Gontán surt de la sala per no interferir en el debat i la votació 
d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
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, i sis abstencions 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. 
 

9. APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS 3/2011 

 
VIST l’escrit que es relaciona en el present document per despesa realitzada a l’any 
2007, que no ha pogut comptabilitzar- se al pressupost de l’Ajuntament d’aquell any per 
manca de dotació pressupostària. 
 
ATÈS que el dia 21 de novembre de 1997 es va signar el “Conveni de cooperació relatiu 
al servei municipal de transport urbà amb autobús, entre els Ajuntaments de Granollers, 
les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès”. 
 
ATÈS que en el Ple de l’Ajuntament de Granollers en la sessió del dia 29 d’abril de 
2003, s’acordà el següent: 
 

- Que en la sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2002, i previ acord de la 
totalitat dels Ajuntaments signataris, l’Ajuntament de Granollers va prendre 
l’acord de procedir a una pròrroga de 10 anys amb l’empresa AGSL, 
concessionària del servei de transport urbà. 

- Que l’aportació que correspon a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és 
del 8,56 % de la totalitat de la previsió del dèficit econòmic. 
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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, es proposa al Ple 
Corporatiu l’adopció dels següents 
 
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 l’escrit que es relaciona tot seguit per 
l’import que igualment s’indica:  
 
Proveïdor Concepte Import Data escrit 

Ajuntament de Granollers 
Repartiment del dèficit  
del transport urbà 64.428,56 € 07/03/2007 

 
Segon.- IMPUTAR aquesta despesa a la partida pressupostària núm. 05.4401.46200 
del pressupost de la Corporació, exercici 2011. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: No pensava intervenir perquè entenia 
que era quelcom que també s’havia quedat en un calaix, tot i que això comença ja a ser 
més greu perquè és amb un conveni que s’ha signat ja des de fa molts anys i, per tant, 
hauríem d’anar pagant. Això sí que en principi no hauria d’haver cap problema en 
assumir aquest deute perquè és un conveni que es va signar en el seu moment i, per 
tant, o això és un extra o en aquell anys no es va pagar. Però, és clar, quan vostè diu 
que en el punt sis, quan fan aquest reconeixement, també estem reconeixent deute del 
2008 la meva pregunta és: devem també el 2009 i el 2010 a aquest consorci o a aquest 
acord? 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE:  Estem reconeixent el deute, no estem pagant. 
És una altra història. Però, senyor Profitós, si ho vol explicar. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: La pregunta que em fa vostè, si és que 
ho devem, la veritat, és que ara mateix no li sé contestar. No ho sé, puc mirar-ho i li 
diré. Ara mateix, a veure, de memòria, la veritat és que no li sé dir. En qualsevol cas, 
el que li puc dir és que no està pagat. Vull dir, això, ni està pagat ni tant sols està 
reconegut. Ara el que fem és reconèixer-ho, que és el primer pas per poder-ho pagar. 
La segona part de la pregunta, és que no ho sé, no li puc dir, vull dir, no ho sé, vull dir, 
li miro i el contestaré. 
 
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, i sis abstencions dels regidors 
dels grups municipals CpF, LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
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La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE COMPETÈNCIES 
CEDIDES A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
ATÈS que en la sessió plenària de la corporació del passat 7/7/2011 es va aprovar la 
delegació de diverses atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local, amb la 
voluntat de buidar les competències del màxim òrgan de govern municipal i prendre 
acords sense el debat necessari de totes les forces polítiques representades en el 
consistori municipal, fruit de les últimes eleccions al municipi. 
 
ATÈS que la pluralitat existent en el consistori municipal, fruit de les eleccions 
municipals de maig de 2011, fa més necessari el debat i el consens per tirar endavant els 
reptes polítics que tenim com a comunitat, i per això és imprescindible el màxim 
consens possible, tal com ha demanat la ciutadania en les últimes eleccions. 
 
Els signants proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR el govern municipal a la devolució de diverses atribucions del Ple 
cedides a favor de la Junta de Govern Local, que es va aprovar en la sessió plenària 
del 7/7/2011. Que es tramiti amb la màxima celeritat el retorn de les competències 
traspassades del Ple a la Junta de Govern Local. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor TORNÉ: Ja varem dir al seu dia que es va passar 
aquest punt en l’ordre del dia que en aquesta legislatura i tal i com estava configurat el 
consistori, calia que les competències de Ple es mantinguessin al Ple perquè la 
pluralitat i la complexitat fan que el debat viu i interessant estigui en el Ple i no en la 
Junta de Govern que és de molt menys partits i això dels qui hi vagin. Per tant, 
demanem al Consistori el retorn de les competències, que això no vol dir ni demorar 
cap decisió ni tampoc retardar-la i entenem que realment qui les mereix tenir-les és el 
Ple. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: Recolzar el que diu el grup 
Convergència per les Franqueses. De fet, en el seu moment nosaltres varem dir que 
part d’aquestes competències és que, fins i tot per llei, no s’haurien d’haver passat. En 
aquell moment vostè es va comprometre a fer la junta de portaveus per parlar de 
quines passarien i quines no passarien. De moment, ha faltat a la seva paraula, han 
passat més de cinc mesos i no han fet cap junta de portaveus per parlar d’aquest tema. 
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A mi em sembla greu, greu, perquè no és un tema baladí, podem esperar el local, 
podem esperar diverses coses, que no hi ha cap pressa, però no “juntar” la junta de 
portaveus quan vostè s’hi va comprometre per mi es començar amb mal peu. I jo si 
que demanaria a la resta de grups de l’oposició que per mi això és, i enteneu-me 
l’expressió, segrestar entre cometes, part del debat que hauria d’haver aquí i que passi 
directament a la Junta de Govern Local. Per tant, crec que certes coses haurien de 
retornar cap al Ple. Insto, sé que perdrem la votació, per tant, ja insto, a què aquesta 
junta de portaveu a la què vostè es va comprometre es faci el més ràpid possible. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Senyor Bernabé, té vostè tota la raó del món. 
Senyor Secretari, l’insto a què amb brevetat, demà fixem data per junta de portaveus, 
que discutim única i exclusivament aquest tema a la junta de portaveus. Per tant, en el 
termini màxim de quinze dies l’hauríem de tenir convocada i nosaltres, el govern, 
també analitzarem quines són les que nosaltres creiem que ha de tenir, com a 
competències, la Junta de Govern, perquè també n’ha de tenir i de fet, des de 
l’Alcaldia, també se n’hi ha delegat a la Junta de Govern, és a dir, són competències 
meves que jo he delegat a la Junta de Govern i quines competències del Ple també 
deleguem en Junta de Govern. Però aquestes competències estaven delegades ja en 
governs anteriors, aquestes genèriques, també us ho he de dir. Però fem aquest exercici 
tots plegats i en aquest aspecte vostè té raó i mirem de convocar-ho. A vegades, la 
dinàmica de l’Ajuntament i la bogeria d’aquests últims mesos ens fa que tirem 
“milles” i a vegades, doncs mira, no tot ho podem complir però en principi ja 
marquem data i ens posem a treballar. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: Senyor Secretari, si pot ser que sigui un 
divendres a la tarda. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CpF, LFI i PxC, i onze vots en contra dels regidors dels grups 
municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF.  
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE L'ETIQUETATGE EN CATALÀ 

 
ATÈS que en moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, begudes 
refrescants, cervesa, vi i cava que se serveixen en els bars, menjadors i actes 
institucionals o d’entitats que es fan a Catalunya, no estan etiquetades en català. 
 
ATÈS que l’etiquetatge en català es troba en una situació que no li pertoca, tant pel que 
fa al nombre de parlants, en estatus d’oficialitat, com de vitalitat de la llengua. 
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ATESA la responsabilitat dels ajuntaments en salvaguardar els drets dels ciutadans 
davant el tracte que reben de les empreses, considerant l’ús del català com a mostra de 
respecte a l’entorn cultural i social, i a la llengua pròpia del país dels consumidors 
potencials.  
 
ATÈS que l’article 30.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística exposa 
que les empreses públiques de les corporacions locals, i també les seves empreses 
concessionàries quan gestionen o exploten el servei concedit, han d’emprar normalment 
el català en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els 
serveis que produeixin o ofereixin. 
 
ATÈS que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix 
que les corporacions locals han de fomentar la imatge pública i l’ús del català i poden 
establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes relacionats amb la normalització 
i el foment de l’ús de la llengua catalana. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es posicioni a favor de 
fomentar l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi 
respecte a l’etiquetatge en català. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a partir del dia en el qual 
s’aprova aquesta moció, es comprometi a consumir totes les aigües, begudes 
refrescants, cerveses, lots, regals, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum 
intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a 
una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes. 
 
Tercer.- Que en tots els organismes que depenen de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès (policia local, escoles, oficines de turisme, hospitals, instal·lacions esportives, 
etc.) es consumeixi, a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció, totes les aigües, 
begudes refrescants, cerveses, lots, regals, vins i caves etiquetats en català, tant en el 
consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic 
concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes. 
  
Quart.- TRASLLADAR aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya, al 
president de la Generalitat de Catalunya i a la conselleria de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, i a les diferents àrees de l’ajuntament, Patronats i empreses públiques 
municipals. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
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Pren la paraula el regidor, senyor ROSÀS: Bé, nosaltres, a més d’estar a favor dels 
productes de proximitat, que els hem de defensar, els hem de potenciar i els hem de 
consumir, doncs també estem a favor de tots aquests productes que estan etiquetats en 
català. La nostra llengua la volem viva. Volem que l’Ajuntament se la faci seva i per 
això presentem aquesta moció per potenciar aquests productes que, en certa manera, 
també són productes de proximitat, són productes del nostre país però que els hem de 
potenciar molt més. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: A mi m’agradaria explicar el vot de 
Convergència i Unió. El vot de Convergència i Unió, en aquest cas, serà negatiu tot i 
que explico que estem absolutament a favor de l’etiquetatge en català, absolutament a 
favor. No obstant, no estem a favor de les obligacions. Per exemple, de la mateixa 
manera que no ens agradaria que a Madrid s’aprovés una moció obligant a la gent de 
Madrid que només consumís productes en castellà, a nosaltres tampoc ens agrada que 
es presenti una moció dient que obligatòriament nosaltres només hem de consumir 
productes en català. Una cosa és que nosaltres ja sabem què és el que hem de fer, 
sabem que hem de potenciar el producte català però no perjudicant altra sèrie de 
productes en aquest aspecte. Seguirem intentant consumir productes etiquetats en 
català però el que no volem nosaltres són prohibicions d’aquesta mena. Us dono 
aquesta explicació perquè nosaltres estem absolutament a favor de l’etiquetatge en 
català, estem a favor que es subvencioni i es potenciï però no que hi hagi obligacions 
vers altres productes o imposicions que nosaltres no ens agradaria que altres parts de 
fora de Catalunya doncs ens vetessin els nostres productes. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: Primer, el que diu és si l’empresa 
ofereix aquests productes en català. Aquest si és condicional. No ens obliga a 
contractar una empresa en preferència només perquè tingui productes en català sinó 
que diu si aquesta empresa ofereix productes en català. Per mi això, com ho varem 
debatre, va ser clau per decidir el vot. I dos, si entrem dins aquesta dinàmica, podem 
qüestionar per què tot el que entreguem a la ciutadania només està en castellà perquè 
això també és una altra imposició que ha decidit aquest Ple i molts més Plens de 
Catalunya en plena sobirania. Us recordo que hi ha una sentència d’un Ajuntament del 
Maresme, interposada per un particular, que el Jutge li diu a l’Ajuntament que no té 
perquè obligar a la ciutadania a rebre la informació preferentment en català, que és el 
que aquí s’ha aprovat. Per tant, “al tanto” amb segons quines coses que interpretem 
com a imposició, no imposició perquè podem entrar en un joc molt perillós. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor ROSÀS: Aquest Ajuntament té aprovat un reglament 
de normalització lingüística i el que diem nosaltres és que l’Ajuntament doni exemple, 
no que imposi a ningú que compri aquests productes sinó que es tracta de donar aquest 
exemple als nostres ciutadans que nosaltres consumim els productes ja dic, no tant sols 
de proximitat sinó etiquetats en català. Es donar aquest exemple, no d’imposar a 
ningú. Ens ho imposem a nosaltres mateixos i prou, no ho imposem a la gent del 
carrer, no ho imposem a les empreses sinó que volem donar exemple als ciutadans de 
potenciar aquests productes etiquetats en català. 
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Pren la paraula el senyor ALCALDE: Sí, i després una petita explicació també. 
Nosaltres, en aquests moments, mirarem i estem mirant, i el senyor Profitós ho està 
mirant molt, el tema del preu. Això ho tenim claríssim. Llavors hi ha molts factors que 
et poden obligar a comprar un productes o un altre. Evidentment i repeteixo, que no 
vull que quedi..., estem a favor de l’etiquetatge en català, sense cap mena de dubte. No 
estem a favor de les obligacions, res més que això. 
 
Intervé el regidor, senyor ROSÀS: Perdoni, ja li he dit, no obliguem a ningú sinó que 
donem exemple a la ciutadania de consumir productes etiquetats en català i fomentar-
los. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CpF i ERC-AM, i el regidor senyor Gontán del grup municipal LFI, 
deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, i dues 
abstencions del regidor senyor Bernabé del grup municipal LFI i del regidor del grup 
municipal PxC.  
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE LES MILLORES A LA RONDA NORD DE 
GRANOLLERS C-352 

 
ATÈS que a la Ronda Nord de Granollers C-352, sobre el pont amb la ctra. de Girona 
C-251, hi ha hagut diversos accidents que han propiciat la mort d’alguns dels 
accidentats, a causa que la carretera s’estreny en corba i sobre el pont, fet que facilita 
que els vehicles surtin del carril propi i envaeixin el carril contrari, amb un desenllaç 
fatal en molts dels casos. 
 
ATÈS que aquesta corporació ja ha pres acords demanant a la Generalitat que prengui 
mesures urgents per millorar la seguretat en aquest punt negre viari, sense que les 
mesures que s’han portat a terme siguin gaire satisfactòries. 
 
ATÈS que el més important en el funcionament de les infraestructures viàries és la 
seguretat en la circulació dels vehicles i de les persones que hi passen. 
 
Els signants proposen al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DEMANAR que es prenguin mesures urgents a la Ronda Nord de Granollers 
C-352, sobre el pont de la ctra. de Girona C-251, en el punt on s’estreny la carretera, i 
que es col·loquin pivots de plàstic per evitar el xoc frontal entre vehicles. 
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Segon.- DEMANAR l’eixamplament de la Ronda Nord de Granollers C-352, des de la 
ctra. de Girona C-251 fins a la ctra. de La Roca C-1415, i que aquesta passi a tenir de 
tres a quatre carrils amb separador, per tal de millorar la seguretat de la via. 
 
Tercer.- TRAMETRE aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller de Territori i Sostenibilitat i als ajuntaments de Granollers i La Roca del 
Vallès. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula la regidora, senyora CLAVERIA: Bé, he volgut parlar jo d’aquesta 
moció que presentem perquè precisament, tot i que ja l’havíem presentat fa pocs dies, jo 
mateixa vaig tenir un ensurt en aquest tram de carretera, tornant de la Roca i gràcies a 
què vaig reaccionar a temps i a què el que venia de cara també es va donar compte, però 
és que va anar d’un pèl que no ens estavellem tots dos allà. Aleshores pensem que, des 
d’aquest Ple, s’ha debatut en diverses ocasions, s’ha reclamat a l’Administració 
competent que es posin mesures de millora d’aquest tram per seguretat perquè no es 
tornin a produir fets que lamentablement tots recordem i bé, per això passem aquesta 
moció i esperem tenir el recolzament de tots els grups aquí representats. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor RIBALTA: Sí, de fet, des del PSC, com no pot ser 
d’una altra manera, donarem suport a la seva proposta. De fet, ja hem informat a aquesta 
sala d’anteriors reunions realitzades per l’equip de govern que jo presidia i jo mateix 
amb el director general de carreteres d’aleshores, que em sembla que ara ocupa el càrrec 
la mateixa persona, el qual se li ha presentat un estudi realitzat per la nostra guàrdia 
urbana, un estudi molt profund de sinistralitat i de mesures per evitar aquesta 
sinistralitat. Una d’elles passa no només per posar els pivots de plàstic sinó posar el que 
s’anomena “new jersey”, que és la mitjana aquesta de separació de carrils. De fet, tenim 
una ronda de Granollers, ronda sud i ronda nord, que l’únic tram, al què vostès fan 
referència, és l’únic tram en què els dos carrils no estan separats. Les estadístiques de 
sinistralitat així ho corroboren i evidentment que estem totalment d’acord i els donarem 
suport. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA 
PER A LA CREACIÓ DE LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL POBL E 
DE LES FRANQUESES 
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Donat que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va aprovar, el 2007, el 
reglament de la institució del Defensor del Poble. 
 
Donat que, a data d’avui, encara no s’ha convocat ni creat aquesta institució. 
 
Donat que en els moments que vivim és imprescindible que l’ajuntament tingui aquesta 
institució per proximitat als ciutadans del poble. 
 
Donat que encara s’ha d’aprovar el pressupost del 2012, en el qual es pot tenir en 
compte les despeses del defensor del poble. 
 
Proposem que s’aprovi: 
 
Primer.- La creació de la figura del defensor del poble, conforme la normativa 
recollida en el nostre Reglament de defensor del Poble. 
 
Segon.- Que es convoqui la creació d’aquesta institució perquè sigui efectiva al gener 
de 2012. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: El reglament del defensor del poble es va 
aprovar ja al 2007 i per això passo aquesta moció perquè es posi en marxa al 2012. 
Crec que hi ha municipis en els que funciona, en quasi tots els municipis que ho tenen 
funciona molt bé. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor RIBALTA: Des de PSC votarem en contra de la seva 
proposta perquè, pel fet que la formació política que vostè representa, considerem que 
aporta no només a la política local sinó a la política nacional, propostes demagògiques, 
propostes amb interès electoralista i propostes, de vegades, que no estan dins la 
legalitat i per aquest fet no votarem a favor aquesta proposta. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: El que em sorprèn tant d’aquesta 
proposta com de la següent no és el partit que la presenta. La segona em sorprèn molt 
que la presenti aquest partit. Conec al senyor Badia i sé que ell es conscient dels 
problemes que pateix la gent, “a lo que iba”. Les dues propostes, en el fons, és fer un 
recordatori de coses que ja s’han provat i no s’han fet. És que el que estaria bé és anar 
repassant les actes plenàries i anar veient, com a mínim, i fer un calendari, perquè sinó 
aquí entrarem en una dinàmica d’anar recordant allò que s’ha aprovat i que no s’ha fet. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Nosaltres, el grup de Convergència i Unió, 
votarà en contra, tot i que el govern es posarà a treballar per tirar endavant aquesta 
figura dins les possibilitats que ... sí sí, no no. Votem en contra perquè la presenta 
Plataforma per Catalunya, aquesta és l’explicació, tot i que ens posem a treballar dins 
el govern perquè es pugui tirar endavant, res més que això. 
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Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: Senyor Ribalta, en un municipi d’aquí a la 
vora, que és Mollet del Vallès, ja porta sis anys amb el defensor del poble i està 
governat pel partit socialista i està funcionant molt bé. Senyor Colomé, fa uns anys 
vostè va aprovar aquesta moció. 
 
Pren la paraula la regidora, senyora GARCIA: Nosaltres, des del grup d’UPLF, 
aquesta i a la següent, votarem en contra pel mateix que ha dit el senyor Bernabé. Són 
coses que ja es van portar a Ple en el seu moment i ara el que toca és treballar.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: Jo és que entenc i a mi no m’agrada 
gens això. Ell ho sap, ja li he comentat en persona, però entenc que l’únic que està 
demanant el senyor Badia com a regidor és que dos acords que es van aprovar es 
portin cap endavant. Llavors aquí no acabo ... entenc el boicot que se li està fent a 
aquest partit i en certa mesura el comparteixo. Però estem dient que no aquí i ara i per 
darrera farem aquesta figura, l’acordarem en un altre lloc, estem dient això? Per tant, 
estem furtant, és un furt de la sobirania d’aquest Ple? És que no ho acabo d’entendre. 
 
Intervé el senyor ALCALDE:  No no, ni aquesta moció ni la següent ens està dient que 
complim amb el dret de Ple. Són mocions noves que presenta. Són mocions 
absolutament noves i si s’hi fixa en la última, en la última, la última fins i tot ens diu 
com ho hem de fer: fer el seguiment de l’actuació, fer fer, fer fer. Això són mocions 
que presenta noves, no diu: escolti’m, que es compleixi el que aquest Ple va aprovar. 
Proposem que s’aprovi la ...  
 
Intervé el senyor BERNABÉ: ... de la institució del defensor del poble i que, a data 
d’avui, encara no s’ha convocat ni ....  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Sí Sí, però diu ... la creació de la figura del defensor del 
poble. Diu que es creï la figura del defensor del poble. Escolta’m, senyor Bernabé, en 
hi posarem, ens hi posarem. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels 
grups municipals LFI i PxC, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals 
CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, i tres abstencions dels regidors del grup 
municipal CpF.  
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA 
SOBRE MESURES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS 

 
Donada la situació actual de crisis i del gran número de persones i famílies que 
s’enfronten a la pèrdua dels seus habitatges. 
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Donat que en el Ple del 28 de juliol de 2011 es va acordar “INSTAR EL GOVERN DE 
L'ESTAT A MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA AMB LA FINA LITAT DE 
REGULAR LA "DACIÓ EN PAGAMENT" I A ADOPTAR MESURES PER EVITAR 
ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS” i que, a data d’avui, encara no 
s’ha convocat cap reunió per treballar en aquest sentit, ni cap junta de portaveus. 
 
Donat que el Pla Local de l’Habitatge de les Franqueses 2011-2016 preveu que els 
agents responsables de la gestió del Pla siguin l’AJUNTAMENT i LES FRANQUESES 
ENTORN VERD SA, i donat que es preveu la creació d’una COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT  i una COMISSIÓ D’HABITATGE. 
 
Donat que moltes mesures són de competència estatal, proposem emprendre mesures a 
nivell municipal per paralitzar els desnonaments, com: 
 
1.- Crear les corresponents comissions de seguiment i d’habitatge integrades per un 
membre de cada grup polític amb representació al Ple, i un director que sigui designat 
de caràcter tècnic, amb els següents objectius, principalment: 
 
 -Fer el seguiment de la situació global de l’habitatge a les Franqueses del Vallès, 
inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments. 
 -Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de 
l’Ajuntament, realitzant reunions mensuals sobre les problemàtiques derivades de 
l’habitatge i els ciutadans. 
 -Oferir directament a les famílies/persones en procés de desnonament 
assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives 
que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les esmentades famílies o persones. 
 -Informar sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes per trobar 
alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge. 
 -Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als casos 
de famílies desnonades a través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les 
possibilitats econòmiques de les persones afectades. 
 
FALTA UN TROS!!! 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: Aquesta és una moció, no és la mateixa que 
va presentar Les Franqueses Imagina. Si vostè llegeix jo li ... han passat sis mesos, no 
s’ha fet res en aquest equip de govern i aquesta moció és per incentivar mesures, que 
és el que ha llegit el senyor Secretari. Vull dir, marcar la comissió de seguiment ja 
perquè, és clar, si fem les mocions i no es fa res ... Ja li he posat totes les mesures com 
l’oficina Ofideute de la Generalitat de Catalunya, que informa sobre aquests temes i 
els jutjats de Granollers, que poden passar informació igual que els directors de bancs i 
caixes que tenen tota aquesta informació vull dir que ... es pot fer molta feina. Hi ha 
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municipis que ho estan fent ja i està donant resultats. No esperar que la gent es quedi 
fora.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: Tres coses; la primera senyor Badia, el 
text de la moció, no pateixi, que el teníem tots bé, ha estat només que faltava això a 
l’hora de llegir-ho. La segona, a veure a mi em semblaria perfecte que el regidor Badia 
ens digués: Podem tirar cap aquí, podem fer això. Escolta, bellugueu el tema de la 
comissió que vareu dir que es faria després que s’aprovés la moció que es va presentar 
en aquest Ple. Això em semblaria bé i li donaria la raó. De fet, aquesta comissió no ha 
començat a funcionar. Sí que hi ha hagut contactes i que n’hem parlat amb gent de 
govern i amb gent de l’oposició de cap a on havíem de tirar i és una altra de les coses 
en les què realment jo diria que l’equip de govern s’ha de posar les piles per convocar-
la i, a partir d’aquí, començar a treballar. Això em semblaria bé. El que no estic 
disposat a admetre és que Plataforma per Catalunya em digui com he de fer les coses. 
En aquí representa que el que vostè està fent no es donar idees, vostè està dient com 
vol que sigui aquesta comissió i si això se li votés a favor, la feina de la resta de 
regidors no tindria cap sentit. Llavors, a partir d’aquí, com a representant d’Esquerra 
això li votaré en contra tot, a veure, bàsicament, pel que he explicat abans. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: Nosaltres ens abstindrem en la línia del 
que ha dit el regidor d’Esquerra Republicana perquè entenem que el que fa aquí aquest 
partit és marcar les regles del joc quan aquestes regles les ha de marcar la pròpia 
comissió. Per tant, ja no perquè sigui Plataforma, que ens vingués imposada de 
qualsevol partit no ho trobaríem bé. Això no és fruït d’un debat, no és fruït d’arribar a 
un consens sinó que és una mica de: Ei! Jo porto això. Estic molt d’acord amb moltes 
de les coses que diu però farem el que jo dic i això anem a votar-ho. En aquest cas ens 
abstindrem. Jo també li faig la pregunta de si vostè es conscient de què la gran majoria 
de desnonaments que estan havent últimament és de gent de fora d’aquest país, 
nouvinguts que diem. No sé si això li crearà un conflicte amb la direcció del seu partit 
perquè, com diu el seu lema, primer els de casa. Jo li dic. Jo li aplaudeixo aquesta 
valentia que té perquè s’està desmarcant de la línia del seu partit. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: Senyor Bernabé, el primer que s’ha de 
muntar és aquesta comissió de seguiment i després, a partir d’aquí, ja veurem qui té ... 
com s’ha de treballar. No li dic com s’ha de treballar. Si vostè s’ha llegit la moció no 
posa res de l’altre món, res de l’altre món. 
 
Intervé el senyor BERNABÉ: Em falta el preàmbul, que és d’abans. En el punt 
d’abans ha dit: és culpa nostra ... i quan dic nostra, qui té en aquest sentit més 
responsabilitat és qui està governant, que les coses que s’aproven en Ple després no es 
porten a terme, d’acord? Aquí estic totalment d’acord i en aquest sentit amb el què diu 
el senyor Àngel. Si vostè hagués dit, igual que ha dit en el punt d’abans, previ, instar a 
l’equip de govern a fer front a l’acord que varem aprovar el 28 de juliol respecte dels 
desnonaments i que es convoqui la comissió etcètera etcètera etcètera votaríem a 
favor. Però és que vostè ens està dient com ho hem de fer. 
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Intervé el senyor BADIA: No no, li estic donant tot el que ... Miri, això surt de la 
Generalitat de Catalunya, que ho sàpiga. No hi ha res, Generalitat de Catalunya, 
imagino que està governada per Convergència i Unió, vull dir, no hi ha cap ... no m’he 
inventat res del partit, del partit de Plataforma vull dir, que escolti’m ... 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Debatut el tema, tornem-hi. Senyor Secretari, 
val? Fixi dia i hora perquè els portaveus també del govern parlin sobre aquest tema. Té 
dues missions senyor Secretari. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per quatre vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CpF i PxC, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals 
CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, i dues abstencions dels regidors del grup 
municipal LFI.  
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 

15. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT, ADOPTAT EN SESSIÓ DEL DIA 27 D’OCTUBR E DE 
2011, PEL QUAL ES VAN NOMENAR ELS MEMBRES QUE, EN 
REPRESENTACIÓ DEL TEIXIT SOCIAL DEL BARRI DE BELLAV ISTA, ES 
PROPOSAVEN PER FORMAR PART DEL COMITÈ D'AVALUACIÓ I  
SEGUIMENT DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
BELLAVISTA 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 27 d’octubre de 
2011, va acordar determinar els sis membres que, en representació de les entitats 
veïnals, associacions ciutadanes, i agents econòmics i socials, formaran part del Comitè 
d’Avaluació i Seguiment del Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista.  
 
ATÈS que un d’aquests sis membres va ser el Sr. Miguel Sánchez Gómez, president de 
l’associació Hermandad Rociera de Bellavista. 
 
ATÈS que, revisat l’expedient, consta que la dita associació havia proposat a 
l’ajuntament que la Hermandad Rociera fos representada a la dita Comissió per la Sra. 
Dolors Amaro Fitó, i no pas pel Sr. Sánchez Gómez.  
 
ATÈS que el mencionat acord ja ha estat notificat a les persones i entitats interessades.  
 
ATÈS que és urgent procedir a rectificar l’esmentada errada i atès que la corresponent 
proposta d’acords no es va poder incloure ni a l’ordre del dia de la comissió informativa 
d’assumptes del Ple ni a la convocatòria de la sessió plenària convocada per a aquest 
dijous, dia 24 de novembre de 2011.  
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ÉS PER AIXÒ que la regidoria d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris proposa al Ple de 
l’ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR la urgència de la present moció.  
 
Segon.- MODIFICAR l’acord del Ple de l’ajuntament, de data 27 d’octubre de 2011, 
pel qual es determinen els membres que, en representació de les entitats veïnals, 
associacions ciutadanes, i agents econòmics i socials, formaran part del Comitè 
d’Avaluació i Seguiment del Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista, en el sentit 
de nomenar la Sra. Dolors Amaro Fitó, com a representant de l’Associació Hermandad 
Rociera de Bellavista a la dita Comissió i, conseqüentment, de deixar sense efectes el 
nomenament del sr. Miguel Sánchez Gómez.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina del Pla de Barris. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions.  
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Hem de votar la urgència, primer. Votem la 
urgència?  
 
Intervé el senyor TORNÉ: Jo no anava a dir res sobre el literal de la proposta però no és 
correcte. No pot estar barrejat l’acord i el procediment i, per tant, a on posa que s’ha 
d’aprovar la urgència, és un tema de procediment, no d’acord. Primer s’ha de debatre i 
votar la urgència, que és una cosa de procediment i l’altra és votar l’acord que sigui, el 
que s’acordi. 
 
Intervé el senyor Secretari: Perdó, si em permet, venia perquè a la primera reunió 
d’aquesta comissió està convocada pel dia 15 de desembre i no podrem complir aquests 
terminis. És clar, es portar una persona que, per error i per ser un error, no meu 
directament, però també me’l vaig empassar en no veure-ho i no volem enviar a aquesta 
persona que després, amb una comissió que no hi haurà de tornar i que no hi vol anar. 
És a dir, que vol que hi vagi un representant de l’associació però no ell. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: Perdoneu el meu desconeixement 
respecte aquests termes, però em xoca que cada cop que una entitat canvia algun dels 
membres, en qualsevol dels consells consultius que hi hagi, haurà de passar per Plenari? 
És que no sé, estic.... Sí? És que és un procés molt farragós. No sé, vaja. 
 
Intervé el senyor Secretari: Aquí no hi ha hagut cap canvi. Aquí ens varem equivocar 
nosaltres, no l’entitat, pobra gent.  
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Pren la paraula el senyor ALCALDE: Val, si ens varem equivocar nosaltres, hem 
d’esmenar l’acord per Ple, val? 
 
SOTMESA a votació la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat dels disset 
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per 
tant, amb el quòrum legal.  
 
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
La Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Sol·licitaria que, a nivell de preguntes, que teniu 
cinc minuts per grup polític, tampoc anirem a controlar-ho i que diguéssiu la pregunta i 
el regidor a la què va adreçada. Alguna intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el regidor, senyor ROSÀS: Ha passat un període de pluges, poc normal, 
però ja em sembla que es l’hora que, des de l’Àrea de Pagesia, que es cuida dels camins, 
passi a treure les esllavissades que són un perill, perquè n’hi ha que són un perill, que 
estan al camí vell de Cardedeu, n’hi ha vàries de seguides i estan invadint ... crec que 
s’ha de prendre nota i s’ha d’actuar de seguida. No hem d’esperar que passi alguna cosa, 
senyalitzar primer i solventar-les de seguida. Després també tenim la riera Carbonell, el 
gual del camí de can Ramon Coix, que l’aigua està passant per sobre, no és que no passi 
per dintre els tubs, és que està tapat de grava i no hi pot passar. És desembussar aquests 
tubs i l’aigua ja passaria per dins el tubs. Després una dirigida al senyor Ramírez; 
primer, agrair-li que ens hagi fet arribar les invitacions per anar a la Nit de l’Esport però 
recriminar-li que en el passat consell d’administració no ens en va fer ni cinc cèntims 
d’aquest afer que és la setmana que ve i el consell el varem tenir la tenir la setmana 
passada. Suposo que ja hi estaven treballant, suposo que ho tenien tot lligat perquè 
l’embergadura que porten no és d’avui per demà, si és que vostè es riu del consell 
d’administració, el Patronat d’Esports o li va passar per alt. Vull creure que és aquesta 
segona. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor GONTÁN: Tres qüestions; una,  apuntar això dels 
camins. Senyora Pruna, ja varem parlar dilluns al consell de la pagesia però hi ha 
camins, com el de can Ramon Coix, que ... molt d’allò. Després, aquesta és que no sé a 
qui dirigir-la, a Obres i Serveis o a Urbanisme o a l’antic Alcalde, perquè és una mica 
complicat. No sé des de quan tenim la rambla, si un o dos anys, però l’esvoranc que hi 
ha davant de Caixa Catalunya segueix allà passant garanties, les garanties ja no eren, 
s’havien d’arreglar i seguim amb el forat. Algun dia es farà alguna cosa? Senyora Isidro, 
el Ple passat un grup de pares i mares va preguntar sobre les activitats que demanaven 
de ball al casal de Corró d’Avall. Vostè va arribar a un acord amb ells. Allò sorprenent 
de tot això és que l’acord ha trigat gairebé un mes a posar-se en marxa, allò sorprenent 
de tot això és que no s’ha publicitat. No sabem per què, però ens consta que, des del 
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casal,  la concessionària que porta el casal, tampoc sap perquè no es pot publicitar. 
Perquè, a més a més, no fan ni les inscripcions al casal. Voldríem una resposta sobre 
això si és que es per acontentar als pares i que callin o simplement no han fet bé la feina 
i ara rectificaran i la faran bé i aquests cursos es publicitaran. Ja per finalitzar, senyor 
Ramírez, la invitació, li agraïm, però miri, jo ja personalment li dic que no hi aniré, 
perquè em sembla que en època de retallades, de pujades d’impostos i de tot això, 
tornar, com ja s’havia fet però sabent com estaven els números, tornar a fer la Nit de 
l’Esport a l’hotel Ciutat de Granollers, amb una invitació de 15 € per persona, em 
sembla immoral. Li demano, si us plau, que suspengui la nit de l’esport i la traslladi, 
com s’havia fet sempre, últimament, en una trobada la més senzilla possible, la més 
barata possible. Els lluïments s’han d’anar acabant. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BERNABÉ: Explicar-los que l’altre dia, buscant les 
actes a la web de l’Ajuntament, em vaig trobar que la més moderna és del 7 de juliol de 
2011. La última acta penjada a la web de l’Ajuntament és del 7 de juliol de 2011. Vull 
dir que si volem fer un exercici de transparència i que la gent s’assabenti de què estem 
parlant als Plens hem d’estar una mica més actualitzats. Ja no demano el mes d’octubre, 
però, com a mínim ... d’acord? Hi ha hagut tres Plens al mig, el 28, el setembre i 
octubre, d’acord? Després una pregunta directa a la regidora de Serveis. Sé que s’han 
tallat arbres, vostè mateixa m’ho va dir, concretament pins pel problema de les pluges 
que alguns han caigut i tal. Però alguns veïns em diuen que a la plaça de l’Escorxador, 
concretament, “a lo millor” ens hem passat talant perquè els hem talat tots, no? Primer 
el motiu i després quina planificació tenen vostès per ... i amb quina arbres faran aquest 
canvi. I per últim, a vostè, una pregunta, un prec més aviat, podria ser estudiar canviar 
les multes que estem posant als joves menors d’edat per hores de servei a la comunitat? 
Ja sigui amb alguna entitat, ja sigui a través de serveis socials, col·laborant. Li dic 
perquè em sembla que aprenen molt poc els joves si la multa l’acaben pagant els pare. 
Crec que és un exercici de què si han fet alguna cosa malbé, ells mateixos siguin 
solidaris amb la resta de la societat i que si el pare ho demana, perquè el fill aprengui la 
lliçó, o la filla, es pugui retornar amb servei a la societat. Dic, si hi ha la possibilitat. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor BADIA: Dues preguntes: una és per la Vanessa. 
Després de les pluges, abans sempre es feia com una espècie de protocol. Quan plovia 
molt hi ha llocs que queden molt malament. Per exemple, el centre cultural baixa la 
terra i queda el pis de la carretera i l’endemà això ja es feia, vull dir, que ja estava tot 
previst. El pont petit que va cap a Bellavista també quedava ple de terra a dins i ho feien 
també. Carrer Barcelona vull dir... ara fa dies que no es fa i la terra és allà enmig, vull 
dir, no sé, si s’ha canviat el sistema. I després una pregunta pel Ramírez. Una és referent 
a les bicicletes d’”spinning” que hi ha gent que s’està queixant que hi ha moltes 
bicicletes que estan malament i que no funcionen bé. A veure si s’arreglen. I després 
sobre el mateix tema de la Nit de l’Esport, que l’altre dia no ens va dir i ara ho veig 
aquí.. val, que és a l’hotel Ciutat de Granollers i jo no hi estic d’acord. Hem de fer les 
coses a les Franqueses perquè hi ha restaurants i hi ha moltes i el preu són quinze euros, 
no crec que valgui quinze euros, suposo que la resta la pagarà el Patronat, perquè ... ja 
està, és aquesta la pregunta.  
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Es passa contestar les preguntes. 
 
Pren la paraula el senyor RAMÍREZ: “Bien, primero respondo al señor Martí. Usted 
sabe perfectamente que soy muy respetuoso con las personas, con vosotros en el 
patronato d’Esports lo he demostrado siempre, siempre, siempre. Quizá peco en exceso 
de información, quizá peco más bien en exceso de información. Recuerde que muchos 
de los componentes del patronato aquella noche tenían prisa, precisamente el señor que 
acaba de hablar ahora, señor Badia” Jo haig de marxar, jo haig de marxar, jo haig de 
marxar. “Ahora bien, le doy toda la razón en cuánto a la informació de la Nit de 
l’Esport”.  És veritat, és veritat, se’m va passar. Se’m va passar perquè tots vosaltres: 
haig de marxar, haig de marxar, mira l’hora, mira ... També, també, però es va donar 
aquesta circumstància. Potser pel moment se’m va oblidar. És veritat i li dono totalment 
la raó. Ara bé, és veritat que el format és diferent, “es diferente que años anteriores”. 
“Pero yo os puedo garantizar y le pido que después de la Nit de l’Esport vengas a 
verme y te enseñaré coste de años anteriores, coste de este año y os demostraré y os 
demostraré, sí, sí, no no, os emplazo, os emplazo a que después de la nit de l’esport 
vengais a verme con el coste total de la nit de l’esport y os garantizo que será mucho 
menor que años anteriores. Primero, se editaban 2.500 revistas, todavía tengo 
centenares de revistas en el almacén. Lo he reducido a más de la mitad. Segundo, sí que 
se hace en el Ciutat, es correcto y es verdad, pero yo creo, a mi entender, que los 
deportistas que tenemos en las Franqueses del Vallés se merecen que dignamente se le 
reconozcan sus esfuerzos, sus trabajos durante toda una temporada. Se va a hacer, de 
acuerdo, en el Ciutat, pero os garantizo que costará mucho menos”. 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Breument, ho dic jo, mira que no m’heu fet cap 
pregunta però, per primera vegada i esperem que això no sigui flor d’un dia, la Nit de 
l’Esport té patrocini. És a dir, hi haurà una empresa de les Franqueses del Vallès amb la 
que signarem un acord de patrocini i ens patrocina la Nit de l’eEsport. Aquest és un dels 
motius pel qual hem pogut oferir un preu de 15 €, que és un preu d’un menú. Hem 
pogut convidar a cent esportistes, em sembla a vuitanta esportistes i per això farem una 
nit de l’esport més barata que anys anteriors. Però, que quedi clar, us ho adverteixo, que 
espero que no sigui la última actuació que fem, hi ha moltes empreses potents a les 
Franqueses que fins ara han viscut una mica d’esquena al municipi i els estem cridant 
per exemple, Sandoz, Biochemie, Viena, Mercadona ... perquè en activitats culturals 
també ens facin patrocini, entre d’altres, almenys ho intentarem. 
 
Pren la paraula la regidora, la senyora GARCIA: Senyor Bernabé, el tema dels arbres. 
Sí que és cert, hem tallat tots els arbres de la plaça de l’Escorxador però perquè corrien 
risc. Hi ha una alzina que també es va tallar. Es van tallar dos pins i l’alzina perquè van 
venir els tècnics de l’empresa que tenim contractada juntament amb el tècnic d’aquí de 
l’Ajuntament i van decidir que s’havien de talar per perill de què amb les pluges 
poguessin caure. Així també ho hem fet amb la plaça de Gaudí. El tema dels arbres que 
hi posarem, seran autòctons i de fulla perenne perquè tinguin el mínim manteniment 
possible. De cara al que em comentava el senyor Badia, aquesta setmana ha estat la 
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primera d’aquests últims dies que no ha plogut. Ja varem començar a netejar el centre 
cultural per dins, que hi havia unes herbes molt altes. Varem entrar i varem netejar-lo i 
avui hem acabat de netejar el que són les voreres. Hem posat com una mica de barrera 
perquè, quan torni a ploure i fins que sabem el que farem amb el centre cultural, perquè 
el que sigui la sorra no baixi cap a la vorera. I de cara al pont de Bellavista doncs ja 
intentarem netejar-lo el més ràpid possible.  
 
Pren la paraula la regidora, la senyora PRUNA: Sí, està tancat o obert? Sí. Bé, bona nit, 
senyor Martí, és veritat que aquest camí que tenim que ja no és d’avui resultat d’un 
camp que es va treure un marge, això també ha passat. Tot el juliol varem treure cinc 
vegades la terra que baixa quan plou molt. Hem tingut aquest any una situació anòmala 
total i només li vull recordar una cosa: dimarts a la nit encara va ploure tota la nit. Hem 
tingut dos dies de bon temps, que és dimecres i dijous. S’ha avisat perquè es vagi a 
treure. Evidentment que si no s’ha tret avui doncs es traurà però et diré una cosa, s’ha 
avisat al propietari d’aquest camp perquè ja és la setena vegada, cinc i ara doncs que hi 
haurem d’anar com a mínim dues vegades, també hem de pensar que han caigut dos-
cents litres d’aigua que això tampoc és normal. En aquesta situació ens ha portat a què a 
l’amo, al propietari dels terrenys que, aquí s’haurà de fer alguna cosa perquè cada 
vegada que plou torrencialment, si plou a poc o poc no, però torrencialment, baixa tota 
la terra del camp de dalt i, és clar, envaeix tota la calçada. Sabem que és un perill, 
evidentment, però vull dir que s’està actuant. Tots els dels camins aquests dies 
dimecres, ahir, ahir van estar tot el dia, i dimarts també plovent, traient pins que han 
caigut enmig dels camins que no són pins ni arbres que són de l’Ajuntament però, pel 
perill que no passi res a la persones s’han anat a treure. A can Blanchart han passat, de 
veritat que ha estat una cosa que no s’havia vist mai, que estan caient molts arbres i 
després hem vist que, per exemple, els pins no tenen gaire arrel i amb tanta pluja i el 
vent, vent que n’ha fet poc, però de tanta pluja el seu mateix pes l’està tombant. Vull 
dir, que de feina, se n’ha fet aquesta setmana. Entre dimarts, quan no plovia molt i 
dimecres, també hem netejat tots els arbres que hi havien anant a casa d’en Xico de 
Corró d’Amunt, allò de can Suquet. Vull dir, que estan treballant. La riera Carbonell, la 
riera Carbonell, hem fet carta a l’ACA, també l’hem passat a Obres i Serveis perquè ens 
compet a tots, però aquesta riera Carbonell és de l’ACA, sabem com està l’ACA. 
L’ACA què fa? Sempre ens passa la pilota doncs perquè no té diners ni té res. Ara, això 
de can Ramon Coix, dins dels camins que tenim, que té programats, com es diu, en 
contracte, l’Ajuntament, a can Ramon Coix aquell tros hi ha un tros que no estava 
programat perquè hi ha un altre camí. Varem anar a tallar les herbes que, en aquest any 
de pluges al juliol, van créixer en desmesura. Ara, si ha de tornar a anar però, ja et dic, 
tenim moltíssimes coses i l’empresa ho està fent. Això està mirat perquè es netegi 
perquè les mateixes herbes i tot el que ha baixat, que és molta terra i molta sorra, això 
ens ha passat en el pont de can Santa Digna, està passant per tot arreu. La riera dels 
Gorcs, ja et dic,  és obra de l’ACA, l’ACA ens contesta que molt bé, però que si ho 
volem, que ho fem nosaltres. Després, no sé si tenia cap més pregunta que m’havia fet. 
 
Intervé el senyor ROSÀS: Bé, no li recriminava que no ho hagués fet sinó que ho tingui 
en compte. 
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Intervé la senyora PRUNA: Ho tenim en compte. 
 
Intervé el senyor ROSÀS: Però que, mentrestant, es senyalitzi, per evitar perills, 
sobretot al camí vell de Cardedeu, de Bellavista a Cardedeu, que estan invaïnt l’asfalt i 
allà a la nit hi pot haver algun accident. 
 
Intervé la senyora PRUNA: Això de senyalitzar avui encara n’hem estat parlant. La 
policia normalment estem molt en contacte, quan hi ha un arbre o hi ha un camí que 
està, doncs, amb dificultat. Jo suposo que si no ho han senyalitzat, és perquè doncs 
tenien previst avui de treure-ho o màxim demà. Però, de fet, de fet, és una de les coses 
que ... ja ho sé, és terra, és terra que va al mig del camí que, repeteixo, com els arbres, 
com aquesta terra, tenen un propietari, ho fem perquè és un perill per tots, ho fem 
perquè és un perill per tots, evidentment. Però d’aquí en endavant ja hem dit que, temes 
arbres, perquè en tenim molts, n’hem tret a baix el Pla, en el camí de ca l’Enrani, era un 
lledoner que tampoc ens toca perquè tampoc era de l’Ajuntament, però no volem que 
passi res i si s’ha tret tot això, es fora de pressupost del que tenim pels camins. Hem dit, 
d’aquí en endavant, quan passin coses d’aquestes, avisar al propietari de què és un perill 
perquè, repeteixo, no és país de caure tanta aigua i d’arrancar les arrels dels arbres com 
està passant. Ha passat a Barcelona però és que nosaltres en tenim molts al municipi. I 
vull dir que agraeixo moltíssim que ens ho digueu, nosaltres estem, jo suposo molt a 
sobre, i des de Pagesia la Teresa cada dia quan arriba dóna la volta a veure què és el que 
està passant i vull dir que esperem que ho podem solucionar i que el temps també ens 
acompanyi.  
 
Pren la paraula la regidora, senyora ISIDRO: Bé, senyor Gontán, li explico això dels 
casals infantils ja que la més urgència era que els pares ens estaven reclamant que el que 
havíem acordat es fes el més ràpid possible. Jo vaig acordar amb aquests pares que 
faríem els casals que havien hagut l’any passat. No van acceptar-ho. No sé si és 
conscient però no van acceptar-ho perquè l’any passat es pagava una quota pel que era 
el casal infantil i una altra quota per activitats ... sí, sí, perquè ho han dit els pares, val? 
Eren dues coses diferenciades i això no era el que volien els pares, la reclamació 
d’aquests pares. Era que volien els casals integrats a dins i només pagar una sola quota, 
val? Llavors es va haver de dir a concessionària que havia de refer la seva programació. 
El dia 27, a les sis de la tarda, es va notificar a la concessionària. El dia 9 de novembre 
ens arribava la seva proposta de la concessionària. Llavors per nosaltres poder-la 
valorar.  Ho varem fer el més ràpid possible. I el dia 11 semblo recordar que era que ja 
li varem donar el vist-i-plau amb unes coses que havia de modificar perquè el mateix 
dia 9 se li havia dit que s’havia de modificar una sèrie de coses perquè no donava 
cabuda ... diguem, aquest programa excloïa els nens que són de quart, cinquè i sisè, val? 
Llavors nosaltres no volíem això perquè el casal infantil és de tres anys fins a dotze 
anys. Per tant, no volíem excloure a cap que pogués entrar aquí. Llavors li varem dir 
que modifiqués això i sobre aquestes pautes ho van modificar i amb tot això els pares 
continuaven dient: com és que no comença el casal? No podíem començar una cosa ni 
les inscripcions ni res. Després varem avisar a tots els pares que estaven afectats, que ja 
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havíem dit que estaven interessats i això i s’ha procedit ràpidament a fer un procés 
d’inscripció i que ja comencessin aquest dilluns a fer el casal, perquè la urgència era que 
volien començar, que ja havíem arribat quasi a final de novembre i que no es 
començava. Perquè no sé si està del tot ben informat de tots els passos. La urgència era 
de dir comencem el procés d’inscripció, tenim aquest llistat, quins nens són, si hi ha 
algú... uns dels pares es va comprometre que ja avisaria ella que el procés d’inscripció 
estava obert. Li varem dir a la concessionària si tenia algú que hagués demanat la 
inscripció i li hagués dit que no doncs que també el podia avisar perquè es fes aquesta 
inscripció, simplement això. A partir d’aquest dilluns s’ha començat això. Però es que 
hem hagut de fer tot un procés molt ràpidament, canviant tota l’estructura del casal 
infantil.  
 
Intervé el senyor GONTÁN: Em sorprèn perquè jo he vist dates i si mal no recordo 
vostè va dir en aquest Ple el dia 28 d’octubre que el dia 27 d’octubre havia arribat a un 
acord amb els pares i els pares li van agrair. Per tant, des del 27 d’octubre fins aquesta 
data que vostè ha dit del mes de novembre han passat tres setmanes, és a dir, quasi bé 
quatre setmanes, perquè és dilluns passat i ho han engegat. El què li he preguntat i molt 
concretament és per què no s’ha publicitat, per què no és la concessionària qui agafa les 
inscripcions i per què els pares segueixen tant descontents, quan a més a més sabem que 
la concessionària ha presentat tres propostes al llarg d’aquest temps i que se li ha 
contestat a darrera hora. Tinc “mails” de l’Alcalde, de la concessionària, dels pares, 
amunt i avall. Les dates que vostè em dona no quadra ... 
 
Intervé la senyora ISIDRO: No sé quines dates són les que tens. Jo sé les que tinc jo. Jo 
sé el que treballen els meus tècnics i els meus tècnics que sàpigues que han estat 
exclusivament esperant les propostes d’aquesta concessionària, revisant-les en el 
moment en què arribaven i debatent-les amb mi, sí, senyor Gontán, he estat jo també 
debatent-les amb els tècnics.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor RANDOS: Senyor Bernabé, sobre el que m’ha dit de 
les multes als menors, dir-li com funcionem, vull dir, fins ara funcionem ... No obrim 
expedient, fem una sanció. No obrim expedient, citem als pares, citem al menor i en 
molts casos citem a algun professor, si és multa en horari escolar o al director de 
l’escola i els citem a la comissaria i en aquí arribem a un acord d’arrepentiment i en 
aquest cas, si no es presenten els pares sí que obrim una sanció. Si es presenten els pares 
i es presenten els professors i s’arriba a un acord de convivència a l’escola o fora, s’obre 
un petit expedient, una multa mínima però queda avisat pel proper cop. El que em deia 
vostè de treballs a la comunitat, això des de l’àrea de la Policia, amb l’inspector i amb 
Benestar Social estem redactant una ordenança de convivència per fer això. És una cosa 
que jo, des de que vaig entrar, li vaig demanar a l’inspector, i estem redactant això i un 
cop redactada, que crec que ja la tenim quasi a punt, la passarem per Ple i un cop passi 
això, sí que podrem fer-ho. Sí, d’acord, no hi cap problema. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor PROFITÓS: Un parell de coses, a veure. No m’ha 
preguntat ningú, potser perquè parlo massa o explico massa coses, però vaja, com que 
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les ... són l’Alcalde, sempre és la llibertat de parlar sense que tampoc tingui cap 
intervenció voldria només dues falques. Una, comunicar-los que, des del dilluns 
d’aquesta setmana tenim un parell de persones més treballant a l’Ajuntament que són el 
personal de l’empresa d’auditoria que van començar a treballar aquest dilluns passat tal 
i com havíem anunciat a la comissió de finances. Són gent d’una empresa que no ens 
costa diners perquè ve a través de la Diputació de Barcelona i que forma part del 
compromís al quq havíem arribat a favor de la transparència i per intentar saber quines 
són les raons que ens han portat allà on estem. La previsió és que durant la primera 
quinzena del mes que ve tinguem, perdó, la primera quinzena de gener, tinguem 
resultats d’aquest any 2010. La segona cosa sobre la que vull comentar-los, ha sortit a la 
premsa aquestes setmanes passades el tema del forat que hi ha a Entorn Verd. En primer 
lloc, demanar-los disculpes perquè entenc que abans que això sortís a la premsa eren 
vostès, com a membres del Ple, qui ho havien de saber, però em van trucar demanant 
explicacions i em va semblar que el millor era donar les explicacions abans que sortís 
una noticia que no corresponia amb la realitat o que no fos del tot exacte. No sé si han 
llegit el que s’ha publicat en el 9Nou, bàsicament atén a la veritat. Jo no els puc donar 
molta més informació perquè encara no la tinc, l’estem recopilant. Un cop la tinguem 
recopilada la volem contrastar. No vull fer en cap moment i em penso que vostès 
tampoc ho haurien de fer, cap dels que estem aquí, demagògia sobre aquest tema perquè 
és un tema molt complicat i la situació en la que estem fa que no haguem de tractar 
aquests temes a la lleugera perquè al final serà l’Ajuntament qui pot estar malament. El 
que voldria és que entre tots poguéssim donar una imatge de seriositat i rigorositat. 
Voldria aclarir un parell de coses de les que surten al final d’aquesta nota, d’aquest 
article, i que també voldria posar abans de què tornés a sortir en el coneixement de tots 
vostès. El problema econòmic que té Entorn Verd es produeix per múltiples raons i tots 
tindrem la possibilitat de donar la nostra opinió dins de la comissió de finances. Hi ha 
una part important que és de l’aturada del Sector N, hi ha una part que és culpa de 
sentències judicials, per descomptat, però en parlarem de tots. El que voldria deixar clar 
és que la raó principal és l’ús de diners provinents de quotes urbanístiques d’un sector 
concret, sobretot el P en aquest cas, per pagar obres que no eren d’aquell sector. Per 
entendre’ns, si es trenca la caixa d’un sector s’actua, si més no, amb imprudència, 
perquè en el moment en què els diners que s’han recollit per una cosa no es fan servir 
per allò, si s’han de tornar, i s’han gastat en una altra cosa, no hi són. Tant les 
contribucions especials, la llei diu molt clarament que són per fer les coses per les quals 
es cobren i no per fer-ne unes altres i les quotes urbanístiques s’acostumen a assimilar a 
les contribucions especials en aquest sentit. Jo penso que aquí hi ha hagut voluntat 
política o tècnica o de les dues classes i jo poso en el vostre coneixement, com ho farem 
a la comissió de finances, que en aquí arribarem fins al final per veure què és el què ha 
passat. Voldria fer també una puntualització perquè en l’article del 9Nou, a la part final, 
suposo que el periodista amb molt bon criteri, per ampliar tota la informació posa unes 
declaracions del senyor Francesc Torné, que diu que ell no té res a veure amb això, que 
qui va decidir fer servir les obres del sector N amb les quotes del sector P va ser el 
senyor Ribalta i jo voldria que sabessin que no està dient tota la veritat perquè amb les 
quotes del sector P i des de fa molts anys s’han estat pagant força coses que no hi 
corresponien. En aquest cas, cada sector té un compte corrent i jo els puc dir que l’any 
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2006, el 3 d’octubre de 2006, es fan servir 546.376,00 € per pagar obres del sector U. 
També del sector P el 3 d’octubre del2006 s’estiren 110.915,00 € per pagar obres del 
sector U de l’actuació UA22. D’aquesta mateixa actuació el 30 d’octubre de 2006 
s’estiren 115.755,47 €. El 31 de gener de 2007 es fan servir 229.469,98 € que surten del 
sector P i que es destinen a pagar obres del carrer de Catalunya i el 28 de febrer de 2007 
per acabar de pagar obres de can Font s’estiren d’aquest compte 264.912,51€ i el 6 de 
març de l’any 2008 es destinen 668.589.04 € també del compte del sector P a les obres 
del sector N. Més tard es fan més coses però en aquestes el senyor Torné hi tenia alguna 
cosa a dir.  Nosaltres el que farem serà explicar tot el que trobem independentment de 
quines dates sigui en les que ho trobem. Sí, l’estic al·ludint personalment. A la mateixa 
... perdó acabo .. 
 
Pren la paraula el regidor, senyor Torné: Si vostè fa d’Alcalde, en un punt de precs i 
preguntes, que no es barregin altres coses com ara informacions sesgades i per intentar 
atacar o tapar o fins i tot moltes vegades tapar una cagada professional com aquesta 
d’un senyor que ha de donar la informació en l’ordre que toca, a l’SA, a la comissió o a 
on sigui i no públicament d’una forma parcial i incorrecta. Per tant, miri, jo no tinc pas 
que contestar-li ara tots aquests improperis que ha intentat explicar aquí d’una forma ... 
L’únic que li haig de dir que una persona que teòricament és regidor d’un ajuntament i 
que teòricament està votat per la gent per fer una feina que li marca la llei, s’ha de 
comportar com a tal. Intentar barrejar les coses o intentar fer-les per desgastar a la gent 
no li portarà ni a la resolució de problemes i a resoldre’n cap. Si vostè vol fer les coses 
ben fetes, faci-les on toca i no vulgui venir a atacar a llocs que no toquen ni amb la 
forma d’informacions que moltes vegades no sabem ni quines són ni on estan perquè no 
les coneixem. A partir d’aquí, jo li demanaria que realment es comportés com el que 
toca. Primer, quan es debati una cosa en el seu punt de precs i preguntes, seguís el debat 
que correspon, no per res, perquè després vindrem preparats a fer un altre tipus de debat. 
No toca, i també, que el comportament d’un regidor, encara que estigui al govern o a 
l’oposició, ha de ser dignificat a allò que marca la llei i al que realment toca com es 
correspon. De totes maneres, si això és barra lliure i podem fer el que correspon, podem 
estar moltes hores debatent de coses que no té res a veure ni amb els punts ni amb la 
feina que fem aquí. 
 
Intervé el senyor Alcalde: Senyor Torné, no és barra lliure.  
 
Pren la paraula el regidor, senyor MARÍN: Jo després d’escoltar al senyor Torné diria 
allò de “excusatio non petita, accusatio manifesta”. Dit això, contestaria a la pregunta 
que em feies. Senyor Gontán, li diria que ja li vaig contestar, em sembla que fa quatre o 
cinc mesos, a la mateixa pregunta que m’ha fet. Li repetiré una altra vegada el mateix 
que li vaig dir. El tema de la calçada de la carretera de Ribes, en el projecte de la 
rambla, no hi era. Només constava que hi havia una fressada per sobre. A partir d’aquí, 
aquesta fressada i després que es posaria una capa d’asfalt per cobrir aquesta fressada 
que s’havia fet. Totes les deficiències que tingui la calçada correspon a l’Ajuntament en 
un moment donat fer aquesta actuació per reparar-la perquè, a més a més, ha de ser una 
reparació que cal obrir el carrer i fer-ho d’una manera més rigorosa. Tornaré a repetir-
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ho, el forat surt doncs que, periòdicament com no s’ha fet encara aquesta actuació doncs 
fins que no es faci amb profunditat... Ara de moment el que anem tapant és el “parche” 
aquest i quan es desgasta es torna a fer, però quan es pugui es farà d’una manera molt 
més rigorosa. 
 
Es passa a les preguntes del públic. 
 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


