
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 29 de setembre de 2011 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 23:30 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS , alcalde 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 1era tinenta d’Alcalde 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 2on tinent d’alcalde 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3er tinent d’Alcalde   
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, 4art tinent d’Alcalde 
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5ena tinenta d’Alcalde  
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora   
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor                   
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidora 
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
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 
 
 
 
El President, obre la sessió, i a continuació es procedeix a l’aprovació i signatura de  
l’acta de la sessió anterior de la sessió del dia 29 de juliol de 2011. 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El President, obre la sessió, i a continuació es procedeix a l’aprovació de l’esborrany 
de l’acta de la sessió anterior, de data 29 de juliol de 2011. 
 
El senyor President pregunta als assistents si desitgen realitzar alguna esmena al 
contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
El Sr. Bernabé intervé per demanar que, en endavant, s’incloguin a les actes dels plens 
les intervencions del públic en el torn de precs i preguntes. Diu el Sr. Bernabé que les 
intervencions que fan les persones que assisteixen com a públic no queden registrades 



en lloc i que, d’aquesta manera, no poden tenir la significació que, en una democràcia, 
haurien de tenir.  
 
El senyor Alcalde recull aquest suggeriment per parlar-ho internament.  
 
El senyor Secretari comenta, en relació a l’acta de la sessió anterior, que s’haurà de fer 
una rectificació en els resultats de la votació d’una de les mocions, abans de signar-la. 
Concretament, es tracta de la votació de la moció presentada pel grup de PxC en 
relació als atemptats a Noruega del mes de juliol passat. 
 
La regidora senyora CLAVERIA demana que les actes dels plens anteriors es lliurin 
amb una mica més d’antelació, i el senyor ALCALDE intervé per dir que les actes han 
de ser enviades, com a mínim, quan hi hagi la Comissió informativa del Ple següent. 
 
Finalitzada la intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 767/2011,  DE 
5 DE SETEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR L'ORDRE DE L 
NOMENAMENT DE TINENTS/ES D'ALCALDE 

 
ATÈS que, en compliment dels articles 20.1. a) de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, i 48.1. a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, per decret de l’Alcalde núm. 608/2011, de data 29 de juny, es van nomenar 
els Tinents/es d’Alcalde d’aquest Ajuntament, decret que va ser ampliat (i modificat, en 
part), posteriorment, mitjançant Decret de l’Alcalde núm. 630/2011, de data 7 de juliol.  

ATÈS que interessa modificar el primer dels dos decrets de l’Alcalde esmentats, en el 
sentit d’establir que, en endavant, el Sr. Esteve Ribalta i Sánchez, regidor d’Urbanisme, 
sigui el primer Tinent d’Alcalde, i que la Sra. Rosa Pruna i Esteve, regidora 
d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, sigui la segona.  

ÉS PER AIXÒ que, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
  
RESOLC:  
  
Primer.- MODIFICAR el Decret de l’Alcalde núm. 608/2011, de data 29 de juny, de 
nomenament dels Tinents/es d’Alcalde, en el sentit d’establir que, en endavant, el  
primer Tinent d’Alcalde d'aquest Ajuntament serà el Sr. Esteve Ribalta i Sánchez i que 
la Sra. Rosa Pruna i Esteve passarà a ser la segona Tinenta d’Alcalde.  
  
D’acord amb això, l’ordre en que actuaran els Tinents i Tinentes d’Alcalde d'aquest 
Ajuntament serà, en endavant, el següent:  
 

� Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Esteve Ribalta i Sánchez 



� Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve  
� Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez 
� Quart Tinent d’Alcalde: Sr. Àngel Profitós i Martí 
� Cinquena Tinenta d’Alcalde: Sra. Vanesa García Domínguez. 

  
Segon.- NOTIFICAR aquest Decret als diferents Tinents i Tinentes d'Alcalde, als caps 
de les diferents àrees de l’Ajuntament i al departament de Comunicació. 

Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament, en la propera 
sessió que hagi de realitzar. 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: He de fer aquesta pregunta perquè fa tot just 
dos mesos es van aprovar aquests Decrets: a què és degut aquest canvi de passar a la 
senyora Rosa de Convergència a número 2, i al senyor Esteve Ribalta del Partit 
Socialista, a número 1 ?. A què és degut aquest canvi?  
 
Respon el senyor ALCALDE: Doncs ve arrel del pacte de govern entre totes les forces 
del govern de l’Ajuntament.  
 
El senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDE NÚMS. 740/2011 
I 741/2011, DE 26 D'AGOST, EN QUÈ ES RESOL NOMENAR LA 
INTERVENTORA ACCIDENTAL I LA TRESORERA ACCIDENTALS 
DE LA CORPORACIÓ, RESPECTIVAMENT 

 
Decret de l’Alcalde núm. 740/2011 de 26 d’agost 
 
ATÈS el Decret d’Alcaldia de data 26 d’agost de 2011, en el qual es va declarar al 
senyor JOAQUIM BACH FABREGÓ, funcionari de carrera d’aquest ajuntament com a 
tècnic d’administració general, adscrit a la plaça d’interventor general, en situació 
administrativa d’excedència per serveis especials, en raó de passar a prestar serveis a 
l’ajuntament de Mataró com a personal eventual amb funcions de confiança i 
assessorament especial, amb efectes de 29 d’agost de 2011. 
  
ATÈS que d’aquesta situació es deriva la necessitat que una altra persona realitzi les 
funcions d’interventor de la Corporació amb caràcter immediat, per estar en situació de 
vacant la plaça reservada a funcionaris d’habilitació estatal, la qual cosa determina la 
necessitat  d’ efectuar un nomenament accidental en el termes que assenyala l’article 
30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre.   
 
ATÈS que la senyora MARTA PUJOL ENRICH, ocupa la plaça de Tècnic Mig 
d’intervenció, en règim laboral fix, enquadrat en el grup A, subgrup A2, escala 
d’administració especial , subescala tècnica, des del dia 15 de maig de 2002, realitza les 



funcions de Tresorera habilitada,  i acredita la formació i l’experiència necessàries per 
realitzar les funcions d’interventora.  
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat conferides,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- NOMENAR a la senyora MARTA PUJOL ENRICH  interventora accidental de 
l’Ajuntament amb efectes de 29 d’agost de 2011. 
 
Segon.- DONAR compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que celebri. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
 
Decret de l’Alcalde núm. 741/2011 de 26 d’agost 
 
ATÈS el Decret d’Alcaldia de data 26 d’agost de 2011, en el qual es va declarar a la 
senyora MARTA PUJOL ENRICH,  Tècnic Mig d’intervenció, en règim laboral fix, 
enquadrat en el grup A, subgrup A2, escala d’administració especial , subescala tècnica, 
Interventora accidental de l’ajuntament amb efectes 29 d’agost de 2011. 
  
ATÈS que d’aquesta situació es deriva la necessitat que una altra persona realitzi les 
funcions de Tresorera de la Corporació amb caràcter immediat, la qual cosa determina 
la necessitat  d’ efectuar un nomenament accidental en el termes que assenyala l’article 
30.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre.  
 
ATÈS que la senyora MARIA CRISTINA HEREDIA MALDONADO, tècnic mig 
comptable, en règim laboral fix de l’empresa de capital integrament municipal Les 
Franqueses Entorn Verd, S.A., acredita la formació i l’experiència necessàries per 
realitzar les funcions de tresorera.  
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat conferides,  
 
RESOLC.: 
 
Primer.- NOMENAR a la senyora MARIA CRISTINA HEREDIA MALDONADO  
tresorera accidental de l’Ajuntament amb efectes  9 de setembre de 2011. 
 
Segon.- DONAR compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que celebri. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 



El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Intervé el regidor senyor BERNABÉ: Jo faig dues preguntes. Primer: perquè el lloc de 
treball d’Interventor (ja que la persona que s’ha anat no és Interventor de carrera) no 
es cobreix definitivament amb una plaça d’Interventor de carrera? I la segona: com és 
possible que una persona que està treballant en una empresa que és una SA, en aquest 
cas Entorn Verd (per tant, personal propi que no sé si ha passat un procés de selecció 
com passa la resta de personal que treballa per l’Administració Pública), fa el pas 
d’aquesta empresa cap a l’Ajuntament? Amb quin suport legal es fa, això ?  
 
Respon el senyor ALCALDE: Per què no es cobreix primer per personal d’habilitació 
nacional? Doncs qualsevol persona amb l’habilitació nacional que ho demani pot 
ocupar la plaça i l’ocuparà. Per tant, aquests són nomenaments provisionals i 
accidentals perquè la plaça d’Interventor i la de Tresorer (les dues places) són 
d’habilitació nacional. Per tant, qualsevol persona dels cossos pot sol·licitar venir a les 
Franqueses i aleshores aquestes dues persones “salten”.  Per què hem posat una 
persona de la mercantil com a Tresorera? Primer, per economia processal o de 
recursos, per dir-ho d’alguna manera. És personal qualificat que ja teníem a 
l’Ajuntament i, com us he dit, volem la societat mercantil cada vegada faci menys 
funcions. És una persona preparada i ho hem cregut adient. És un nomenament 
provisional i, repeteixo, qualsevol persona dels cossos que vingui té tot el dret a 
ocupar aquesta plaça i l’Alcalde no s’hi pot negar.  
 
Comenta el senyor BERNABÉ: El Decret 195/2008, en el seu article 30.2 diu: “En els 
casos de vacant del lloc, comissió de serveis o serveis especials de la persona titular, 
amb caràcter previ a aquest nomenament s’haurà de sol·licitar preceptivament un 
informe de la Direcció General d’Administració Local sobre l’existència d’algun 
funcionari o funcionària amb habilitació de caràcter estatal interessat o interessada 
en la provisió del lloc de treball, pels procediments que preveu l’article 27 i 29 
d’aquest Decret”. Per tant, no és que una persona ho hagi de demanar, sinó que, 
d’entrada, és la mateixa Corporació la que ha de fer aquesta demanda. 
 
El senyor SECRETARI fa un comentari fóra de micròfon. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: El senyor Secretari diu que no.  
 
Continua el senyor BERNABÉ: És que vostè es refereix a una vacant d’una persona 
que no és la titular del servei, per tant aquest servei fa anys que no té la seva persona. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: A la seva pregunta, que constarà en acta, li demano al 
Secretari que li faci un informe jurídic, d’acord? Si jo he acceptat això és perquè 
jurídicament m’han dit que era correcte, sinó, no ho accepto. 
 
Finalitzades les intervencions, el senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de 
l’ordre del dia. 



 
 

4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 790/2011,  DE 
26 DE JULIOL, EN QUÈ ES RESOL APROVAR LA LIQUIDACIÓ  
DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2010 

 
Atès que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar la liquidació dels Pressupostos 
Generals d'aquesta Corporació, que inclouen els de l’Ajuntament, el Patronat Municipal 
de Cultura, el Patronat Municipal d’Esports, i les societats Les Franqueses Entorn Verd, 
S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponent a l'exercici de 2010. 
 
Atès allò que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vist l'informe d'intervenció. 
 
ACORD 
 
Primer.- APROVAR la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació 
corresponent a l'exercici de 2010, de conformitat amb els estats que s'adjunten i formen 
part de la present resolució. 
 
Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es celebri.  
 
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
Inicia les intervencions el senyor ALCALDE dient: Alguna intervenció al respecte? 
No? 
 
El senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 5. 
 
(Diferents regidors fan algunes puntualitzacions i alguns comentaris perquè aquest 
punt del dia no estava inclòs en la Comissió informativa del Ple i en canvi, s’ha 
incorporat com un punt de l’ordre del dia; per tant, diuen,  no cal votar la urgència per 
incloure’l com a punt de l’ordre del dia. S’hi posen d’acord en que sí que és un punt de 
l’ordre del dia, i per tant el tracten com a tal. A més, comenten que s’ha de rectificar 
l’acord de la proposta, en el sentit d’excloure un dels membres que hi figuren atès que 
la entitat que representa no està actualment “operativa”. 
 
 

5. RATIFICAR EL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LES 
ENTITATS DE LLERONA COM A MEMBRES INTEGRANTS DEL 
CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 



 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en data 27 de novembre de 1995, va   aprovar els 
Estatuts dels Consells del Poble de les Franqueses del Vallès i la constitució del Consell 
del Poble de Llerona. 
 
ATÈS que els esmenats estatuts (i també l’article 86 del Reglament Orgànic Municipal) 
estableixen que els Consells del Poble estaran integrats per regidors, representants dels 
veïns i representants de les associacions ciutadanes legalment constituïdes a l’àmbit 
territorial del poble i que tindran un màxim de deu membres, dels quals el nombre de 
regidors no podrà ser superior a un terç del total del Consell.  
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 7 de juliol de 2011, va designar als 
regidors/res que han de formar part del Consell del Poble de Llerona en l’actual mandat 
corporatiu. 
  
VIST l’escrit de la Sra. Presidenta del Consell del Poble de Llerona, de data 20 de 
setembre de 2011 (RE 6960/2011, de data 23 de setembre), en què fa tramesa de les 
sol·licituds per formar part del plenari del Consell del Poble esmentat que han presentat 
les associacions ciutadanes i que són les que s’indiquen a continuació:  
 
Club Esportiu de Llerona 
Associació cultural Art del Bonsai 
Comissió de Festes Laurona 
Regants de Llerona 
Associació Penya barcelonista de Llerona.  
 
ATÈS, per altra banda, que el Consell ha rebut cinc sol·licituds de diferents veïns del 
nucli interessats en formar part del Consell del Poble de Llerona.  
 
ATÈS que, atenent al nombre màxim de membres del Consell abans esmentat (i en el 
benentès que cal donar una certa prioritat a la participació de les entitats al mateix), 
caldria nomenar encara, entre els esmentats cinc veïns, dos representants al plenari del 
Consell.  
 
ATÈS que l’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells del Poble estableix 
que els nomenaments de tots els membres de cada Consell hauran de ser ratificats pel 
Ple municipal. 
 
ATÈS que no es creu convenient que la constitució formal del Consell del Poble es 
demori fins a la celebració d’una altra sessió plenària.  
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,  
  
ACORDS: 
  



Primer.- NOMENAR com a membres integrants del Consell del Poble de Llerona, en 
qualitat de vocals i en representació de les entitats que han volgut formar-hi part, les 
següents persones:  

  
-     JOSEP LLEONART i GANDUXÉ, en representació del CLUB ESPORTIU 

LLERONA.  
  
-     GLÒRIA LLOREDA PIÑA, en representació de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL 

L’ART DEL BONSAI.  
   

-     JOSEP GIRBAU VIÑAS, en representació de la COMISSIÓ DE FESTES 
LAURONA.  

  
-     ISIDRE ROQUERIAS CASSÀ, en representació de REGANTS DE 

LLERONA.  
  
-     JAUME LLOREDA FONTCUBERTA, en representació de la PENYA 

BLAUGRANA DE LLERONA.  
  

Segon.-  AUTORITZAR que el nomenament dels dos altres membres del plenari del 
Consell del Poble de Llerona que queda per decidir sigui realitzat  pels mateixos cinc 
veïns que han presentat la seva sol·licitud, mitjançant el sistema de designació o de 
votació que la Presidenta del Consell estimi oportú establir.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades i a la Secretaria del 
Consell del Poble de Llerona. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ per dir que no està d’acord en l’apartat segon dels 
acords que s’han llegit. Diu que qualsevol nomenament que es faci al plenari del 
Consell ha de ser aprovat pel Ple una vegada fet el procediment pertinent, és a dir, no 
es pot saltar aquest tràmit: això que ha posat el secretari de “coletilla ” no és 
admissible.  
 
Pren la paraula el senyor BADIA: Ja que es passen nomenaments d’aquest Consell de 
Poble, com és que no es passen també els de Corró d’Amunt? Hi ha hagut algun 
problema? Sempre es passaven els dos junts... 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Bernabé, com a President del Consell del 
Poble... 
 
Respon el senyor BERNABÉ: Senyor Badia, pel mateix que acaba de dir ara mateix el 
senyor Torné: em semblava que presentar els nomenaments del Consell del Poble de 
Corró d’Amunt quan encara no s’havia triat el veí, era portar aquí dos cops la feina; 



per tant, prefereixo portar-la només un cop, i portar-la ben feta, a haver de portar-la en 
dos fases. 
 
Pren la paraula la regidora senyora PRUNA: Nosaltres, des del Consell del Poble de 
Llerona i la gent del poble de Llerona, dèiem que ja portàvem massa temps sense tenir 
Consell del Poble de Llerona. Jo vaig creure oportú que aquests veïns que s’han 
presentat (que és una sort que se n’hagi presentat més d’un, que són cinc!), siguin 
triats en el plenari que aniria bé convocar per al proper dilluns. La manera ?: els 
triarem entre tots. No entro en si ha hagut de ser més o menys precipitat: això que 
cadascú que s’ho prengui com vulgui, jo aquí no hi entro, com dic. Crec que el poble 
ja demanava un Consell del Poble de Llerona, perquè amb les vacances, les eleccions, 
etc., s’ha retardat molt i la gent ja deia que no podien passar pel setembre, volien que 
hi hagués Consell del Poble. Si ara a l’octubre dic: “No, és que encara passarem al 
novembre”... Jo crec que ho hem agilitat  i espero que sigui per bé. 
 
Respon el senyor BERNABÉ: (...) evidentment, hi ha un reglament, és un reglament 
molt escàs i aleshores cada Consell de Poble pren la decisió que ha de prendre. 
Nosaltres hem agafat el següent criteri: que surti del Plenari del Consell de Corró 
d’Amunt  i vostè no: tot és feina, al final. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Per tant, les dues interpretacions són correctes. 
Passem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
Finalitzada la votació, el senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 

6. APROVAR ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI DE 2011 

 
VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 
2011, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat 
Municipal Cultura, Educació, Infància i Joven 
tut, les societats mercantils de capital públic Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les 
Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal 
comprensiu de la plantilla i la relació de llocs de treball, juntament amb tota la 
documentació preceptiva, de conformitat amb l’article 169 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 



VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat 
informat favorablement per la Intervenció. 
 
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT els Pressupostos Generals de la Corporació, 
formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut i les societats de capital públic Les 
Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., 
juntament amb la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, per a l’exercici 
de l’any 2011. 
 
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el 
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si 
s’escau, al·legacions o reclamacions. 
 
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el 
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el senyor BADIA: He vist que, d’aquests pressupostos, hi ha un 
informe d’Intervenció que està signat per la Interventora. Jo crec que no és vàlid 
perquè ells no pot fer informes. L’hi pregunto: per fer aquest informe i signar-lo, la 
Interventora hauria de ser funcionària, senyor Secretari? Tinc aquí el Decret que va 
aprovar el Departament de Governació i d’Administracions Públiques, el 7 d’octubre 
de 2008 (si vol l’hi passo), a l’article 30 ho diu ben clar. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Els informes mai són vinculants. No, els informes en 
aquest aspecte no són vinculants. No votem els informes, votem els pressupostos. És 
molt diferent això. Jo ja l’he dit que en aquest aspecte, en el tema de la Interventora i 
de la Tresorera, tindrà un informe jurídic, en el menor termini possible, d’acord ? Però 
els informes, li repeteixo, no són vinculants. El que és vinculant és el pressupost i és el 
que avui votarem. Alguna intervenció al respecte? Senyora Claveria... 
 
Pren la paraula la senyora CLAVERIA: En aquest punt número 6, respecte dels 
Pressupostos de 2011, els diré que el nostre vot serà negatiu pels motius que ara 
explicaré. Aquests motius, naturalment, van dirigits a tot l’equip de govern però 



especialment al senyor Àngel Profitós, que és el regidor de l’Àrea d’Hisenda, i que 
n’és, entenc, el responsable. En primer lloc, no podem estar d’acord amb un document 
que vostès anomenen “pressupost” (com ja li vam dir la setmana passada quan ens 
vam reunir perquè ens ho comencés a explicar) quan nosaltres considerem que 
s’aproxima més a un expedient de liquidació de compte municipal, i que té com a 
finalitat donar cobertura a la situació irregular de funcionament econòmic d’aquest 
Ajuntament, doncs portem tres anys... 
 
Interromp el regidor senyor PROFITÓS: ...un expedient, de què?... 
 
Respon la senyora CLAVERIA: ... econòmic, de liquidació de comptes. Doncs, com 
deia, creiem que l’ única finalitat que té aquest document és la cobertura de la situació 
irregular del funcionament econòmic de l’Ajuntament, doncs portem tres anys sense 
pressupost municipal, amb el que això comporta en el procediment irregular de les 
despeses fetes per Decret. Podem entendre, no obstant, que vostè hagi volgut fer 
aquest exercici per conèixer “el terreny que trepitja”, això és molt comprensible. Ara 
bé, d’això a anomenar-lo pressupost, crec que hi ha una distància. Un pressupost 
pressuposa el moviment econòmic que hi haurà durant l’any. A hores d’ara, a les dates 
en que estem, tot “el que s’havia de vendre, s’ha venut”, i tot “el que s’havia de 
comprar, s’ha comprat”. Per tant, no té massa sentit. Ens hauria agradat més que els 
esforços que estic segura que vostè hi ha dedicat, s’haguessin aplicat a treballar pel 
nou pressupost de 2012. Tenint en compte, és clar, una redistribució dels recursos 
possibles, no ficticis, donada la precària situació econòmica del nostre Ajuntament. 
Ens trobem avui amb que ja s’han superat els cent dies d’aquest govern sense que 
haguem vist cap mesura d’austeritat ni en la dimensió de la plantilla de personal, ni en 
el cas dels polítics, ni en despeses supèrflues no prioritàries que cal redefinir per poder 
afrontar la greu crisi d’ingressos que patim de manera directa i, indirectament, de les 
altres Administracions. S’han de prendre mesures per resoldre la insolvència de 
Tresoreria que fa que molts industrials que treballen per l’Ajuntament o que han 
treballat per l’Ajuntament no cobrin les factures des del mes de gener. Ni l’auditoria ni 
la Comissió de finances, anunciada per vostès en diverses ocasions, s’han posat en 
funcionament; tan sols porteu aquest expedient, per nosaltres quasi de liquidació com 
deia abans, per cobrir la legalitat econòmica municipal, però no aprofundiu en els 
problemes ni doneu a conèixer possibles solucions per salvar el funcionament de la 
institució i, el que és més important, preservar els serveis municipals prioritaris que cal 
mantenir per no patir un bloqueig massiu del seu funcionament. Demanem a aquest 
equip de govern una veritable actuació econòmica que faci més sostenible la realitat 
econòmica municipal i que permeti garantir els serveis bàsics i fonamentals de la 
ciutadania. Com he dit al començament, el nostre vot serà negatiu. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Nosaltres ens abstindrem d’aquests 
pressupostos. Ens abstindrem com  una mesura de confiança cap a aquest equip de 
govern perquè entenem que s’ha trobat amb aquesta situació i que, per tant, tot el que 
ha dit la senyora Claveria és cert, és un tancament fins a data d’avui de tot el resultat 
de 2011 més la previsió fins a finals d’any. Tot això és cert. No votarem a favor 



perquè crec que aquest Ajuntament, per exemple, ha aprovat una relació de plantilles, 
de llocs de treball, quan encara no tinc constància que s’hagi assegut a plantejar quin 
tipus d’organigrama vol, si continua amb el mateix organigrama o no i, accepta en 
aquest pressupost, l’herència de tres anys d’una forma de funcionar que no reixia 
perquè es boicotejava en aquest Ple. L’equip de govern tenia una forma de treballar 
que no era l’adequada, però era pel “boicot” d’aquest Ple, d’acord? Per tant, abans 
d’aprovar aquests pressupostos, algú s’hauria d’haver assegut, veure quins passos va 
donar aquest equip de govern sortint, i si valida aquests passos. Votar a favor 
d’aquests pressupostos valida aquests passos, ens agradi o no ens agradi. Per tant la 
nostra primera intenció era votar no, però entenem que aquesta situació és heretada, li 
cau a vostès de dalt. I entenem que als propers pressupostos sí que tindran aquesta 
voluntat de treballar en una possible remodelació i el no malbaratament de recursos, 
com per exemple, la factura de l’electricitat de 2008 respecte de 2011: és escandalosa 
la pujada que ha fet. 
  
Pren la paraula el senyor BADIA: Jo li faré tres preguntes. En aquests pressupostos no 
hi crec, senyor Profitós. De tota manera, senyor Alcalde, l’hi he de dir a l’equip de 
govern que “gràcies”, perquè en tres dies ens han donat aquests pressupostos per 
poder-los mirar. A dia d’avui, senyor Alcalde, no s’ha fet la Junta de Portaveus:  no sé 
perquè serveix. A dia d’avui, senyor Profitós, la Comissió de Finances, que jo sàpiga, 
tampoc no s’ha fet. I ara ja faré les meves tres preguntes, que a veure si me les sap 
contestar, sinó després ja li contestaré jo. De l’empresa Entorn Verd, SA, la despesa 
del personal és fins a desembre? Al pressupost de 2008 hi havia una inversió pel poble 
d’un milió d’euros, on és ? Una altra pregunta és aquesta: a l’últim Ple, no sé si se’n 
recorden tots, tots els regidors que estem aquí, es va aprovar un crèdit de Benestar 
Social, una partida de noranta mil euros, sí, una modificació de crèdit, amb el seu 
número que tinc aquí apuntat, de noranta mil euros. La meva pregunta: on són en 
aquest pressupost de 2011 ? I la última ja és que, és clar, tots els Ajuntaments ho saben 
i jo almenys no ho sé, quin deute té aquest Ajuntament a data d’avui? Perquè tothom, 
tots els Ajuntaments ho han dit, aquí no sé, potser és que no hi ha deute...  
 
Respon el senyor PROFITÓS: A veure si sóc capaç d’anar-ho contestant tot de mica 
en mica. La seva intenció de vot, senyor Badia? O se la reserva per a veure... 
 
Comenta el senyor BADIA: Me la reservo per després, que canvio el vot molt 
contínuament... 
  
Continua el senyor PROFITÓS: Anem per parts. Si vol començarem pel final, que és 
el que tinc més fresc: el deute d’aquest Ajuntament. Factures que estan pendents de 
pagar, aproximadament a data d’avui, representen més de dos milions i mig, i menys 
de tres milions d’euros, al voltant dels dos milions vuit-cents, dos milions nou-cents 
mil euros. Segona pregunta: perquè no hi són aquests noranta mil euros que es van 
passar de l’àrea d’Hisenda a l’àrea de Serveis Socials ? Perquè aquest pressupost, i 
celebro que els altres regidors no ho hagin preguntat, aquest pressupost està fet a data 
1 de gener. Aquest pressupost, en el proper Ple, incorporarà totes les modificacions de 



crèdit, no només aquesta sinó totes les modificacions de crèdit que durant aquest any 
s’han estat fent. Sí, és el procediment correcte, senyor Badia. Amb la qual cosa hi ha 
partides en aquest pressupost que tenen un import superior al que realment tindran, i hi 
ha partides que tenen un import inferior. Si nosaltres fem un pressupost des de l’1 de 
gener fins el dia 31 de desembre de l’any 2011, encara que el fem en el quart trimestre, 
aquest pressupost recull unes coses inicials i posteriorment, en qüestió de dies hi 
aniran a parar en el proper Ple, i veurem reflectides totes les modificacions, no 
aquestes sinó totes les modificacions de partida que s’han estat fent. Em preguntava 
pels sous d’Entorn Verd. Els sous d’Entorn Verd són dins d’aquests números i vostè 
els ha pogut llegir, quina és la pregunta ?  
 
Respon el senyor BADIA: Si és fins a desembre... si és fins a desembre el sou. 
 
Continua el senyor PROFITÓS: És la previsió que hi ha fins a desembre. Si vol, agafo 
el pressupost i ens el mirem, vull dir... Realment, no em sé de memòria totes les 
pàgines del pressupost. El dono per contestat, com a mínim en la primera tanda. 
Regidor Bernabé: d’entrada li agraeixo l’abstenció. A veure si sóc capaç de 
convèncer-vos, tant a vostè com al seu company de grup. Té raó en que això és una 
herència i, si em permet, estiguin al cas mentre contesto a la regidora Claveria. El 
primer que he dit era que el principal culpable d’aquests pressupostos era jo. Doncs sí, 
d’alguna manera, sí. Són uns pressupostos que no són uns pressupostos, sinó que són 
una liquidació. A veure, és un pressupost que dóna molt poc marge, jo diria que són 
els pressupostos menys polítics de la història dels pressuposts d’aquest municipi i 
possiblement de tots els municipis. Per què? perquè és veritat el que vostè diu que hi 
ha “una part important del peix que està venuda”. Aquests pressupostos no són els que, 
a mi, com a regidor d’Esquerra, m’hagués agradat fer, no són els que l’equip de 
govern hagués volgut fer, però són uns pressupostos. Si vostès tenen la intenció de 
votar-los en contra, farà molts anys que no aproven uns pressupostos. I en aquest poble 
fa molts anys que no aprovem uns pressupostos. A mi em sembla que comença a tocar. 
No és veritat que no tingui cap sentit presentar uns pressupostos en el mes de 
setembre. Jo li diria, primer, que per dignitat, perquè a les Franqueses ja ens toca tenir 
uns pressupostos, digui-li dignitat, digui-li “vergonya torera”, digui-li com vulgui, 
però em sembla que ens toca. No hi ha mesures d’austeritat? A veure, aquest 
plantejament jo diria que, com a mínim, és un plantejament que no és encertat. Sí que 
hi ha mesures d’austeritat, aquestes mesures d’austeritat s’estan portant a la pràctica ja 
des de aquest govern. S’estan portant a la pràctica en diferents actuacions que, dins 
d’aquest Pressupost.... és que em sap greu, però dintre de la seva pregunta té la seva 
resposta... si vostè em diu que aquest Pressupost l’estem fent en el quart trimestre i jo 
li dic que té raó, no pot demanar-me que, en aquest quart trimestre i quan totes les 
coses estan pràcticament tancades, dins d’un pressupost hi hagi mesures d’austeritat, 
més enllà de les que hi ha. On sí que hi ha mesures d’austeritat és en el dia a dia.  
I la Comissió econòmica a la que han fet referència alguns d’aquests regidors, aquesta 
Comissió econòmica, si no està funcionant ja és perquè, fins fa molt poques setmanes, 
no hem tingut la composició, hi havia gent que no havia tingut temps (per dir-ho 
d’alguna manera) de dir quin seria el seu representant en aquesta Comissió. Aquesta 



Comissió començarà a funcionar en breu, i les persones que són membres d’aquesta 
Comissió rebran la convocatòria. I aquesta Comissió sí que parlarà dels pressupostos 
de l’any 2012, entre d’altres coses. 
La intenció d’aquest govern és preservar serveis. Per això precisament en el darrer Ple 
es va aprovar una modificació de crèdit de noranta mil euros, que sortien de l’àrea 
d’Hisenda (de la meva àrea) i que anaven a l’àrea de Serveis Socials, sabent que la 
situació que té aquest municipi des del punt de vista de necessitats socials no té res a 
veure amb la que hi havia l’any 2008, per desgràcia. Més coses a favor de fer uns 
pressupostos: han parlar de la despesa d’electricitat. Sí que és cert que la despesa 
d’electricitat s’ha de reduir, i des de l’àrea corresponent estan treballant en una 
auditoria energètica, i estan treballant en que aquesta despesa es redueixi. I quan toqui, 
no només amb la llum: amb la llum i amb tots els serveis que té contractats 
l’Ajuntament. Conforme vagin vencent les concessions (i sóc conscient que n’hi ha 
algunes que ja estan vençudes, però miri, el dia té les hores que té i no donem a l’abast 
per fer-ho tot) s’aniran revisant de forma que, si es poden estalviar vuit mil euros, no 
se n’estalviïn set mil. Però les concessions i els contractes es revisaran. Més coses a 
favor de fer un pressupost en el mes de setembre: a l’any 2008, en aquest municipi hi 
havia menys escoles de les que hi ha ara, hi havia menys escoles bressol de les que hi 
ha ara, i totes aquestes coses, amb pressupost o sense pressupost, s’estan pagant. I 
s’han de pagar. La única manera, jo diria que digna, que aquestes coses quedin 
reflectides és que hi hagi un pressupost, encara que aquest pressupost entre una cosa i 
altra no entri en vigor fins que faltin dos dies perquè s’acabi l’any; no ho sé, però a mi 
em sembla que toca que un municipi tingui pressupostos. No sé si he contestat totes les 
preguntes... A la seva disposició... 
 
Intervé la senyora CLAVERIA: A veure, senyor Profitós, potser és que jo no m’he 
explicat prou bé, però... 
 
Interromp el senyor PROFITÓS: Perdoni, o potser jo no l’he sabut entendre... 
 
Continua la senyora CLAVERIA: Potser sí, no ho sé, qualsevol de les dues coses... Jo 
en cap moment he dit que aquests pressupostos havien de denotar o demostrar un pla 
d’austeritat. Ja li he dit abans que “tot el que s’havia de vendre, estava venut, i que “tot 
el que s’havia de comprar, estava comprat”. El que a mi m’hagués agradat, i ja algunes 
coses ha començat a apuntar-les aquí, vagament, en aquesta sala, és que ens hagués 
explicat que sembla ser que sí, que estan prenent mesures, però com a mínim el 
onsistori no en té ni idea (els altres regidors que no formen part del govern, m’entén?). 
M’hagués agradat, com he dit abans, que s’hagués treballat amb més intensitat, o que 
tot aquest esforç que vostè segur que hi ha dedicat, l’hagués dirigit cap als 
pressupostos del proper any, que sí que han de ser uns pressupostos ben elaborats i on 
sí que s’ha de veure realment si es prenen mesures o no es prenen mesures d’austeritat. 
Després, ha comentat una cosa respecte de les modificacions de crèdit que no m’ha 
quedat gens clara. Jo fins ara tenia entès que les modificacions de crèdit, quan 
s’aprovaven, era per aplicar-les, no per recollir-les totes i aplicar-les a l’any següent. 
Ho he entès o no ho he entès bé? 



 
Respon el senyor BADIA: Ho tens entès malament. 
 
Comenta la senyora CLAVERIA: Ho he entès malament? 
 
Respon el senyor BADIA: Sí 
 
Continua la senyora CLAVERIA: Val, perquè és clar... Expliqui-m’ho, si us plau, 
perquè no ho he entès. Gràcies. 
 
Respon el senyor BERNABÉ: Jo ho sento molt, ens mantenim amb l’abstenció 
bàsicament perquè jo penso que aquest hauria hagut de ser un ple extraordinari, només 
amb aquest punt perquè, com el tema de la llum, podríem parlar de moltes altres coses 
que ens preocupen. Ens ha arribat la informació amb comptagotes per diferents 
motius, tant de les diferents empreses com del pressupost en si. En aquests quatre dies 
no ens ha donat temps. Ens reservem el fet d’abstenir-nos per poder revisar-ho amb el 
termini legal, per poder fer qualsevol modificació. Però és que, a més, jo no recordo 
que la plantilla de personal i la relació de llocs de treball se’ns hagi facilitat, per 
exemple. La relació de llocs de treball i la plantilla municipal igual està dins de tot 
això ... hi es, no? però... ha anat tot tan ràpid que no ens ha donat temps de mirar-ho, i 
per això ens abstindrem.  
 
Pren la paraula el senyor BADIA: Senyor Profitós, no m’ha convençut. Primera 
pregunta: de l’empresa Entorn Verd, SA, li he preguntat si el personal era fins el 
desembre. Vostè m’ha contestat que sí. 
 
Respon el senyor PROFITÓS: Em sembla que no l’he contestat, però a veure, vaig a 
mirar-me els fulls, esperi. D’acord, doncs...  
 
Comenta el senyor BADIA: Ja li dic jo... 
 
Continua el senyor PROFITÓS: Perdoni, senyor Badia, això em sembla que és la 
pregunta del nen llest de la classe que ja en té la resposta. Digui’m la resposta, si us 
plau, i digui’m on ho he de buscar...  
 
Comenta el senyor BADIA: Ara li dono la resposta. Per això s’ha fet un pressupost.... 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Senyor Profitós, deixem que acabi. Senyor Badia, 
comença i acaba, si us plau? 
 
Continua el senyor BADIA: ...despesa de personal fins a desembre: menteix. Ja li dic 
jo: menteix. Perquè les dues persones que hi ha de personal, un auxiliar administratiu i 
un tècnic mig comptable (està en els pressuposts que m’ha donat, li puc donar la 
quantitat: vint-i-vuit mil euros, setze mil euros), aquestes persones estan treballant per 
l’Ajuntament i no estan a Entorn Verd. Veritat o mentida?  



 
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Badia, comenci i acabi, i esgoti el seu segon 
torn. Vostè ara faci tota la intervenció, haurà acabat els seus torns i després contestarà 
a la gent que no... 
 
Continua el senyor BADIA: ...també, al pressupost de 2008, que és l’últim que es va 
fer, que es va aprovar, hi havia inversions d’un milió d’euros, un milió cent mil, i li he 
preguntat on han anat a parar. Si vostè fa un pressupost, hauria de saber que tot això 
que m’ha donat, hauria de saber on és aquest milió d’euros. Que se n’ha fet d’aquestes 
inversions? On estan aquests diners? L’hi dic? Vol que li digui? Ja li dic jo: aquestes 
inversions eren per fer coses pel poble, com el Centre Cultural que està aturat i vàries 
coses més. Sap on és aquest milió d’euros? Vol que l’hi digui? I ho pot buscar i està 
aquí, perquè vostè l’ha posat aquí: en diferents àrees per pagar sous de personal. I si 
no, pot tornar a mirar. I la tercera pregunta que li he fet, que sempre estàvem... “ajudes 
de Benestar Social”, “ajudes de Benestar Social”. Fa dos mesos vam passar, com vostè 
sap, en l’últim Ple, els noranta mil euros per personal. Com vostè ha dit, ajudes de 
Benestar Social, senyora Gisela, que vostè sempre necessitava ajudes de Benestar 
Social fins que es va passar el mes passat, que ho tinc ben apuntat aquí. El 2008 es va 
aprovar, per ajudes socials, escolti’m bé el que l’hi dic, vint-i-quatre mil euros. Vostè 
em dóna el Pressupost i, sap què hi posa? Ajudes socials, vint-i-cinc mil euros. 
Escolti’m, no enganyi a ningú. No, no, jo sí que ho entenc. Si vostè fa un Pressupost 
nou, ha de posar aquí que vostè ha donat noranta mil euros d’ajudes socials a Benestar 
Social, i aquí no hi és: no enganyi. No enganyi a aquests regidors i a aquest personal.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Ha acabat , senyor Badia? Senyor Ribalta... 
 
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA: A veure, senyor Badia, jo penso que hi 
ha moltes coses prèvies que vostè no ha entès d’aquest Pressupost. Perquè tothom ho 
pugui entendre i quedi una mica clar: el que s’aprova avui -que realment no té tanta 
importància com la que se li està donant perquè la importància la tenen, com algú altre 
ha dit, els Pressupostos que fem per 2012, aquests sí que tenen una importància real- 
és única i exclusivament una regularització tècnica a efectes 1 de gener de 2011. Què 
vol dir això? Vol dir que, mentre jo he estat alcalde hem treballat amb uns 
Pressupostos prorrogats de l’any 2008, en els quals es contemplava una situació 
d’ingressos i de despeses que no era exactament la que hi havia a l’hora de la veritat. 
Vol dir que, en aquests tres anys, els ingressos han disminuït dels setze milions 
d’euros que hi havia el 2008, a la previsió, o a la realitat, de catorze mil de 2011, i que 
per tant, en el moment de fer un tancament del pressupost es donava la situació fictícia  
que hi havia un superàvit, perquè evidentment no s’havien gastat aquests diners que 
tampoc no s’havien ingressat. Per tant, el que fem avui ni pels regidors que estem aquí 
ni per la població de les Franqueses del Vallès té cap transcendència, és una 
regularització tècnica que es podia fer o no, perquè era perfectament legal treballar 
amb uns pressupostos prorrogats. És una regularització que ens ha de dir més clar on 
estem. Evidentment que el senyor Profitós i tota la seva àrea estan treballant preparant 
els de 2012, però no només ells, sinó tot l’Ajuntament, tots els caps d’àrea, tots els 



regidors. I això sí que penso que és el que ens hauria de preocupar a tots, quins 
ingressos obtindrem el 2012 i com ens els gastarem en el nostre municipi. Jo li puc dir 
moltes coses. Parlen de la despesa de llum, evidentment des de 2008 fins 2011 hi ha 
una sèrie d’escoles, una sèrie d’equipaments, unes pujades percentuals del rebut de la 
llum molt elevades, però en canvi, les partides que a 2008 hi havia previstes per 
amortitzar crèdit i per pagar interessos han baixat molt, perquè els tipus d’interès des 
de 2008 estan gairebé a la meitat. Aleshores, precisament per això cal regularitzar-ho. 
És a dir, el que en un lloc diuen que ha augmentat, evidentment que ha augmentat, hi 
ha dues escoles ara que no hi eren abans; hi ha un institut; hi ha llar d’infants; hi ha 
equipaments que no hi eren; hi ha una caserna de la Policia, hi ha una sèrie de coses 
que consumeixen llum i, com tots saben, el rebut de la llum ha pujat jo crec que més 
d’un deu per cent. Però, en canvi, en les partides dedicades a amortització de crèdit, 
com que no ens hem endeutat a pagar interessos (els tipus han baixat), sobra romanent 
i això s’ha de regularitzar. És només una regularització tècnica, no té més 
transcendència, la discussió l’hem de tenir en els pressupostos que estem preparant per 
2012, això sí que tindrà una transcendència de com gastem, i les mesures d’austeritat, 
que algunes d’elles ja s’han aplicat. Per tant, jo els demano que, pel bé de tots, senyor 
Badia, no gasti aquestes energies i s’obsessioni d’aquesta manera perquè no té més 
transcendència.  
 
Intervé el senyor PROFITÓS: Senyor Ribalta, gràcies... hi ha algú més, a banda del 
regidor Badia, entre el públic, que no hagi entès el tema dels noranta mil euros? Més 
que res per tornar-ho a explicar o no. Està entès? (...) 
 
Comenta el senyor BERNABÉ: Quan he començat a parlar, he dit que validar aquests 
Pressupostos vol dir validar tres anys d’actuacions. Sí, sí, és l’herència, t’agradi o no 
t’agradi. En aquest cas, per exemple, aquí s’han fet contractacions sense variar la 
relació de llocs de treball, per exemple. Això és completament il·legal. Això vol dir 
que vostès estan assumint aquestes contractacions tal i com s’han fet dintre de cada 
Departament. I jo he dit al principi: “suposo que vostès han fet un estudi de 
l’organigrama i han decidit que aquesta plantilla és l’adequada”, perquè a mi no 
m’ha arribat. Per això ens abstindrem. Aquí s’han de votar tots els pressupostos junts, 
tant el de la Corporació, com el del Patronat municipal d’esports, com el de Cultura, 
etc..., tot es vota i és “sí”, “no” i  no hi ha possibilitat de votar res més, entenc que és 
una forma de funcionament. Aquí es demostra que són empreses diferents i per tant 
amb personal diferent, perquè estem votant pressupostos diferents de cada una d’elles, 
amb NIF diferent.   
 
Intervé el senyor PROFITÓS: Senyor Bernabé, estem assumint una situació, de fet, 
durant l’any 2011. Vostè participarà a l’elaboració dels pressupostos de 2012, i veurà 
si aquesta situació s’assumeix durant l’any 2012 o no, parlant concretament d’aquest 
tema que vostè ha tret. I en els altres temes, vostè participarà. Vaja, no sé quin dels 
dos, però un dels dos em penso que esteu designats, participareu i veureu com 
funciona la cosa, ens veurem d’aquí a pocs mesos en una reunió com aquesta, potser 
monotemàtica pels pressupostos de 2012, i aleshores vostès, amb coneixement de 



causa, votareu en contra, votareu a favor o us tornareu a abstenir. I repeteixo, d’alguna 
manera, tot i que no és el que m’hauria agradat, gràcies per l’abstenció, segons com 
ens ho mirem.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Per finalitzar, una breu intervenció meva. Aquests 
Pressuposts representen que les Franqueses torna a la normalitat. Res més que això. 
Fins ara, la situació política no era normal, la situació econòmica no era normal, i avui 
el que fem és un acte de normalitat. Les Franqueses ja és com qualsevol altre poble del 
costat, que té el seu Pressupost aprovat, t’agradi o no t’agradi, que té un govern, 
t’agradi o no t’agradi, i aquí podem començar a funcionar i que això no ho pateixi el 
ciutadà. També us he de dir que en aquests Pressupostos (ara us xocarà el que us dic) 
jo no he intervingut en res perquè he donat la directriu de que fossin uns Pressupostos 
totalment tècnics i, com molt bé us han dit, les baralles o les intervencions que hem de 
fer seran al Pressupost de 2012. Aquí haurà d’haver-hi molt de diàleg, perquè els 
Pressupostos de 2012 seran complicats. Les Ordenances Fiscals de 2012 seran 
complicades, però seran “la mare dels ous” de començar (avui ja comencem a 
funcionar amb normalitat), però el veritablement important seran les Ordenances de 
2012 i els Pressupostos de 2012. Feta aquesta intervenció, passem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, dues abstencions dels regidors 
del grup municipal LFI, quatre vots en contra dels regidors dels grups municipals CPF i 
PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
Finalitzada la votació, el senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 

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

 
ATÈS que la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en data 10 d'abril de 2008, va dictar Sentència per la 
què s’anul·laven els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 13 
de novembre de 2002 i 9 d'abril de 2003 que van aprovar definitivament la revisió del 
Pla general d'ordenació de les Franqueses del Vallès. 
 
VIST que el Ple de l’Ajuntament en data 24 de juliol de 2008, va acordar, entre d’altres: 
 

“ Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació de l’article 103 de la 
normativa, sobre previsió mínima de places d’aparcament obligatòries. 
 



Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, durant el termini d’un 
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis 
de la Corporació i a un dels diaris de major divulgació de la província, per tal 
que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions.” 

 
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 18 de juny de 2009, va aprovar 
definitivament un nou Text refós de la revisió del Pla general d'ordenació de les 
Franqueses del Vallès; el qual es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 25 de setembre de 2009. 
 
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessions celebrades el 26 de novembre de 2009 i el 
28 de gener de 2010, va rebutjar l’aprovació provisional de l’esmentada modificació 
puntual. 
 
VISTA la documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics Municipals, relativa a la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana consistent en la modificació 
de l’article 103 de la normativa, sobre previsió mínima de places d’aparcament 
obligatòries, amb els objectius que figuren a la memòria justificativa de la modificació, i 
que són: 
 
- Garantir la reserva de places d’aparcament però flexibilitzar-ne la ubicació de 

manera que en el cas que es produeixin dificultats per ubicar les places en terrenys 
del propi solar puguin situar-se en altres edificacions properes, vinculant les places a 
l’edifici objecte de la llicència i sense disminuir el nombre de places de l’edifici en 
el què es situïn les places que falten. 

 
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient. 
 
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal. 
 
VIST el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la tramitació i 
documentació necessàries per a la tramitació de l’expedient.  
 
VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i de règim local de Catalunya, pel 
que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional. 
 
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 



Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació de l’article 103 de la normativa, 
sobre previsió mínima de places d’aparcament obligatòries. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, durant el termini d’un mes, 
mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de major divulgació de la 
província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones interessades 
puguin presentar suggeriments i/o al·legacions. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a les corporacions municipals limítrofes: 
Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga, l’Ametlla 
del Vallès i Canovelles. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Al nostre grup tenim un dubte. A veure si 
me’l saben explicar. És que si aquestes ordenances serviran per legalitzar tot allò que 
s’ha fet malament (l’obra feta ja fins ara) o bé serà per a partir d’ara, l’obra nova que es 
faci es pugui fer amb aquestes condicions. Si estarem premiant a aquella gent que ho ha 
fet malament fins ara (sabent que ho feia malament perquè tenia una llicència que deia 
una altra cosa), si premiarem aquesta especulació; o bé obrim que, a partir d’ara, a 
l’obra nova que s’hagi de fer, es pugui fer, hi hagi aquesta modificació.  
 
Pren la paraula el senyor BADIA: A veure, jo he mirat aquest informe i resulta que, 
comparat amb altres municipis com La Roca o Granollers, i la comarca, m’estranya que 
els aparcaments han d’estar a tres-cents metres, quan a la resta de pobles estan a cent. 
Això, tant aquest punt com el que ve, ja porten rondant vàries vegades per aquí, per 
aquest Ajuntament, s’ha passat vàries vegades. Estic amb el Martí, amb el que ha dit de 
per qui serà i per qui es fa. I la pregunta greu és: senyor Secretari, em sembla que hi ha 
una demanda posada i a la Fiscalia, com està aquest tema? Jo no votaré a favor si no sé 
com està aquest tema. 
 
Pren la paraula el senyor RIBALTA: Bé, una mica per situar al públic i per explicar una 
mica de què va el tema. Com ja ha dit el senyor Badia, aquesta és una modificació que 
es fa sobre el Pla General, que ve a adaptar-lo a situacions que municipis veïns ja han 
fet fa anys i que aquí no s’ha portat a terme. El nostre Pla General d’Ordenació Urbana 
el que preveu és que, per cada habitatge que es construeixi o es rehabiliti al municipi, 
s’ha de generar una plaça d’aparcament per una situació clara d’ordenació del trànsit i 
d’ordenació de l’espai. Des d’aquest punt de vista, això que recull el Pla General el que 
vol aconseguir o obtenir és un municipi on hi hagi una certa ordenació en l’aparcament i 
que, per tant, cada persona com a mínim (avui en dia, evidentment hi ha habitatges que 
tenen més d’un vehicle) però que com a mínim, cada habitatge compti amb el seu propi 
aparcament. Això, en el moment en que ho traslladem a la realitat, ens trobem amb 
situacions paradoxals o situacions complexes que, per qüestions tècniques, per 



qüestions d’amplada del vial, per qüestions que no s’ha pogut portar a terme, que s’ha 
d’adaptar a una nova normativa. Com molt bé deia el senyor Badia, nosaltres 
políticament portem més de tres anys intentant portar aquesta modificació al Pla 
General. Per què? Doncs per això, per poder adaptar situacions que realment es donen. 
S’han donat situacions en aquest municipi de gent gran que ha necessitat rehabilitar 
l’habitatge, un habitatge en el que no es podia situar un ascensor i que, com que havien 
de reservar el baix per aparcament, aquestes persones grans no han pogut ocupar aquest 
habitatge, perquè obligava el Pla General. I situacions com aquestes n’hi ha moltes. 
L’únic que fem és fer el mateix que d’altres municipis: el mateix que té Granollers, el 
mateix que tenen tots els municipis, és a dir, que en situacions excepcionals el promotor 
o el propietari que rehabilita el seu habitatge pugui generar aquelles places 
d’aparcament a prop de l’habitatge, no que no les generi. Però en situacions 
excepcionals. Per tant, si vostè té coneixement d’alguna especulació o d’alguna cosa, li 
prego que la digui aquí en veu alta perquè són les seves paraules, i que ho sàpiga 
tothom, perquè és el que ha dit vostè. I vostè, senyor Badia, exactament igual, perquè 
sinó, estem tirant la pedra i amagant la ma. I quan vostè parla de la Fiscalia, això està 
arxivat fa mesos, quasi anys. No hi ha cap jutge que hagi entès que.... perquè és el 
mateix punt del Pla General que tenen els altres municipis. 
 
Comenta el senyor ROSÀS: Suposo que el seu company de govern sí que li podrà dir, 
perquè és ell qui ha portat sempre endavant totes aquestes denúncies, li podrà dir....  
 
Comenta el senyor RIBALTA: Quin, en tinc deu o no? No sé a què es refereix... 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Ribalta, no toca. Senyor Rosàs, pot acabar? 
 
Continua el senyor ROSÀS: ...quan estàvem junts en el mateix grup li dèiem que no 
tocava, que no ho tirés endavant. Ell ho va tirar endavant, doncs que expliqui ell com 
està aquesta situació. 
 
Respon el senyor BADIA: ... (...) tres-cents metres no me l’ha explicat encara, però com 
que no ho sap, no m’ho pot dir... (...) El senyor Secretari que em faci un informe. Si 
això està ja com vostè diu, tot arreglat, me n’alegro. Senyor Secretari no m’ha contestat, 
farà un informe d’aquest tema? 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Secretari, no té la paraula. 
 
Continua el senyor BADIA: Em farà un informe de que està solucionat? 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Perdoni, això m’ho ha de demanar a mi, no l’ha de 
demanar al Secretari. Demani-m’ho a mi i jo li transmetré al Secretari si veritablement 
s’ha de fer o no s’ha de fer. El senyor Secretari està aquí per donar fe i per, si en algun 
moment donat hi ha un dubte jurídic, jo li dono la paraula. 
 



Intervé el senyor RIBALTA: Si, ara li contestaré. Vostè hauria de mirar molts més 
Plans Generals de més municipis, perquè vostè sap que en una àmplia zona del municipi 
tenim una tipologia de construcció que ens pot agradar o no ens pot agradar (això és una 
altra valoració) però que és de planta baixa més dos, amb una ocupació molt extensiva 
del territori. No estic fent la valoració de que això estigui bé o estigui malament, estic 
dient que és el que tenim i és el que hem d’aplicar i, per tant, no és el mateix al centre 
de Granollers els blocs de cinc, sis, set, vuit i nou pisos, que no és el que tenim aquí, 
que ho tenim en una petita zona del municipi, que com vostè sap, tres-cents metres és 
d’aquí a la cantonada d’aquí dalt. No és el mateix. Per tant, el que hauria de fer vostè és 
mirar-se altres municipis com Sant Cugat i com molts altres, que tenen una ocupació, 
ens agradi o no (i no estic fent cap valoració) molt extensiva i que, per tant, el que ha de 
fer és mirar-s’ho tot, no mirar només el que li convé.  
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bàsicament, no ha respost la pregunta del 
senyor Martí i en això ens hi va el vot. Afectarà a nous habitatges o afectarà al que ja 
està consolidat? 
 
Respon el senyor RIBALTA: Jo penso que això ho haurien de saber, vostès. És una 
normativa d’aplicació, i qualsevol normativa d’aplicació s’aplica per tot aquell ciutadà 
que ho demani. No podem fer uns ciutadans de primera i uns de segona.  
 
Es fan diferents comentaris per part dels regidors i del públic assistent. 
 
Comenta el senyor BERNABÉ: És així de clar: efectes retroactius, sí o no? 
 
Respon el senyor RIBALTA: Clar, evidentment, però és que això ja haurien de saber-ho 
com a regidors. (...)  Dins de les seves responsabilitats com a regidors ja haurien de 
saber que qualsevol normativa és aplicable. 
 
Comenta el senyor BERNABÉ:  (...) ... la resta de regidors s’ha d’acabar, senyor 
Ribalta. Si jo assumeixo la meva ignorància fent una pregunta, la resposta no pot ser: 
“Vostè ho hauria de saber.”, perquè l’estic preguntant una cosa que desconec. 
Aleshores, com a mínim, per elegància i per cavallerositat, contesti. No faci mal a l’ull a 
una persona que admet la seva ignorància fent una pregunta. 
 
Hi ha aplaudiments del públic assistent. 
 
Intervé el senyor BADIA: ...Granollers, La Roca, Cardedeu, Cànoves, Samalús, La 
Garriga, l’Ametlla del Vallès, Canovelles... tots tenen cent metres. Només l’he 
preguntat per què aquí són tres-cents. No digui que vostè Sant Cugat... (...) ... amb 
aquests pobles.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Perdoneu, només una cosa: és una aprovació inicial. Ho 
hem entès? Aprovació inicial. Inicial significa que hi ha un període d’exposició pública, 



que podrem fer les al·legacions que es creguin oportunes i que en el proper Ple o en el 
que sigui s’ha d’aprovar definitivament. Per tant, amb això tenim temps, tots plegats.  
 
Comenta el senyor BADIA: Falta l’informe. No m’ha contestat... 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Ribalta, última ... Senyor Badia, ja no té... 
senyor Badia no té la paraula ja, eh? Senyor Ribalta, contestem en vint segons, val? 
 
Continua el senyor RIBALTA: Ja per acabar, per contestar el senyor BERNABÉ, quan 
el senyor Martí Rosàs em fa aquesta pregunta, i això que ell ha exercit, jo crec que com 
a mínim més de vuit anys com a regidor d’Urbanisme, són uns coneixements que ha de 
tenir. Jo penso que els ciutadans exigeixen de nosaltres que tinguem uns mínims 
coneixements sobre determinats temes, perquè no podem venir aquí: “jo no sé res, jo no 
sé res, expliqui-m’ho”. Em sembla que als ciutadans tampoc els agrada això. I el senyor 
Gontán, jo penso que també porta molts anys com a regidor d’aquest Consistori i també 
té unes obligacions. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Ens en sortim del tema. Jo crec que està suficientment 
debatut: us he dit que és una aprovació inicial, que hi ha un període d’exposició pública 
en el qual qualsevol ciutadà de les Franqueses pot fer al·legacions i desprès, s’han de 
resoldre les al·legacions i hi ha una aprovació definitiva. Per tant, si no esteu d’acord, es 
poden fer les al·legacions que es creguin oportunes. Passarem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, cinc abstencions dels regidors 
dels grups municipals CPF i LFI, un vot en contra del regidor del grup municipal PxC, i 
per tant, amb el quòrum legal. 
 
Finalitzada la votació, el senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 

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

 
ATÈS que la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en data 10 d'abril de 2008, va dictar Sentència per la 
què s’anul·laven els acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 13 
de novembre de 2002 i 9 d'abril de 2003 que van aprovar definitivament la revisió del 
Pla general d'ordenació de les Franqueses del Vallès. 
 
VIST que el Ple de l’Ajuntament en data 24 de juliol de 2008 va acordar, entre d’altres: 



 
“ Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació dels articles 172.15 i 186 de 
la normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la 
zona residencial en illa tancada. 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, durant el termini d’un 
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis 
de la Corporació i a un dels diaris de major divulgació de la provincia, per tal 
que les persones interesadse puguin presentar suggeriments i/o al·legacions.” 

 
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 18 de juny de 2009 va aprovar 
definitivament un nou Text refós de la revisió del Pla general d'ordenació de les 
Franqueses del Vallès; el qual es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 25 de setembre de 2009. 
 
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessions celebrades el 26 de novembre de 2009 i el 
28 de gener de 2010, va rebutjar l’aprovació provisional de l’esmentada modificació 
puntual. 
 
VISTA la documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics Municipals, relativa a la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana consistent en la modificació 
dels articles 172.15 i 186 de la normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del 
pati d’illa en la zona residencial en illa tancada, amb els objectius que figuren a la 
memòria justificativa de la modificació, i que són: 
 
- Establir la regulació de les construccions auxiliars en l’interior del pati d’illa per a la 

zona residencial en illa tancada de conformitat amb la normativa del Pla General 
d’Ordenació Urbana aprovat definitivament en data 10 de maig de 1995 (articles 
163.2 i 1). 

 
VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient. 
 
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal. 
 
VIST el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la tramitació i 
documentació necessàries per a la tramitació de l’expedient.  
 
VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i de règim local de Catalunya, pel 
que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional. 
 
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents, 



 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana consistent en la modificació dels articles 172.15 i 186 de la 
normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la zona 
residencial en illa tancada, de conformitat amb la normativa del Pla General 
d’Ordenació Urbana aprovat definitivament en data 10 de maig de 1995 (articles 163.2 
i 1). 
 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, durant el termini d’un mes, 
mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de major divulgació de la 
província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones interessades 
puguin presentar suggeriments i/o al·legacions. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a les corporacions municipals limítrofes: 
Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga, l’Ametlla 
del Vallès i Canovelles. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor ROSÀS: Nosaltres entenem que afegim un 20% al 20% que 
ja teníem. M’explico: deixem fer un porxo que sigui el 20% quan hi ha illes... (...) 
Nosaltres, com he dit, entenem que deixarem un porxo a aquells que ja han fet el 20% 
més en el pati d’illa. Nosaltres entenem això i ho diem. I si vostè demostra el contrari, 
m’agradaria que contestés perquè constés en acta, perquè abans no ha contestat, no 
consta en acta el que vostè diu. Diu que ja ho hem de saber, però no diu res. Respecte 
al públic, ens agradaria que ho expliqués i que consti en acta. Entenem que aquells que 
ja tenen el 20% edificat podran fer un porxo ara d’un 20% més. I si no és així, 
expliqui-m’ho i ens agradaria poder-hi votar a favor. 
 
Pren  la paraula el senyor BADIA: Com que no m’ha contestat abans, li torno a ... 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Badia, se li farà l’informe. Segueixi. 
 
Comenta el senyor BADIA: És que igual hauria votat que sí.  
 
Continua el senyor RIBALTA: Senyor Martí Rosàs, també hauria de saber que el Pla 
General d’Ordenació el que pretén es donar un cert ordre al municipi, ordenar 
situacions que pel lliure albir dels propietaris o dels constructors, el que generen és un 
desordre. Vostè coneix el Pla general de 1984, revisat el 1995, en el qual hi ha una 
limitació en els patis d’illa, i durant aquest període que va des dels anys 80 fins l’any 
2005, el que s’ha fet és una “permissivitat” o una normativa del Pla General que 
permetia uns certs metres. Amb l’aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbana 



Municipal, el que es fa és una limitació. Això ho dic perquè l’he explicat moltíssimes 
vegades i jo penso que ja hauria de saber-ho, perquè aquest tema ha vingut a Ple i 
m’ha fet la mateixa pregunta a l’any 2008, a l’any 2009, a l’any 2010... i ara li torno a 
explicar i espero que ho entengui. Es donen situacions paradoxals que el que fan és 
generar un desordre, de sectors consolidats que s’han desenvolupat fins l’any 2004 
seguint la normativa d’un Pla General i, per tant, tenen uns metres als quals poden 
arribar; i qui en aquell moment no va desenvolupar la seva construcció o el seu 
habitatge (estem parlant de parcel·les de quatre a sis metres, parcel·les petites), 
acollint-se al nou POUM de l’any 2004 veu limitats els metres a que pot arribar, i això 
genera un desordre impressionant a l’interior dels patis d’illa, perquè tenim un 90 o un 
95%, com per exemple a carrers com el carrer Rioja o d’altres carrers de Bellavista en 
els que s’ha executat segons el Pla de 1994 i el 5% restant que queden, que són dues 
parcel·les o tres, es queden amagades darrera i el desordre que genera un Pla que ha de 
servir per ordenar les edificacions, és molt gran. I l’únic que pretén aquest punt és 
ordenar aquest desordre de la disfunció entre el Pla General de 1984 i el Pla General 
de 2004, única i exclusivament això. Espero que ho hagi entès i li quedi clar, i aquesta 
és la intenció i l’esperit d’aquesta normativa, de regularitzar sectors en que un 5 o un 
10 % no s’ha desenvolupat, i s’ha de fer igual que la resta, perquè sinó el que generem 
no és un ordre, una ordenació, sinó una “desordenació”, un desordre. 
 
Comenta el senyor ROSÀS:  Nosaltres entenem que aquests que havien fet el 20% ara 
podran fer, a més a més, un porxo. Contesti clar i digui-ho clar. 
 
Contesta el senyor RIBALTA: No... aquests ja ho tenen esgotat i se’ls aplica la 
normativa de 1984, revisada el 1995.  
 
Comenta el senyor ALCALDE: Efectivament, contestat. Els pot agradar més o menys, 
però la contesta és aquesta i queda en acta. Aleshores, a partir d’aquí si no es 
compleix, evidentment sempre estarà en acta i podreu... val? Alguna intervenció més? 
Passarem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per catorze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, LFI i PxC, tres abstencions dels 
regidors del grup municipal CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
Finalitzada la votació, el senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 

9. ASSUMPCIÓ DE L'EXERCICI EFECTIU DE LES COMPETÈNCIES  
D'INSPECCIÓ I SANCIÓ DELS ESTABLIMENTS OBERTS AL 
PÚBLIC, ELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS 
RECREATIVES SOTMESOS A LLICÈNCIA MUNICIPAL PREVISTE S 
A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, I AL DECRET 112/ 2010, DE 31 
D'AGOST 



 
ATÈS el contingut de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, la qual disposa, a l’article 13.1.d, que és 
competència municipal la inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els 
espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, en els 
supòsits que, per mitjà d’un acord del ple municipal, s’hagi acordat d’assumir l’exercici 
d’aquestes competències, la qual cosa s’ha de comunicar als òrgans corresponents del 
departament competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
ATÈS que l’article 10 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 
(aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost) estableix que els ajuntaments interessats a 
exercir les esmentades competències, a més d’adoptar el citat l’acord plenari, l’han de 
comunicar a la direcció general o al servei territorial competent en matèria d’espectacles 
públics i activitats recreatives i publicar-lo al butlletí oficial de la província 
corresponent. 
 
ATÈS que els serveis administratius de l’Ajuntament, particularment els de les àrees 
d’activitats i de seguretat ciutadana, tenen capacitat per exercir correctament les 
obligacions d’inspecció i sanció esmentades. 
 
ÉS per això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents   
 
ACORDS: 
 
Primer.- ASSUMIR l’exercici conjunt de les competències d’inspecció i sanció dels 
establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives 
sotmesos a llicència municipal. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Direcció General d’Administració de la 
Seguretat i als serveis territorials del Departament d’Interior, els quals són els òrgans 
competents en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’anuncis municipal. 
 
 
L’ALCALDE comenta que el punt número 9 es deixa sobre la taula, per fer una revisar-
ho en profunditat, aclarir dubtes i consensuar-ho amb tots els regidors. 
 
El senyor ALCALDE dóna pas al torn de mocions. 
 
 



10 i 11- MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN I DEL GRUP MUNI CIPAL DE 
CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA DECISIÓ DEL TSJC 
REFERENT A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 
 
Comenta el senyor ALCALDE: La moció 10 i la moció 11, el senyor Secretari ha 
passat un “refregit”,  que se l’hi diu, només als caps de llista. L’ha passat? (...) El 
senyor Bernabé no ha rebut res?  
 
Continua el senyor ALCALDE: En qualsevol cas, la llegeix? Perquè si veritablement 
no hi ha acord, hi ha les dues separades que les podem votar per separat. 
 
Pren la paraula el senyor GONTÁN: Els que no presentem cap moció, si hi arriben a 
un acord, la resta ens entenem, perquè sinó ara anem una mica a cegues. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Secretari, qualsevol “refregit” de mocions s’ha 
d’enviar a tots els regidors de l’Ajuntament. 
 
Comenta el senyor PROFITÓS: Perdó... hi ha acord o no hi ha acord entre els dos 
presentants de les mocions? O no ho sabem? 
 
(...) 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Sí, ho suprimim. Esperi... senyor Gontán (...) Llegim 
la proposta d’acord, si us plau. 
 
ES llegeix el text (refós) de les dues mocions que ha proposat el secretari.  
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament 
contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 
anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la 
nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat 
força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de 
diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 
de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües 
oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l’Estat espanyol. 
 
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri 
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits 
socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels 
infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la 
cohesió social del país. 



 
A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit donar dos mesos 
de termini a la Generalitat perquè apliqui les mesures necessàries perquè el castellà 
sigui llengua vehicular a l’escola, en aplicació de la sentència del desembre del 2010 del 
Tribunal Suprem (TS) esmentada . 
 
Les tres sentències del TS mencionades, que es basen en la retallada del Tribunal 
Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a modificar el sistema 
educatiu per equiparar el castellà al català a totes les escoles “com a llengua vehicular 
de forma proporcional i equitativa en tots els cursos de cicle d’ensenyament obligatori”, 
és a dir, fins als 16 anys, el final de l’ESO i que la sentència anuncia que la Generalitat 
haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la presència del castellà de 
manera “equitativa” respecte el català. 
 
El Tribunal Suprem declara “el dret dels recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també 
com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya 
i, en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el 
seu sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de 
l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català”. “De la mateixa manera, declarem 
el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra 
documentació, tant oral com escrita, que li siguin remeses pel centre (d’ensenyament) 
siguin també en castellà”, conclou la part dispositiva de la sentència. 
 
Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut que es produeix; a més, contra un aspecte nuclear com és 
la immersió lingüística, que ha estat elogiada internacionalment com a model per 
preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes. 
 
La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català, 
especialment si la comparem amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra 
llengua és la menys protegida de la Unió Europea, si la comparem amb la resta de 
llengües amb un nombre similar de parlants. El Govern espanyol aplica un tracte 
impositiu desmesurat, amb almenys 500 lleis, que imposen la llengua castellana en el 
nostre territori. 
 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una situació 
de minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i actualització de la 
immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la normalització, a més de 
garantir la cohesió social. 
 
Més de trenta anys han passat des del Reial Decret 2092/1978, en què s’incorporava 
oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió 
lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda. 
 



Una immersió lingüística amb necessitats de millora, però que ha comportat un 
coneixement i un ús del català difícils d’assolir sense la incorporació del context escolar 
en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua catalana. 
 
Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement de la 
llengua castellana igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, desvinculant així l’adquisició de la llengua 
castellana del seu ús escolar vehicular.  
 
Els sotasignants proposen al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- MANIFESTAR el rebuig a la sentència del TSJC, conseqüència de la retallada 
del Tribunal Constitucional Espanyol a l’Estatut i de les sentències consegüents del 
Tribunal Suprem, que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres 
educatius de Catalunya i que signifiquen un nou atac directe al nostre país, de 
conseqüències molt greus per al sistema d’immersió lingüística indicat. 
  
Segon.- DONAR SUPORT al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius, al 
model d’escola catalana en llengua i continguts així com a tota la comunitat educativa, 
per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, i  treballar amb el compromís d’actuar i 
vetllar pel seu manteniment, millora i extensió. 
 
Tercer.- INSTAR el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de 
Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
Quart.- VETLLAR per l’extensió del sistema d’immersió lingüística, d’acord amb els 
preceptes de la Llei d’Educació de Catalunya. 
 
Cinquè .- DONAR SUPORT a les iniciatives de la societat civil a favor de la immersió 
lingüística actual, i emplaçar a manifestar-se contra aquesta decisió. 
 
Cinquè.- TRAMETRE aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal  
Superior de Justícia de Catalunya, als governs català i espanyol, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats i al 
Senat espanyol.   
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor GONTÁN: Primera qüestió: hi ha acord o no hi ha acord? Si? 
Val. Segona qüestió: miri, senyor Colomé, jo fa uns dies amb temps suficient, li vaig 
dir que aquesta moció l’hauríem de presentar com Ajuntament, no com equip de 



govern. Vostès han tirat pel dret. Ens han deixat fora, perquè nosaltres els vam 
suggerir a més a més que tiressin la de “Som escola”. Si, si, perdoni’m, “moció de 
l’equip de govern”, per tant aquí els que no som de l’equip de govern quedem fora. 
No, no, “refregint-nos” a tots perquè no han pogut ni validar... no han pogut ni 
validar. És més, no la tenim ni físicament. No, però ara si vostès accepten el 
“refregit” , nosaltres no tenim res a dir. Per tant ha incomplert, d’acord? Perquè a més 
a més, es mengen la part important de la moció de “Som escola”. Si em permet... Es 
mengen el tros important. En el segon punt de la de “Som escola”, la frase final diu: 
“sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir”. Per tant, 
això és el que s’ha de fer en aquest cas i en qualsevol altre cas que toquin normes tan 
bàsiques per a la ciutadania com l’educació. Miri, s’ha de ser insubmís. I no ens ha de 
fer por el ser insubmís a una decisió judicial. Torno a repetir-ho moltes vegades: el 
“dret de cuixa” també era llei, i ens l’hem menjat pel mig. Per tant, hem de ser 
insubmisos amb les coses injustes, sinó no es modifiquen les lleis. I per tant, encara 
que sigui una sentència, encara que l’hagi manat Déu beneït, de les coses injustes s’ha 
d’anar en contra, i des del nostre punt de vista això és una injustícia i per tant nosaltres 
demanem, si accepta que participem en això, que aquesta frase es mantingui. 
 
Pren la paraula el senyor ROSÀS: Nosaltres com a Administració creiem que no 
podem... (...) nosaltres podem demanar al Departament d’Ensenyament que recorri 
aquestes sentències, que faci acomplir la Llei que hi ha aprovada a Catalunya sobre 
ensenyament. Nosaltres estem d’acord, totalment d’acord, sobre la immersió 
lingüística a l’escola. Estem orgullosos que a les Franqueses hem tingut una escola, el 
Joan Sanpera, que ja fa molts anys que està fent la immersió lingüística, i hem de 
felicitar al senyor Agustí, que és qui va venir de fóra de Catalunya i ens va introduir la 
immersió lingüística en aquest municipi. Estem molt orgullosos els membres del 
nostre grup que hem portat els nostres fills a l’escola pública, podent portar-los a la 
privada i els hem portat a l’escola pública, cosa que altres no poden dir. Nosaltres 
defensem l’escola pública, defensem la immersió lingüística del català, i defensem la 
llei que hi ha a Catalunya sobre ensenyament. El que no podem dir com a 
Administració és que desacatem, demanar a la gent que desacati. Hem de demanar al 
Departament que vetlli i que recorri aquesta sentència, i que lluiti perquè s’apliqui la 
llei que tenim aprovada a Catalunya. 
 
Pren la paraula el senyor BADIA: Senyor Secretari, em pot passar una còpia? Perquè 
és clar, jo no tinc res. Ara han canviat coses i jo no he vist res. I després, hi ha un punt, 
que el que l’he sentit, senyor Secretari: “en perill la llengua”, no estic d’acord amb 
aquest punt. Crec que s’està fent massa gra d’aquest tema. I les sentències, senyor 
Gontán, s’han d’acomplir. Ara, vostè no vulgui tirar pel dret. 
 
Comenta el senyor PROFITÓS: Ja sé que és una mica d’esforç per nosaltres, però tot 
el que s’ha llegit aquí està inclòs entre l’una i l’altra de les mocions que sí que tenim. 
Aleshores, per les reserves que té el grup de Convergència per Les Franqueses sobre  
aquest paràgraf... bé, jo no crec que el fet de que nosaltres, com a Ajuntament, diem 
textualment el que diu això: “manifestar el suport al model d’escola... així com a la 



comunitat educativa per tal que continuï aplicant-se en el dia a dia sense atendre a 
aquestes sentències ni a d’altres similars que les puguin seguir”. Nosaltres, el que 
estem fent, és manifestar el nostre suport al que facin els mestres i la comunitat 
educativa. En aquest cas, no crec que estem instigant a la rebel·lió, estem donant 
suport a una cosa que, de fet, ja s’està fent. No crec que sigui tant greu, la veritat. Per 
part meva, jo votaré a favor d’aquesta moció sigui coixa o camini amb les dues cames. 
Val més això que res. Com a representant d’Esquerra, no tinc cap inconvenient en que 
aquest paràgraf s’hi afegeixi. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Nosaltres (ara com a Convergència i Unió), nosaltres tot i 
que per dintre del cap podem estar pensant amb la insubmisió, nosaltres no podem 
adscriure. És que no es pot adscriure. 
 
Comenta el senyor GONTÁN: Miri, m’ho posa a ou. M’ho “posa a ou” perquè un 
membre del seu govern, Alcalde de l’Ajuntament de Vic, és el promotor de la secessió  
dels Ajuntaments de Catalunya, perquè ha fet “Ajuntaments per la Independència”. 
Mirin si poden ser insubmisos o no. Són capaços d’agafar... (...) ...i deixar-los quan no 
els interessa. Mirin, anar contra les injustícies, des de l’Administració o des de la 
ciutadania, es lícit. És que hauria de ser un deure. Evidentment, cadascú entén les 
injustícies com les entén. Des del nostre punt de vista, entenem que és una injustícia i 
per tant s’ha de tirar pel dret. I la insubmisió és un dret que tenim com a poble, com a 
Administració. I no hem de ser porucs per això. No hem de ser porucs. En tot cas, més 
val dues cames que ser coixa, però miri, coixa i tot la votarem. Ara, també li demano 
que el proper dia que arribin a un acord.... (...) perquè ja ha fallat en un.  
 
Comenta el senyor ALCALDE: Em sap greu que no us hagi arribat. 
 
Continua el senyor GONTÁN: No, no, si no és que no hagi arribat. El pacte a que vam 
arribar vostè i jo... 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Perdó, a la informativa de Ple vam dir que de les dues... 
és que vostè no hi era a la Informativa de Ple? Val 
 
Comenta el senyor GONTÁN: No, no estic parlant... 
 
Continua el senyor ALCALDE: No, que de les dues mocions en faríem una. 
 
Comenta el senyor GONTÁN: Jo no ho sabia. (...) ...en aquesta moció que hi posa: 
“Moció de l’equip de govern de suport de l’escola catalana”, no seria (...) ... 
 
Intervé el senyor ALCALDE: D’acord. Amb això estic d’acord, si vol canviem el 
redactat. No, no, podem canviar perquè té raó. Aquí podem posar “Moció de 
l’Ajuntament de les Franqueses” i ja està. Però ara, sempre i quan tots votem per 
unanimitat, perquè sinó també.... val? Senyor Badia, deu segons si us plau... i tindrà 
l’informe. 



 
Rialles i aplaudiments dels regidors i del públic assistent. 
Comenta el senyor BADIA: Escolti’m una cosa. No es tiri vostè aquí cap a un costat, 
cap a un altre. Escolti’m, la Junta de Portaveus està per fer aquestes coses. No sé si 
vostè ho sap, per negociar aquestes coses amb els portaveus. Quan arribem aquí hem 
d’arribar amb la moció tancada i qui voti a favor, que voti a favor, i qui no, que no. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: D’acord, però després no tingui pressa per marxar. Si 
ens estem dues hores allà discutint, ens estem dues hores. No, no, és una cosa que us la 
dic a tots. Si ens hem d’estar dues o tres hores per consensuar les coses, després una 
vegada consensuades no vinguem al Ple a canviar les coses. Ja l’he dit. 
 
Comenta el senyor BADIA:  .... no heu fet cap Junta de Portaveus. Segon:.... 
 
Respon el senyor ALCALDE: Hem fet Informativa de Ple. 
 
Torna a comentar el senyor BADIA: Que sàpiga vostè que cobren tots. Home, no digui 
això perquè si no fa la Junta no... (...) 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Perdona, hi fan de portaveus en el Ple. No és només 
reunir-nos, sinó fer de portaveus en el Ple. Bé, suficientment debatut? Passarem a 
votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, ERC-AM, UPLF, CPF i LFI, una abstenció del regidor 
del grup municipal PxC, un vot en contra del regidor del grup municipal PP, i per tant, 
amb el quòrum legal. 
 
El text (refós i esmenat) de la moció que finalment s’aprova és el que es transcriu a 
continuació:  
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament 
contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 
anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la 
nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat 
força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de 
diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 
de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües 
oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l’Estat espanyol. 
 



Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri 
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits 
socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels 
infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la 
cohesió social del país. 
 
A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit donar dos mesos 
de termini a la Generalitat perquè apliqui les mesures necessàries perquè el castellà 
sigui llengua vehicular a l’escola, en aplicació de la sentència del desembre del 2010 del 
Tribunal Suprem (TS) esmentada . 
 
Les tres sentències del TS mencionades, que es basen en la retallada del Tribunal 
Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a modificar el sistema 
educatiu per equiparar el castellà al català a totes les escoles “com a llengua vehicular 
de forma proporcional i equitativa en tots els cursos de cicle d’ensenyament obligatori”, 
és a dir, fins als 16 anys, el final de l’ESO i que la sentència anuncia que la Generalitat 
haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la presència del castellà de 
manera “equitativa” respecte el català. 
 
El Tribunal Suprem declara “el dret dels recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també 
com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya 
i, en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el 
seu sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de 
l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català”. “De la mateixa manera, declarem 
el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra 
documentació, tant oral com escrita, que li siguin remeses pel centre (d’ensenyament) 
siguin també en castellà”, conclou la part dispositiva de la sentència. 
 
Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut que es produeix; a més, contra un aspecte nuclear com és 
la immersió lingüística, que ha estat elogiada internacionalment com a model per 
preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes. 
 
La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català, 
especialment si la comparem amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra 
llengua és la menys protegida de la Unió Europea, si la comparem amb la resta de 
llengües amb un nombre similar de parlants. El Govern espanyol aplica un tracte 
impositiu desmesurat, amb almenys 500 lleis, que imposen la llengua castellana en el 
nostre territori. 
 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una situació 
de minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i actualització de la 
immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la normalització, a més de 
garantir la cohesió social. 



 
Més de trenta anys han passat des del Reial Decret 2092/1978, en què s’incorporava 
oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió 
lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda. 
 
Una immersió lingüística amb necessitats de millora, però que ha comportat un 
coneixement i un ús del català difícils d’assolir sense la incorporació del context escolar 
en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua catalana. 
 
Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement de la 
llengua castellana igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, desvinculant així l’adquisició de la llengua 
castellana del seu ús escolar vehicular.  
 
Els sotasignants proposen al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- MANIFESTAR el rebuig a la sentència del TSJC, conseqüència de la retallada 
del Tribunal Constitucional Espanyol a l’Estatut i de les sentències consegüents del 
Tribunal Suprem, que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres 
educatius de Catalunya i que signifiquen un nou atac directe al nostre país, de 
conseqüències molt greus per al sistema d’immersió lingüística indicat. 
  
Segon.- DONAR SUPORT al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius, al 
model d’escola catalana en llengua i continguts així com a tota la comunitat educativa, 
per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, i  treballar amb el compromís d’actuar i 
vetllar pel seu manteniment, millora i extensió. 
 
Tercer.- INSTAR el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de 
Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
Quart.- VETLLAR per l’extensió del sistema d’immersió lingüística, d’acord amb els 
preceptes de la Llei d’Educació de Catalunya. 
 
Cinquè .- DONAR SUPORT a les iniciatives de la societat civil a favor de la immersió 
lingüística actual, i emplaçar a manifestar-se contra aquesta decisió. 
 
Cinquè.- TRAMETRE aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal  
Superior de Justícia de Catalunya, als governs català i espanyol, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats i al 
Senat espanyol.   
 



El senyor ALCALDE dóna pas a la següent moció:  
  
 

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE LA MILLORA DEL SERVEI DE RODALIES 

 
Atès que el servei de Rodalies és un del serveis públics de transport més utilitzat pels 
ciutadans del municipi i amb el desig que segueixi creixent el seu ús, cal que es vagin 
millorant les freqüències i els serveis que es presten a l’usuari. 
 
Atès que s’ha posat en funcionament la nova línia R-8 de Granollers fins a Martorell, i 
que a la línia R-2 Nord hi ha molts trens que acaben a Granollers, deixant molts pobles 
del Vallès Oriental sense que hi arribin aquests trens i que igualment necessiten aquest 
tipus de servei com la resta de la comarca. 
 
Atès que és relativament fàcil reorganitzar les línies de Rodalies R-8 i R-2 perquè 
arribin fins a Sant Celoni i així tots els municipis d’aquesta línia puguin gaudir del 
mateix servei, ja que en l’actualitat hi ha demanda per justificar l’esmentada 
reorganització de les línies per permetre una millora general del servei de Rodalies. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR el Govern de la Generalitat de Catalunya a emprendre les accions 
necessàries per reorganitzar el servei de Rodalies perquè la línia R-8, de Martorell a 
Granollers, i la línia R-2 Nord, que acaben a Granollers, finalitzin el seu trajecte a 
l’estació de Sant Celoni, amb la finalitat de millorar la freqüència de pas i facilitar la 
millora de servei en els pobles d’aquestes línies. 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al president del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al conseller de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i als municipis de la línia de Rodalies afectats. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ: La moció que és de la línia Barcelona-Portbou, 
però que és rodalies Barcelona-Sant Celoni, és demanar que la línia R8 Granollers-
Martorell acabi a Sant Celoni, i  que les línies que acaben a Granollers Centre puguin 
anar també a Sant Celoni, i per tant amb una despesa molt similar, tota la línia de 
rodalies d’aquell cantó tindrà les mateixes freqüències de pas que ara, des de les 
Franqueses cap amunt no tenim. Jo penso que és una cosa lícita que altres pobles estan 
demanant com Cardedeu, Llinars, Sant Celoni, tots aquests pobles de més amunt, i em 
penso que és correcte el que això es modifiqui.  
 



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.  
 
Finalitzada la votació, el senyor ALCALDE dóna pas a la següent moció: 
 
 

11. MOCIÓ DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA 
FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE LA RONDA NORD 

 
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va signar acord amb la Generalitat 
de Catalunya per les condicions sobre la construcció de la Ronda Nord al seu pas pel 
nostre municipi, el qual constava diferents aspectes de les condicions de la via al seu pas 
per Can Calet i la futura connexió amb el Polígon Industrial Sector V. 
 
Atès que la Ronda Nord fa temps que està acabada i en funcionament, però en queda 
pendent executar l’accés amb el polígon industrial, que disposa de projecte tècnic, tot i 
que no se n’han executat les obres que estaven pactades, i se’ns ha reclamat la quantitat 
de diners de l’expropiació dels terrenys del costat de la Ronda.  
 
Atès que l’execució de les obres és molt necessària pel bon funcionament dels vehicles, 
ja que en l’actualitat els vehicles de gran tonatge estant obligats a passar per la zona 
residencial de Can Calet, amb les conseqüents molèsties per als veïns. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè acabi les obres 
pendents de la Ronda Nord al seu pas per les Franqueses del Vallès, segons el pacte 
establert entre ambdues institucions, consistents en l’accés amb el Polígon Industrial 
del Sector V amb la plaça Francesc Macià. 
 
Segon.- INTERPOSAR demanda judicial, en el supòsit que la Generalitat no executi els 
acords pendents en el conveni de construcció de la Ronda Nord, en un període màxim 
de tres mesos. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de Territori i Sostenibilitat i als grups politics del Parlament de Catalunya. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Nosaltres presentem aquesta moció perquè com 
ha llegit el Secretari, tot aquest projecte de la Ronda Nord estava sustentat amb un 
Conveni pel qual es cedien uns terrenys i s’arribava a uns acords en els que la 



Generalitat (que feia l’obra) havia d’acabar les connexions dins d’aquesta Ronda Nord 
per tenir accés al polígon industrial. Això no s’ha fet. Però en canvi, veiem que arriba a 
l’Ajuntament una reclamació de la Generalitat de quantitats per l’expropiació dels 
terrenys necessaris per haver fet aquesta obra, que s’hauran de pagar. Ho acabarem 
pagant. No estem d’acord i entenem que, si ens ho reclamen per una banda, nosaltres 
també hem de reclamar per l’altra. Si hem de pagar una cosa, com a mínim que acabin 
l’execució de les obres.  
 
Comenta el senyor ALCALDE: Alguna intervenció al respecte? Alguna intervenció 
més? Sobre aquest punt, almenys el grup municipal de Convergència i Unió hi votarà a 
favor sempre i quan es tregui el punt segon, que és interposar demanda judicial contra la 
Generalitat. Ho trobem una bestiesa en aquest aspecte. De la mateixa manera que durant 
tretze anys vostè, senyor Torné, la Generalitat ens ha incomplert moltes coses i vostè no 
ha interposat mai cap demanda judicial contra la Generalitat, ara jo també li demano el 
mateix: que no ho fem ara que vostè està en un altre grup polític. Apart d’això, nosaltres 
estem absolutament a favor en reclamar a la Generalitat per les vies que s’hagi de fer, 
no la judicial. Perquè nosaltres també tenim deutes amb la Generalitat, i la Generalitat 
no ens ho reclama per la via judicial. I aquí podríem entrar, evidentment, en conflictes. 
Nosaltres, si volem la judicialització d’aquest Ajuntament, ha de baixar en aquesta 
legislatura. I evidentment, nosaltres contra la Generalitat hi volem posar els mínims 
contenciosos possibles perquè ells també per la via judicial ens poden reclamar quotes 
que nosaltres encara no hem pagat a la Generalitat. Per tant, si es treu el punt segon 
d’interposar demanda judicial, nosaltres votarem a favor. 
 
Pren la paraula el senyor TORNÉ: Aquest punt, per nosaltres no és cabdal. Ara, tingui 
en compte una cosa: el que posa en aquesta moció de que ens estant reclamant uns 
diners que ells no han acomplert la seva part, això ens ho xuclaran del que ens ha de 
venir. És a dir, no tindrem temps per contenciosos. A nosaltres ja no ens ho ingressaran. 
Per tant, com nosaltres no hi pressionem... no, no, estic parlant d’una pressió efectiva, 
no d’una pressió d’amic, sinó d’una pressió correcta i si cal, jurídica, per realment 
resoldre el problema. Perquè nosaltres, d’aquest Conveni que posava que cada 
Administració faria una part, resulta que nosaltres pagarem els plats trencats perquè ens 
ho descomptaran, no ens vindran els diners de la Generalitat, i per l’altra no faran l’obra 
que tenen el projecte aprovat i que el tenen allà aturat. O fem alguna cosa més que 
trucar o enviar-los una moció, o realment... I a mi m’és igual, no és aquest el motiu... Si 
l’hem de treure i si hi ha acord, el treiem. Ara, és clar, amb compte, que no ens xuclaran 
els diners i no farem l’obra. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Li poso només un exemple. El local de l’escola bressol 
(i no vaig signar-ho jo) de Bellavista, que són mil metres quadrats sense més, la 
Generalitat ens demana vuit-cents mil euros. Vuit-cents mil euros! I nosaltres no els 
hem pagat ni un “duro”  encara. I encara també els devem el preu del local de l’altra 
escola bressol que vam fer nosaltres. Per tant, si entrem en una judicialització amb la 
Generalitat, jo crec que tenim les de perdre. Ara, ens hem de fer valer els nostres 
interessos. Hem d’anar a la Generalitat a parlar amb el Conseller. No hi ha només 



aquesta deficiència, n’hi ha més, de deficiències. La senyora Vanessa García té un llistat 
de deu deficiències que té la Ronda i que no se’ns han solucionat. Hem d’anar per la via 
del diàleg, jo crec que per la via judicial no hi hauríem d’anar-hi i per tant, li demano 
que perquè nosaltres puguem votar a favor, poder treure aquest punt.  
 
Comenta el senyor TORNÉ: Sí, sí , nosaltres... (...) 
 
Continua el senyor ALCALDE: Si? El treiem? Doncs, sí Per tant, passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El text de la proposta aprovada és aquest:  
 
“Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va signar acord amb la Generalitat 
de Catalunya per les condicions sobre la construcció de la Ronda Nord al seu pas pel 
nostre municipi, el qual constava diferents aspectes de les condicions de la via al seu pas 
per Can Calet i la futura connexió amb el Polígon Industrial Sector V. 
 
Atès que la Ronda Nord fa temps que està acabada i en funcionament, però en queda 
pendent executar l’accés amb el polígon industrial, que disposa de projecte tècnic, tot i 
que no se n’han executat les obres que estaven pactades, i se’ns ha reclamat la quantitat 
de diners de l’expropiació dels terrenys del costat de la Ronda.  
 
Atès que l’execució de les obres és molt necessària pel bon funcionament dels vehicles, 
ja que en l’actualitat els vehicles de gran tonatge estant obligats a passar per la zona 
residencial de Can Calet, amb les conseqüents molèsties per als veïns. 
 
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè acabi les obres 
pendents de la Ronda Nord al seu pas per les Franqueses del Vallès, segons el pacte 
establert entre ambdues institucions, consistents en l’accés amb el Polígon Industrial 
del Sector V amb la plaça Francesc Macià. 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de Territori i Sostenibilitat i als grups politics del Parlament de Catalunya.” 
 
 
El senyor ALCALDE dóna pas a la següent moció:   
 
 



12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER 
CATALUNYA PER INSTAR LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA LA 
MILLORA DE LA CARRETERA (BV-5151) DE CÀNOVES, A 
L'ALÇADA DE LA CRUÏLLA AMB LA CARRETERA DE LLERONA 
A MARATA 

 
Donat que en la carretera de Cànoves a Samalús, sobretot, a l’alçada de la cruïlla amb la 
carretera de Llerona a Marata, és necessari millorar la senyalització o indicacions 
perquè els vehicles vegin que hi ha una cruïlla, en la que de nit gairebé no es veuen les 
senyals d’STOP, i donat que el creuament es troba en plena recta amb la qual els 
vehicles encara que circulin a la velocitat permesa, es crea una situació de perill 
constantment. Interessa que es proposi a la Diputació de Barcelona que millorin la 
senyalització d’aquesta cruïlla per evitar situacions de risc i disminuir el perill existent 
en aquests moments i que en moltes ocasions hi ha hagut accidents greus. Creiem que la 
solució seria fer una rotonda, però imminentment s’ha d’exigir a la Diputació de 
Barcelona, responsable d’aquestes carreteres, que senyalitzi millor el creuament i 
disminueixi en conseqüència el risc d’accidents. 
 
Per tant, i en millora de la seguretat dels nostres ciutadans i usuaris de la carretera de 
Cànoves, el grup municipal PxC de les Franqueses sol·licita al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès sol·liciti a la Diputació de 
Barcelona la millora imminentment de les senyalitzacions a la carretera de Cànoves, a 
l’alçada de la cruïlla amb la carretera de Llerona-Marata. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès sol·liciti a la Diputació de 
Barcelona la construcció d’una rotonda que evitaria el gran risc dels accidents que 
existeix actualment en el creuament indicat. 
 
Tercer.- Que el present acord es traslladi a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat 
de Catalunya, i a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor MARÍN: Nosaltres presentem una esmena a aquesta moció i 
a veure si, en tot cas, la podríem votar per ser acceptada. Els canvis proposats serien: 
en la part expositiva, abans de l’últim paràgraf, afegir “Tenint en compte l’elevat 
trànsit de bicicletes i peatons entre Corró d’Avall i Corró d’Amunt, i entre les masies 
o urbanitzacions existents, i la manca de marges en molts punts de la carretera i 
l’elevada perillositat que això significa.”. I en la part resolutiva, com a tercer punt 
dels acords afegir: “Tercer.- Demanar a la Diputació de Barcelona l’adequació d’un 



carril pel trànsit de vianants i bicicletes entre els nuclis de Corró d’Avall i Corró 
d’Amunt.”. Això és el que ens agradaria que la moció presentada per Plataforma 
contemplés. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Quin procediment hauríem de seguir ara? Votar...  
 
Pren la paraula el senyor ROSÀS: A veure, nosaltres no estem en contra de demanar 
aquesta rotonda ni el carril bici, tot al contrari, estem a favor, però creiem que amb  
l’Administració no sé si ens hem equivocat: és de la Diputació o aquesta carretera està 
transferida a la Generalitat de Catalunya? És Generalitat... No, ara no, les dues 
carreteres, la de l’Ametlla i la de Corró d’Amunt, es van traspassar a la Generalitat. 
 
Comenta el senyor RIBALTA: Nosaltres vam parlar amb la Diputació d’aquest tema. 
 
Comenta el senyor MARÍN: Vam anar-hi, vam estar a la Diputació. 
 
Comenta el senyor RIBALTA: Cada vegada que hi ha un problema amb els marges, 
ens adrecem a Diputació i es Diputació qui talla.... (...) 
 
Continua el senyor GONTÁN: .... tècnica, perquè no... a banda d’aquesta de la 
Diputació per la Generalitat, en l’acord primer i no sé si en la part expositiva se’n 
parla també, però en el primer acord parla de l’alçada de la cruïlla amb la carretera de 
Llerona a Marata. Recordar que no és una carretera, que és un camí rural i, per tant, 
demanaríem el canvi de que fos “camí” en lloc de “carretera”. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Badia, vol intervenir? 
 
Intervé el senyor BADIA: No, per mi no hi ha cap problema. Això de Diputació pot 
ser que sigui Generalitat? S’hauria de mirar. No tinc cap problema amb les esmenes, 
vull dir que... 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Bé, jo crec que... senyor Ribalta, vol... vols dir alguna 
cosa?  
 
Intervé el senyor RIBALTA: Si, només fer aquest petit matís: cada vegada que s’ha 
portat a terme una intervenció ha sigut a través de... és a dir, el ressalts que es van fer 
fa aproximadament dos anys, els va fer la Diputació de Barcelona a l’alçada de Can 
Ganduxer. Quan nosaltres hem col·locat una retolació específica que indicava els 
noms dels nuclis, ha sigut la Diputació qui s’ha dirigit a nosaltres per parlar-ne. Quan 
hi ha problemes, com deia, amb les herbes que creixen molt per la visibilitat de les 
cruïlles, ens adrecem a la Diputació i és qui ho fa... Vull dir que si no és seva, s’ho 
pensen. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé, molt bé, una qüestió: com que el senyor Torné 
n’està convençut i, a més, ha sigut Diputat de la Diputació, fem la consulta demà, val? 



(...) Fem la consulta demà. Jo crec que votaria la moció i, si veritablement és de la 
Generalitat, canviem Diputació per Generalitat. Hi esteu d’acord? Si? Si. 
 
Intervé el senyor BERNABÉ: Nosaltres, evidentment, aprovarem aquesta moció 
presentada pel Grup Socialista, creiem en això i, per tant, entenem que l’Ajuntament 
també farà els deures amb el camí de Marata i amb altres camins que són peatonals i 
que són competència municipal pròpia. Perquè demanar a un altre que faci el que un 
no està fent, no queda bonic. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Evidentment, les garrofes de l’Ajuntament són les 
garrofes que hi hauran. Aleshores, a partir d’aquí és en el Pressupost de 2012 que 
haurem de discutir les inversions, i m’agradaria consensuar-les amb bastant gent, amb 
bastants vots polítics. Molt bé, passaríem a votació de la moció. (...) Votem la moció 
amb l’esmena? Si? 
 
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.  
 
Finalitzada la votació, el senyor ALCALDE dóna pas a la següent moció:  
  
 

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER 
CATALUNYA PER INSTAR EL GOVERN DE L'ESTAT QUE NO 
SIGNI EL CONVENI BILATERAL AMB EL MARROC QUE 
ATORGARIA EL VOT A LES ELECCIONS LOCALS ALS 
IMMIGRANTS MARROQUINS 

 
Atès que al Marroc es va aprovar l’1 de juliol de 2011 una nova Constitució que permet 
als estrangers allí residents participar en les eleccions locals, i essent que la ministra 
d’Afers Estrangers del Govern espanyol va manifestar al respecte que signaria acords 
per a què aquest dret fos recíproc per als marroquins que resideixen a l’Estat espanyol. 
 
Atès que a l’Estat espanyol resideixen en aquest moment gairebé 600.000 immigrants 
marroquins que tindrien dret a vot en les eleccions municipals si se signés aquest tractat 
internacional, dels quals més de 200.000 a Catalunya. 
 
Atès que abans de les eleccions municipals del 22 de maig en una enquesta feta al portal 
web de La Vanguardia que plantejava si els immigrants amb residència legal a Espanya 
haurien de poder votar, un rotund 77% dels enquestats va respondre que no; al programa 
El Món de RAC1 dirigit per Jordi Basté un significatiu 78% va manifestar-se en contra, 
i; el 89% dels enquestats a Els Matins de Josep Cuní de TV3 també es van pronunciar 
contra el vot immigrant. 
 



Des de PxC pensem que els governs locals els hem de decidir la gent de casa i no pas 
els estrangers. Però en aquest cas en concret, no es pot concedir el dret de vot a 
ciutadans d’un Estat que reivindica la sobirania territorial d’una part del nostre país. A 
més, no poden decidir el nostre futur sense importar el seu grau d’integració social, el 
seu coneixement de les llengües oficials, les seves conviccions democràtiques o el seu 
grau de radicalitat religiosa. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, com a representant de tots els 
seus veïns, sol·liciti motivadament al Govern espanyol que no signi el Tractat 
internacional amb el Marroc que atorgaria el dret de vot per participar en les eleccions 
locals als immigrants marroquins legalment residents a Espanya. 
 
Segon.- Que aquest acord es traslladi al president del Govern central, al ministre 
d’Afers Estrangers, al ministre de Treball i Immigració, al president del Congrés dels 
Diputats i als grups polítics amb representació en aquesta institució. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Nosaltres, el grup de Convergència i Unió, ens 
abstindrem en aquest punt. No tenim la normativa clara i això és una qüestió de 
normativa, jo no em veig capacitat de votar altre cosa que abstenir-me. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: A veure, nosaltres en aquest punt votarem “No” 
al que està demanant, tot i que faig una reflexió personal. Crec que el que fa el govern 
socialista tampoc és l’idoni. Nosaltres creiem que qualsevol persona que arriba aquí, 
independentment de la seva nacionalitat, tingui o no un visat, a la llarga, amb el seu 
treball i la seva permanència hauria de tenir dret a vot. Per tant, crec que el camí que 
està emprant el govern de l’estat espanyol no és el correcte, perquè aquí concretament 
a les últimes eleccions només tenien dret a vot noranta-tres persones de fora de la 
Comunitat Econòmica Europea de les moltes que n’hi ha. Per tant, votarem que no a la 
moció perquè entenem (igual que abans hem votat que sí) amb (...)... i amb el que té 
raó, recolzarem a Plataforma per Catalunya, tot i que no és un partit que ens agradi 
com a concepte. Però en aquestes coses, entenem que es cedeix al que és aquí, i a més 
a més no aporta res sinó tot el contrari, votarem que no. 
 
Pren la paraula el senyor BADIA: A veure, és un conveni que el vol signar, la 
Ministra, i jo crec que ens perjudica bastant. I crec que aquest conveni perjudica a tots 
els ciutadans d’aquí. Crec que de la manera que està ara, són deu anys perquè una 
persona que estigui aquí pugui votar. Jo crec que ara ja està bé el sistema, perquè es 
veu si es poden incorporar, i si va bé. Amb aquest sistema crec que no pot funcionar 



de cap manera perquè entre el Marroc i aquí, estaran empadronats aquí i al Marroc. Hi 
anirien al Marroc i hi estarien al Marroc, i hi estarien aquí. Jo crec que no tinc res en 
contra del Marroc ni res, però...  
 
Comentaris del públic assistent. 
 
Continua el senyor BADIA: Ho tenim clar. Si vostès van a un bar marroquí, les dones 
no poden entrar, no sé si ho saben. I aleshores, jo crec que és una moció interessant pel 
poble, i que voti cadascú. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup 
municipal PxC, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC, LFI i ERC-
AM, nou abstencions dels regidors dels grups municipals CiU, PP, UPLF i CPF, i per 
tant, amb el quòrum legal. 
 
Finalitzada la votació, el senyor ALCALDE dóna pas a la següent moció:   
 
 

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER  
REBUTJAR LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns 
convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament 
d’Educació– Entitats Municipalistes  (Federació Catalana de Municipis i Associació 
Catalana de Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011. 
 
Atès que en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va 
comprometre a unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça d’Escola 
Bressol municipal i 600 euros per plaça d’Escola de Música i Dansa municipal fins el 
curs 2010-2011. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció de 
les aportacions fixades per conveni per a les  escoles de música i dansa i per a les llars 
d’infants per al passat curs 2010-2011.  
 
Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement  l’aportació 
del Departament d’Educació sobre els pressupostos municipals d’aquests serveis de 
l’any 2010, que ja estan liquidats, i els del 2011, que estan executant-se, significant un 
evident incompliment dels acords adquirits i un greuge vers els municipis que presten 
els serveis municipals d’educació infantil (0-3) i d’ensenyaments artístics.  
 



Atès que aquesta decisió, a més d’una irresponsabilitat i del trencament unilateral dels 
acords, suposa un greu prejudici pels ajuntaments que fan en la tasca educativa molt 
més del que els correspon, assumint la despesa de serveis no obligatoris que la 
Generalitat no assumeix.  
 
Atès que aquestes decisions agreugen el dèficit dels ajuntaments i qüestiona  la viabilitat 
d’aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una 
afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de 
la Generalitat als ajuntaments. 
 
Atès que l’incompliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no poden 
repercutir en la taxa que han pagar les famílies i carregar encara més sobre els ciutadans 
pel manteniment d’aquests serveis municipals. 
 
Atès que no compartim l’anunci de retallada pressupostària del Govern de la Generalitat 
sobre la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la poca 
informació i les formes d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la 
comunicació als municipis afectats en ple període estival, provocant un major 
desconcert i significant una manca de lleialtat entre administracions. 
 
Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts ajuntaments, sobretot els 
petits i mitjans, es vegin obligats a replantejar l’oferta educativa i amenaça el futur 
d’escoles bressol i escoles de música i dansa. 
 
Atès que en els darrers anys l’esforç realitzat per la creació de més de 30.000 places 
d’escola bressol pública ha estat importantíssim, al final s’han creat més de 46.000 
places públiques noves, i és essencial el manteniment del finançament de la Generalitat 
per garantir el sosteniment del servei i la garantia d’accés del conjunt de la població. 
 
Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a 
prioritat política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió 
social, insistint en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la 
importància que tothom hi pugui accedir.  
 
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- REBUTJAR les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llars d’infants 
per al passat curs 2010-2011. 
 
Segon.- DENUNCIAR l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la 



comissió mixta Departament d’Educació– Entitats Municipalistes  (Federació Catalana 
de Municipis i Associació Catalana de Municipis) i les addendes específiques signades 
amb el nostre ajuntament fins al curs 2010-2011. 
 
Tercer.-  SOL·LICITAR un finançament adequat a les escoles bressol i als centres 
d’ensenyament musical i dansa garantint el compliment dels convenis signats amb les 
entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els 
equipaments municipals.  
 
Quart.-  NOTIFICAR l’acord del Ple Municipal, al Departament d’Ensenyament, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de 
Música, a totes les associacions de pares i mares de les escoles, als centres d’educació 
infantil i a l’Escola de Música i Dansa del municipi. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Jo voldria aclarir el vot de Convergència i Unió, 
el vot negatiu en aquesta moció. I voldria llegir el que veritablement des del 
Departament ens diuen. Votarem que no, no sé si amb el cap i no amb el cor (no sé 
com dir-ho), perquè amb bones paraules, nosaltres patirem aquestes retallades i 
l’Ajuntament de les Franqueses patirà aquestes retallades, però evidentment tenen un 
motiu, i el motiu us el llegiré breument. “Cal tenir en compte que aquestes ajudes 
neixen amb l’esperit dels terços: un terç l’assumeix la Generalitat, un terç 
l’Ajuntament i un terç la família. Cal saber quin és el cost real d’una plaça en el 
municipi en qüestió i probablement, s’arribarà o es supera el terç. Cal tenir en compte 
també que inicialment hi havia el compromís de crear trenta mil places d’escola 
bressol, i se n’han creat gairebé quaranta-sis mil. Les Franqueses, en aquest aspecte 
també, no n’hem creat tres vegades més sinó cinc vegades més. Els diners que ara 
falten, es van gastar en inversions no previstes i finalment, s’ha invertit molt més del 
que estava previst. Tal com està el panorama, les decisions són delicades i els temps 
que venen són difícils. Com a mínim els passem amb un govern seriós i competent a la 
Generalitat” (i això és discutible, evidentment, per vosaltres) “que fa allò que ha de 
fer, allò que ens salvarà com a país, i no allò que li donarà vots d’aquí a tres anys. No 
ens agraden aquestes mesures, per poc que poguéssim serien anuncis d’increment i no 
de decreixement, però no és possible.” 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: A mi ja m’agrada que, quan el president “toca 
firmes” algú es posi firme. Ja m’agrada. Perquè vosaltres sou d’allà, no? (...) Però el 
que estem parlant aquí, és que estan incomplint un conveni que van signar amb les 
dues Federacions de municipis en el qual es comprometien a unes subvencions. Us 
recordo que les escoles bressol són una espasa de Damocles que està a sobre dels 
municipis, perquè sí que és cert que una part la paga la Generalitat, una altra part la 
paguem nosaltres i una altra part la paguen els pares, però és una competència que no 
toca als Ajuntaments i que és una milionada. D’acord? Per tant, si a sobre d’anar-nos 



donant competències que no ens cauen, després tenim unes retallades del vint-i-tres 
per cent, aquesta retallada qui l’aportarà econòmicament? L’Ajuntament? Els pares? 
Perquè és clar, el primer ja diu: “Ei, jo no pago més”. D’acord? O retallareu serveis, 
com estan plantejant alguns Ajuntaments? Perquè això aboca a retallar serveis, a 
amortitzacions de llocs de treball.... Nosaltres el que diem és que ja ens sembla bé que 
vostè faci aquesta reflexió. Però aquesta reflexió és pròpia d’algú que l’està defenent 
al Congrés dels Diputats. Vostè té una problemàtica com Alcalde. I les dues 
Federacions la reconeixen, aquesta problemàtica. I vostè ha de reaccionar com 
Alcalde, no com a militant de Convergència i Unió. Li demano que el torni a 
reconsiderar, aquest vot.  
 
Respon el senyor ALCALDE: Reconsiderem el vot, i ens abstindrem. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS: No tenia previst intervenir, pensava limitar-me a 
votar a favor de la moció. Però vaja, el nostre Alcalde quasi que m’ha fet saltar de la 
cadira. Si, senyor Bernabé, m’ha trepitjat una mica. En qualsevol cas, a veure, jo diria 
que aquí... crec que cal distingir, encara que estigui ara en el mateix sac, entre una 
escola bressol i el que representa de necessitat, i una escola de música i el que 
representa de necessitat. Ara mateix, ja no estem acomplint el tema dels terços. Ara 
mateix, en aquest municipi el Patronat de Cultura té un deute reconegut per la 
Generalitat i pendent de cobrar superior als quatre-cents mil euros, en concepte de 
coses que ells ens deuen a nosaltres, de subvencions aprovades sobre aquest tema. 
D’acord? A veure, és el que és. Aleshores, jo diria que aquí hi ha una expressió que és 
la de “cornuts i pagar el beure”. Cornuts ja ho som ara mateix, i la veritat és que el 
beure, de cara a l’any 2012, no estarem en condicions de pagar-lo. Aleshores, hi 
parlarem entre tots. Però vaja, el meu vot com a representant d’Esquerra serà favorable 
a aquesta moció que vostès presenten, i en aquest sentit em sembla que tots hem deixat 
clares les nostres posicions. 
 
Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Només volia confirmar que el nostre vot serà 
favorable a aquesta moció i que entenem, estem absolutament d’acord amb tot el que 
ha comentat, sobretot perquè ja no es tracta tant d’algunes possibles o necessàries 
retallades pel bon funcionament (perquè realment tots sabem i estem d’acord en que 
ens hem d’estrènyer el cinturó) sinó que el que no es pot fer, és anar “a saco”  i dir 
“doncs el que vam dir, ara ja no ho diem”. Perquè, a qui vas a reclamar? Qui s’ha de 
fer càrrec d’això? Els Ajuntaments? Perquè les famílies ja no hi són, la majoria. Vés a 
reclamar-los, no ho poden fer. Això és el mateix que estan pretenent fer en aquests 
moments amb les llars d’avis i companyia, que a tres dies de pagar les nòmines els hi 
diuen: “No, aquest mes no cobraran i el mes que ve tampoc. Ja ho arreglarem”. Miri, 
perdoni, d’acord en que s’han de fer sacrificis, però no ens passem. Perquè igual es pot 
reordenar per d’altres vies. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals LFI, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, CPF i PxC, i quatre abstencions 
dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal. 



 
Finalitzada la votació, el senyor ALCALDE dóna pas a la següent moció:   
 
 

15. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA 
CONTRA L'ALLARGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE 
FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ 

 
Atenent al fet que el proper 1 d'octubre el govern de l'Estat ha de decidir si renova o no 
el permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, Tarragona. 
 
Atenent que Ascó és una central amb greus problemes d'estructura, el que es manifesta 
en el fet que ha acumulat gairebé un centenar de problemes de funcionament en els 
darrers 4 anys. Essent d'especial gravetat el que es va produir el 26 de novembre de 
2007, amb una fuita massiva de radioactivitat que va contaminar els edificis i l'entorn, 
arribant fins la costa.  
 
Atenent al fet que la direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear van amagar 
la fuita radioactiva i la conseqüent contaminació durant més de 4 mesos, posant en perill 
el medi ambient i la salut de la població, fins que l'organització Greenpeace van posar 
en coneixement de la societat el que havia passat.  
 
Atenent al fet de que avui, quan han passat més de 3 anys des de l’accident, encara se 
n'han de depurar les responsabilitats legals. 
 
Atenent al fet que Ascó està construïda sobre un terreny inestable, el que augmenta el 
perill que representa. 
 
Atenent a que, el passat 29 de juliol, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va emetre 
un informe en el que s'estableixen un total de nou límits o condicions d'operació, però 
deixant als propietaris de la central un marge superior a un any per aplicar-les, el que 
contradiu una mínima consideració del principi de precaució, un exemple de la 
degradació de la cultura de la seguretat, i un menyspreu de les conseqüències que es 
deriven de la catàstrofe, encara en curs, a l'emplaçament nuclear de Fukushima, al Japó. 
 
Atenent que en el mencionat Informe també s'assenyalen 17 instruccions tècniques 
complementaries, però que, al mateix temps, s'indiquen que “serán remitidas 
directamente por el CSN al titular, una vez sean emitidas las nuevas autorizaciones de 
explotación mediante las correspondientes Órdenes Ministeriales del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.”, el que representa un altre exemple de menyspreu de la 
precaució i la seguretat més elementals. 
 
Atenent que aquestes decisions demostren que s'anteposen els criteris de lucre econòmic 
de les empreses explotadores per davant de la necessària salvaguarda de la salut de la 
població i el medi ambient, i constitueixen una mostra de la complicitat del CSN amb 



els propietaris d'Ascó, posada de manifest en el cas de la fuita radioactiva del 2007, ja 
mencionada. 
 
Atenent que el que està succeint al complex nuclear japonès de Fukushima, demostra 
fins a quin punt un accident nuclear esdevé una catàstrofe permanent per a la seguretat i 
la vida de les persones i el medi ambient: afectant durant dècades la vida, provocant 
desplaçaments massius, dispersant contaminació a milers de quilòmetres, afectant l'aire, 
l'aigua i els aliments, i incrementant en progressió futura les probabilitats de contraure 
tot tipus de malalties derivades de l'exposició a les baixes dosis de radiació.  
 
Atenent que a Catalunya ja en vam tenir un seriós advertiment l'octubre de 1989, amb 
l'accident nuclear de Vandellòs 1. 
 
Atenent que Ascó ja porta funcionant 29 anys, i que deixarà com a llegat un mínim de 
1300 tones de residus radioactius que s'hauran de mantenir en un lloc segur, ja que 
emetran radiació durant milers d'anys.  
 
Atenent a que cada any que funciona la central d'Ascó afegeix unes 50 tones més 
d'aquests residus als que ja existeixen. 
 
Atenent al fet que l'electricitat que produeix Ascó es pot substituir, i ja ha sigut 
substituïda en les nombroses ocasions en que la central ha patit avaries, per la que 
generen altres tecnologies que no són tan perilloses ni contaminants, tals com centrals 
de cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques  
 
Atenent que des de finals de la dècada de 1990 les instal·lacions d'energia eòlica i solar 
han crescut arreu del món a un ritme més alt que qualsevol altra tecnologia de generació 
d'electricitat, i que les centrals nuclears han demostrat en diverses ocasions ser 
incompatibles amb el trànsit cap als sistemes  renovables, eficients i intel·ligents que es 
perfilen com la gran opció estratègica en l'energia del segle XXI 
  
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina 
proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DEMANAR al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que traslladi al Consell de 
Ministres la nostra voluntat de que no es concedeixi la renovació del permís de 
funcionament d'Ascó, l'1 d'octubre de 2011. 
 
Segon.- DEMANAR al Govern de l’Estat que, en conseqüència, denegui a la central 
nuclear d'Ascó l'allargament del permís de funcionament. 
 
Tercer.- FER ARRIBAR aquest acord a la presidència i grups polítics amb 
representació al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament 



d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, 
al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), a l’Agrupació de Municipis en Àrees amb 
Centrals Nuclears (AMAC) i a la Plataforma Tanquem les Nuclears – 100% 
renovables. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor ALCALDE: Jo voldria aclarir el vot de Convergència i Unió, 
el vot negatiu en aquesta moció. I voldria llegir el que veritablement des del 
Departament ens diuen. Votarem que no, no sé si amb el cap i no amb el cor (no sé 
com dir-ho), perquè amb bones paraules, nosaltres patirem aquestes retallades i 
l’Ajuntament de les Franqueses patirà aquestes retallades, però evidentment tenen un 
motiu, i el motiu us el llegiré breument. “Cal tenir en compte que aquestes ajudes 
neixen amb l’esperit dels terços: un terç l’assumeix la Generalitat, un terç 
l’Ajuntament i un terç la família. Cal saber quin és el cost real d’una plaça en el 
municipi en qüestió i probablement, s’arribarà o es supera el terç. Cal tenir en compte 
també que inicialment hi havia el compromís de crear trenta mil places d’escola 
bressol, i se n’han creat gairebé quaranta-sis mil. Les Franqueses, en aquest aspecte 
també, no n’hem creat tres vegades més sinó cinc vegades més. Els diners que ara 
falten, es van gastar en inversions no previstes i finalment, s’ha invertit molt més del 
que estava previst. Tal com està el panorama, les decisions són delicades i els temps 
que venen són difícils. Com a mínim els passem amb un govern seriós i competent a la 
Generalitat” (i això és discutible, evidentment, per vosaltres) “que fa allò que ha de 
fer, allò que ens salvarà com a país, i no allò que li donarà vots d’aquí a tres anys. No 
ens agraden aquestes mesures, per poc que poguéssim serien anuncis d’increment i no 
de decreixement, però no és possible.” 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: A mi ja m’agrada que, quan el president “toca 
firmes” algú es posi firme. Ja m’agrada. Perquè vosaltres sou d’allà, no? (...) Però el 
que estem parlant aquí, és que estan incomplint un conveni que van signar amb les 
dues Federacions de municipis en el qual es comprometien a unes subvencions. Us 
recordo que les escoles bressol són una espasa de Damocles que està a sobre dels 
municipis, perquè sí que és cert que una part la paga la Generalitat, una altra part la 
paguem nosaltres i una altra part la paguen els pares, però és una competència que no 
toca als Ajuntaments i que és una milionada. D’acord? Per tant, si a sobre d’anar-nos 
donant competències que no ens cauen, després tenim unes retallades del vint-i-tres 
per cent, aquesta retallada qui l’aportarà econòmicament? L’Ajuntament? Els pares? 
Perquè és clar, el primer ja diu: “Ei, jo no pago més”. D’acord? O retallareu serveis, 
com estan plantejant alguns Ajuntaments? Perquè això aboca a retallar serveis, a 
amortitzacions de llocs de treball.... Nosaltres el que diem és que ja ens sembla bé que 
vostè faci aquesta reflexió. Però aquesta reflexió és pròpia d’algú que l’està defenent 
al Congrés dels Diputats. Vostè té una problemàtica com Alcalde. I les dues 
Federacions la reconeixen, aquesta problemàtica. I vostè ha de reaccionar com 
Alcalde, no com a militant de Convergència i Unió. Li demano que el torni a 
reconsiderar, aquest vot.  



 
Respon el senyor ALCALDE: Reconsiderem el vot, i ens abstindrem. 
 
Pren la paraula el senyor PROFITÓS: No tenia previst intervenir, pensava limitar-me a 
votar a favor de la moció. Però vaja, el nostre Alcalde quasi que m’ha fet saltar de la 
cadira. Si, senyor Bernabé, m’ha trepitjat una mica. En qualsevol cas, a veure, jo diria 
que aquí... crec que cal distingir, encara que estigui ara en el mateix sac, entre una 
escola bressol i el que representa de necessitat, i una escola de música i el que 
representa de necessitat. Ara mateix, ja no estem acomplint el tema dels terços. Ara 
mateix, en aquest municipi el Patronat de Cultura té un deute reconegut per la 
Generalitat i pendent de cobrar superior als quatre-cents mil euros, en concepte de 
coses que ells ens deuen a nosaltres, de subvencions aprovades sobre aquest tema. 
D’acord? A veure, és el que és. Aleshores, jo diria que aquí hi ha una expressió que és 
la de “cornuts i pagar el beure”. Cornuts ja ho som ara mateix, i la veritat és que el 
beure, de cara a l’any 2012, no estarem en condicions de pagar-lo. Aleshores, hi 
parlarem entre tots. Però vaja, el meu vot com a representant d’Esquerra serà favorable 
a aquesta moció que vostès presenten, i en aquest sentit em sembla que tots hem deixat 
clares les nostres posicions. 
 
Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Només volia confirmar que el nostre vot serà 
favorable a aquesta moció i que entenem, estem absolutament d’acord amb tot el que 
ha comentat, sobretot perquè ja no es tracta tant d’algunes possibles o necessàries 
retallades pel bon funcionament (perquè realment tots sabem i estem d’acord en que 
ens hem d’estrènyer el cinturó) sinó que el que no es pot fer, és anar “a saco”  i dir 
“doncs el que vam dir, ara ja no ho diem”. Perquè, a qui vas a reclamar? Qui s’ha de 
fer càrrec d’això? Els Ajuntaments? Perquè les famílies ja no hi són, la majoria. Vés a 
reclamar-los, no ho poden fer. Això és el mateix que estan pretenent fer en aquests 
moments amb les llars d’avis i companyia, que a tres dies de pagar les nòmines els hi 
diuen: “No, aquest mes no cobraran i el mes que ve tampoc. Ja ho arreglarem”. Miri, 
perdoni, d’acord en que s’han de fer sacrificis, però no ens passem. Perquè igual es pot 
reordenar per d’altres vies. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals LFI, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, CPF i PxC, i quatre abstencions 
dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
Finalitzada la votació, el senyor ALCALDE dóna pas a la següent moció: 
 
 

16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA 
SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 

 
Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa Interdepartamental 
de la Renda Mínima d’Inserció). L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en fa una 
valoració positiva del mateix, considerant-lo un bon instrument d’intervenció social que 



ha facilitat que moltes persones superin les dificultats socioeconòmiques per les que han 
passat i que evita l’extrema pobresa. 
  
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès considera que el PIRMI és un bon programa 
que cal millorar des del consens i que ha d’evolucionar per adequar-se més a la realitat 
actual, adaptant els ajuts a la diversitat de situacions socials que es plantegen, fugint de 
la criminalització de les persones participants en el programa i evitant el manteniment 
de possibles situacions irregulars d’alguns/es perceptors/es de la RMI amb un major 
nombre de professionals d’acompanyament i suport.  
 
Per a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès la lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social són qüestions fonamentals i que es considera que el grau de desigualtat d’una 
societat afecta de forma directa el benestar de la ciutadania, al seu futur i a la mateixa 
capacitat de desenvolupament econòmic. 
 
Atès que durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, el Govern de la Generalitat 
ha decidit canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i ha aprovat, el 30 
d’agost de 2011, un nou Decret de desplegament de la Llei de la renda mínima 
d'inserció que modifica substancialment els requisits per participar i mantenir-se al 
programa. 
 
Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips socials 
bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació a l’accés, el manteniment i la 
sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima 
d’Inserció (PIRMI), essent els i les professionals municipals qui coneixen la realitat de 
la RMI, qui coneixen les situacions concretes que hi ha darrera dels expedients. 
 
Atès que amb la modificació del sistema de pagament de la Renda Mínima d’Inserció, 
abonant la prestació amb xec nominatiu enlloc de per transferència bancària com 
sempre s’havia fet, sense previ avís ni comunicació als Serveis Socials Bàsics i en ple 
període de vacances estiuenques, ha provocat patiment i angoixa a 34.000 beneficiaris 
de la RMI de les que depenen 110.000 persones i en alguns casos no haver percebut la 
prestació a hores d’ara; i s’han provocat dificultats serioses als equips professionals 
municipals responsables del seu suport social i una major despesa dels Ajuntaments i 
Consells Comarcals. 
 
Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de 
beneficiaris de la RMI s’ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i reforçar 
la solidaritat i el compromís vers els/les que més pateixen.  
 
Atès que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen situacions 
molt precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics extremadament reduïts; 



persones en situació de pobresa extrema on sovint s’hi afegeixen greus dificultats 
socioeducatives i de salut. 
 
Atès que la Renda Mínima d’Inserció no és una prestació qualsevol, sinó que estem 
parlant del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de prestacions que 
conforma el nostre sistema de protecció social. És el darrer recurs que tenen les 
persones sense feina i amb la resta de prestacions esgotades. És una prestació de 
supervivència per moltes persones i també per moltes famílies amb infants a càrrec que 
pateixen indirectament la pobresa. 
 
Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar Social, 
celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de Governs Locals del 25 de juliol, 
es va informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei de la RMI, que 
modifica diversos aspectes del funcionament del PIRMI, els col·legis professionals, els 
sindicats, la patronal del sector, les entitats socials presents, i el món local van 
manifestar el seu malestar per haver rebut una convocatòria sobtada que impedia aportar 
millores a la proposta de Decret.   
 
Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s’han produït s’han 
realitzat mitjançant l’acord polític i social amb el màxim de grups parlamentaris, amb el 
món local, i els sindicats i les entitats socials. 
 
Atès que manquen recursos humans municipals i autonòmics per fer un seguiment 
acurat dels beneficiaris de la RMI, així com també serveis i recursos de formació i 
orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació. 
 
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina 
proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- FER ARRIBAR a la Conselleries de Benestar i Família i a la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació el malestar i el rebuig de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a les seves darreres decisions en relació al PIRMI per entendre que suposen un 
menysteniment al món local, als i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i a les moltes 
persones que participen del PIRMI, així com un retrocés en les línies de treball que 
ajuden a afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania. 
 
Segon.- DEMANAR al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament 
urgent a aquelles persones que encara avui no han rebut la seva prestació tot i complir 
amb els requisits vigents del PIRMI i que el sistema de pagament de la RMI sigui 
sempre per transferència bancària.  
 
Tercer.- DEMANAR al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de 
Desplegament de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció fins a poder arribar a una 



proposta de major consens amb el Món Local, els Grups Parlamentaris, els Agents 
Socials, el Tercer Sector Social, els Col·legis Professionals i la ciutadania en general. 
 
Quart.- MANIFESTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels Serveis Socials Municipals de 
participar del debat per la reforma del Programa Interdepartamental de la Renda 
Mínima d’Inserció i per l’impuls d’un nou Pla contra la Pobresa a Catalunya. 
 
Cinquè.- DEMANAR a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials 
Bàsics i que aquests puguin fer un millor seguiment de les persones participants al 
PIRMI, així com un major nombre de serveis i recursos de formació i orientació 
laboral. 
 
Sisè.- TRASLLADAR aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’ACM, als agents 
socials, al Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de 
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer 
Sector Social. 
 
El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions: 
 
Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: Vull començar dient que, des del nostre 
grup del PSC, nosaltres recolzarem i aprovarem o direm que sí a aquesta moció. De 
tota manera, aquesta moció ha estat presentada per molts Ajuntaments pel grup 
d’Iniciativa d’una manera molt genèrica, i a mi m’agradaria que es pogués fer una 
reflexió més concreta a la realitat que manca en aquesta població, la nostra, que és les 
Franqueses. Bé, particularment, jo com a regidora penso que estic molt d’acord amb 
aquestes propostes que fa Les Franqueses Imagina, perquè penso que han tocat una 
mica la llaga social, i també m’agradaria afegir algunes percepcions, perquè com a 
representant de l’Àrea de Serveis Socials, evidentment toca. Jo voldria dir algunes 
coses com, per exemple, el risc de descrèdit que es fa en els professionals dels serveis 
socials. Quan dic això em consta que m’enteneu, perquè són les persones que estan a 
primera fila, són les persones que coneixen la realitat d’aquelles persones que venen a 
demanar un ajut concret, i en aquest cas, un dels ajuts que s’està parlant en aquest 
moment és el tema del PIRMI. Es fan informes basats en els expedients que realitzen 
els professionals, aporten els seus recursos humans, nosaltres aportem els recursos 
econòmics i, a més a més, ells vetllen pel suport social. Aleshores, els expedients 
emesos pels professionals dels serveis socials es veuen qüestionats per la Comissió 
Interdepartamental. Per què? Perquè, al nostre judici, aquest Comitè està constituït per 
persones de Recursos Humans, no per persones professionals del sector social, i en 
realitat això també provoca una doble tasca, i a més a més molta més despesa 
econòmica. No oblidem que aquestes modificacions del RMI han sigut molt 
dràstiques, estan sense consens, han sigut emeses en unes dades (en vacances) que no 
ha donat prou espai de temps perquè es pugui donar una mínima informació als usuaris 



de que no podrien rebre les seves prestacions. Això ha provocat que moltes persones 
en aquestes situacions s’hagin adreçat a l’Ajuntament a demanar un ajut d’urgència, en 
el qual com us puc garantir, les despeses d’ajuts econòmics a l’Ajuntament estan 
bastant “tocades” i a més, això en el futur ho estem mirant. En aquesta situació, els 
professionals de serveis socials, concretament el nostre, quines són les seves 
mancances? I aprofito una mica per incidir en això, perquè crec que és molt important. 
Els serveis socials es veuen col·lapsats, això per començar. La saturació de persones 
que han quedat per exemple, sense la prestació de l’atur. Hi ha situacions de 
desesperació social (i no estic exagerant) en les quals hem de buscar unes noves 
fórmules d’ajudar. Hi ha casos de famílies que estan a la línia del que és l’exclusió 
social. Aleshores, la pressió que fan els usuaris als treballadors és bastant gran. 
Pressió, violència, una mica d’agressió verbal... Hi ha llistes d’espera de més de tres 
mesos, hi ha el retall de recursos, com estem parlant aquí a nivell social, tant com el 
tema Projecte Infància, importantíssim, els nens són els que també pateixen aquestes 
retallades en aquests ajuts, ajuts econòmics, i que la responsabilitat per part de la 
Generalitat sigui d’afegir recurs humà, no estem parlant només de recurs econòmic. 
Les retallades dels serveis bàsics poden comportar problemes, problemes greus de 
conflictivitat social. Si l’atur empitjora, vol dir que la gestió serà complicada i el cost 
de l’extinció de determinats expedients del RMI encara implicarà un cost afegit. I això 
l’hem de pagar nosaltres, els Ajuntaments. Segons les dades del Departament de 
Treball, d’empresa, entre octubre i març de 2012 i dades estadístiques, quasi el setanta 
per cent de les persones d’atur entre aquestes dates que he dit, esgotaran la seva 
prestació. Aleshores, què farem a l’Ajuntament? Quines aportacions, quins ajuts els hi 
donarem a aquestes persones? El risc d’exclusió és molt gran i jo estic d’acord que 
s’han de prendre mesures d’eradicar el frau, perquè és un dels objectius d’aquestes 
retallades, però si volem construir un sistema més just i solidari, hem de donar temps 
suficient per un canvi. Sempre. La clau està (que es diu molt fàcilment però jo hi crec 
en això) en fomentar els valors de la societat amb el civisme, la responsabilitat 
individual, les obligacions dels ciutadans davant de l’acompliment dels requisits 
exigits en aquestes modificacions; analitzar les situacions de la mateixa manera que 
hem de tenir cura del benestar social. I tot això comporta temps, comporta implicació, 
dedicació i recursos. 
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCÍA: El nostre grup votarà a favor de la 
proposta. Una cosa volíem demanar i, tot i veient la data en que va sortir, el dia vint-i-
sis d’aquest mes a la Vanguàrdia, que posava: “Sis mil falsos casos de PIRMI”, una 
cosa sí que volíem: demanar una modificació, una esmena que seria en el segon punt, 
on posa que el pagament es fa per transferència bancària, posar que sigui per xec 
nominatiu. No, no, només per xec nominatiu. 
 
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Gràcies per situar-nos en la situació que tenim. 
Tu has dit: “és molt greu” i nosaltres volem donar testimoni que un veí fa poc es va 
llençar al tren per una situació extrema de depressió per una situació. D’acord? Bé, 
dos. Un és va suïcidar també en un cotxe. Dit això, jo pensava que em demanaria més 
aviat treure la primera part, la de fer el pagament urgent a aquelles persones que avui 



encara no han rebut la seva prestació, que seria la part en que una mica el Govern 
s’està agafant per dir: “he fet això perquè hi ha un frau”. A la segona part, el mateix 
Govern (i si m’equivoco tu em rectifiques) després d’aquest primer xec està fent la 
transferència via bancària, per tant és absurd demanar-li al Govern que faci una cosa 
que ja està fent ara mateix. Ja l’estan fent ells mateixos, d’acord? De fet, la Llei s’ha 
tornat molt més dura, té un termini que són vint-i-quatre mesos amb una sèrie de 
controls, que amb això estem totalment d’acord. Evidentment, igual ha faltat aquest 
punt de rigorositat i seriositat. El que no pot ser és que en lloc de seure’s amb els 
professionals i dir: “aquí hi ha un punt d’aprofitament per part d’algú, no sé de qui, 
d’algú”  i no dic noms com han dit alguns assenyalant alguns immigrants... 
“D’alguns” . Anem a veure com podem solucionar això, o no? Per la brava, perquè 
aquí mano jo, i punt. A veure si tenen els mateixos pebrots, amb perdó, per aplicar 
aquest impost als rics que va anunciar el senyor Mas. Amb aquests han començat a dir 
que han de consensuar amb l’Estat espanyol, per fer això. Però els que no poden, els 
que depenen de mi, aquests els “machaco” i els trinxo si cal... Tot en nom de que hem 
de tenir una economia sanejada. Sense consensuar amb professionals. Hi ha 
professionals del sector (i a mi em consta perquè jo hi treballo) que aquest estiu ho han 
passat fatal, arribava gent i tenien ordres de no tramitar ni un sol RMI més, i això no 
ha sortit a la premsa. I això és molt greu. Per tant, jo demano que podem retocar la 
primera part, però la part del xec, és que no... Jo demano que voteu a favor.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Jo explicaré el vot de Convergència i Unió, que era un 
vot en principi “No”, però les vostres intervencions també ens fan anar cap a 
l’abstenció en aquest aspecte. El que està clar, per nosaltres la justificació del “No” era 
que l’actuació de la Generalitat no sé si es correcta o no correcta amb les formes, però 
ha detectat un dinou per cent de frau, i això és molt. I això és molt. Era gent que igual 
estava a l’estranger i seguia cobrant el PIRMI. Jo no sé si els fins justifiquen els 
mitjans, això és maquiavèlic, però el que està clar és que hi havia aquest frau. Per la 
resta, què podem fer nosaltres i què pot fer el govern de les Franqueses? Jo crec que en 
els pressupostos i en les modificacions de crèdit que hem fet, ho estem fent. La partida 
de l’any 2008 era de 24.000 euros, la partida a 1 de gener de 2011 són 25 i escaig, més 
els 90.000 de modificació de crèdit que hi aniran incorporats. I ara, el que ens falta és 
desenvolupar nosaltres, aquí (tenim una feina que hauríem de fer tots plegats), un 
reglament que la senyora Gisela Santos ja hi està treballant, un reglament consensuat 
per tothom en el tema dels ajuts socials. Si això ho aconseguim, jo crec que les 
Franqueses podrà estar orgullosa de tenir un Reglament d’ajuts socials, dins de la 
situació que tenim, de la situació crítica que tenim. A partir d’aquí, nosaltres ens 
abstindrem. Passem a votació. 
 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals LFI, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i CPF, i cinc abstencions dels 
regidors dels grups municipals CiU i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 



Finalitzada la votació, el senyor ALCALDE dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 

17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
 
Intervé el senyor TORNÉ: La intervenció del mes de juliol en que vaig demanar que la 
nostra proposta en que reclamàvem mitjans pel grup municipal per poder treballar, 
se’ns va contestar a finals de juliol que es resoldria en una reunió de la Junta de 
Portaveus. Ni se’ns han facilitat els mitjans ni tampoc hi ha hagut la reunió, i han 
passat dos mesos. Jo el que demanaria, o que passi una cosa o l’altra, però que 
realment es resolgui perquè no podem estar sense aquests mitjans que vam demanar 
per escrit i se’ns va dir que ens facilitarien. 
 
Intervé el senyor GONTÁN: Com ja vaig reiterar al passat Ple de 28 de juliol, ens 
preocupa el mapa escolar, perquè s’estiren les dates.... (...) ... ens agradi o no, a 
l’escola pública jo crec que cada vegada hi anirà més gent, i més en aquesta situació 
econòmica. Per tant, li demanem per segona vegada que, si us plau, engeguem el 
debat. Convoquem el Consell Escolar, si cal. Comencem un debat seriós a totes 
bandes, sense excepció: pares, sector professorat, alumnes de secundària, polítics, 
transport... Però una primera actuació que es podria fer és començar a engegar 
l’Oficina municipal d’escolarització. Bàsicament perquè es tractaria de que a les 
prescripcions escolars no anés cada pare buscant a quin centre col·locarà el seu fill, 
sinó que estigués centralitzat i fos escrupulós. Perquè ens podem trobar amb directors 
que no admetin un alumne perquè no els ve de gust, sense més. Sabem que la immensa 
majoria dels professionals no ho fan, però podríem trobar el cas. Si hi hagués una 
Oficina municipal d’escolarització això quedaria més garantit i no caldria anar donant 
voltes.  
 
Intervé el senyor BERNABÉ: Faig un prec a la regidora d’Obres i serveis. M’ha 
arribat com a President del Consell del Poble de Corró d’Amunt una petició de posar 
un fanal davant de l’entrada de l’església, perquè es veu que queda molt fosc de nit. 
Pregaria que s’estudiés la possibilitat, que es miri si realment és així i si tenim material 
per poder fer front a això. 
 
Intervé el senyor BADIA: Pregunta per la Vanessa de Serveis. El manteniment dels 
polígons està deixat fa tres o quatre mesos, per què no es fa quan estem pagant a 
l’empresa? Tema de les palmeres del carrer Aragó: vuit palmeres tallades pel 
problema que ja sabíem de fa temps, el cuc del morrut. Per què no s’ha fet el 
tractament, quan ja es va avisar? I al final, pregunta també per la Vanessa, al final del 
carrer Aragó, que es fa ver aquella zona nova, el tema dels gossos crec que caldria una 
mica de... hi ha un parc i els veïns es queixen. Pel senyor Marín: el tema del quiosc de 
Bellavista, és important. Està tancat, és important fer alguna cosa, com sigui, però... 
Pregunta pel senyor Alcalde o a la senyora de Cultura: a la guarderia Gegant del Pi, de 
Bellavista, l’entrada esta molt deixada, hi ha herbes, hi ha el problema de que entra 



aigua quan plou molt fort. No s’ha fet res, hi ha un problema dels nens que estan dins 
de l’escola, les mares s’estan queixant de que dins de l’escola fa molta calor. Hi ha una 
Llei que diu que no es pot posar aire condicionat, però li recordo que el mateix 
problema el vam tenir a la guarderia d’aquí dalt de les Franqueses, i ens van posar 
unes reixes a les portes perquè respirés. Vagi a mirar perquè fa molta calor, i els pares 
em sembla que estan agafant signatures. I una pregunta pel senyor Alcalde: a la Junta 
de Govern de juliol vostès aproven un contenciós administratiu, planta incineradora 
biomassa. La meva pregunta és molt important, perquè sempre ha sigut important 
aquest tema: com és que no se’ns ha comunicat a aquests regidors? Com és que no 
s’ha fet un informe, com sempre li demano?... 
 
Rialles del públic. 
 
Continua el senyor BADIA: ... perquè és un tema molt important, i quan interessa... I 
com és que no ha passat per aquest Ple? Per què no ha passat per aquest Ple? I li faig 
una altra pregunta: quan costarà aquest contenciós als ciutadans de les Franqueses? 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé, passem a les respostes. 
 
Respon la senyora GARCÍA: Referent a l’entrada de l’església, hem anat allà amb el 
tècnic, però aquella zona és privada, l’Ajuntament no pot anar a posar allà un fanal, és 
zona de l’església. (...) El manteniment de polígons, senyor Badia vostè ja ho sap ja 
que era regidor d’Obres i serveis, en l’anterior conveni no estava inclòs el tema de 
polígons. Quan vostè fa un any i mig va començar el nou conveni, als plecs van fer 
quatre lots, i un d’ells eren els polígons. S’ha finalitzat aquest conveni, es signarà en 
data 1 d’octubre, començaran ara a treballar i l’empresa Viver de Bell·lloc començarà 
a netejar a tots els polígons. El tema de les palmeres del carrer Aragó: sí que es cert 
que es va demanar des de l’Àrea de Medi Ambient, perquè vostè era regidor en aquell 
moment, que es fes el manteniment. L’equip de govern que hi havia aleshores, quan 
van finalitzar les obres i demés, ara suposo que el contestaran. Nosaltres l’única cosa 
que hem fet és verificar i fer la poda, perquè estaven en mal estat. I el final del carrer 
Aragó, el tema de la problemàtica amb gossos, som conscients. Prenem nota i 
passarem nota a Seguretat Ciutadana perquè donin voltes i, si s’ha de multar als 
ciutadans, que ho facin.  
 
Respon el senyor PROFITÓS: Hi ha un tema que la senyora Vanessa no ha dit però 
que em sembla que és important dir. El fet de tallar aquestes palmeres que s’han hagut 
de tallar, el cost ha sigut zero. Jo diria que les coses s’han de dir. La gent de l’Àrea han 
pogut gestionar que això s’inclogués dins del conveni de manteniment. 
 
Respon el senyor MARÍN: Sobre la pregunta del quiosc que m’ha fet, senyor Badia, 
l’he de dir que des de l’Ajuntament s’han fet dues convocatòries, dues. La primera va 
quedar deserta, i a la segona es va presentar una persona. Aquesta persona, quan es va 
assabentar de que per gaudir del quiosc havia de dipositar una fiança a les editorials, 
va fer números i va considerar que no l’interessava. Per tant, voluntat tota per intentar 



donar-li una utilitat al quiosc, però de moment no hem aconseguit, amb tots aquests 
concursos, que algú es presentés. Tornarem a fer-ho, a veure si amb una nova 
convocatòria algú el vol explotar. En quant al tema de les palmeres del carrer Aragó, 
hem de dir que l’actuació urbanística que es fa al carrer Aragó va ser a 2008, que és 
quan va començar la plaga del morrut. (...) ... Quan es va començar a propagar d’una 
manera molt notable, va ser a partir d’aquesta. Això són els informes que nosaltres 
tenim. Aleshores, hem de dir que és imprevisible. Tant és així que, si féssim memòria, 
també als geranis hi ha la mosca que els ataca i que els deixa fora d’òrbita, i es queden 
els troncs negres. Per tant, estem davant d’una casuística que és imprevisible. Hem de 
dir que en aquests moments, l’Ajuntament encara disposa de la fiança que l’empresa 
diposita quan es fan les obres, i que el que farem serà verificar si l’empresa ha posat 
tots els mitjans necessaris perquè les palmeres no se’n marxessin en orris. Res mes. 
Fins que no es pugui esbrinar si han posat els mitjans, no tornarem aquesta garantia.  
 
Intervé el senyor BERNABÉ: Celebro que hagi costat zero allò de les palmeres, però 
és que ja partim d’un concepte, de posar palmeres en un lloc on igual ha d’haver-hi 
vegetació autòctona que aguanti molt més millor això. M’explico? Amb això suposo 
que estem tots d’acord. Per mi és una malversació (i no vull dir-ho en termes jurídics, 
sinó en terme ciutadà) posar allà unes magnífiques palmeres que no hem pogut ni 
gaudir, i talar-les. És que el mínim és que l’empresa garantís el producte que està 
venent. Això és el mínim.  
 
Respon la senyora ISIDRO: Sobre el Consell escolar, en el qual també es debatrà el 
mapa escolar i l’OME, estem preparant una reunió a veure si és possible ja pel mes 
d’octubre poder iniciar totes aquestes reunions, perquè són temes d’importància. I no 
només aquest sinó el tema de l’escolarització pels anys vinents, a deu anys vista quasi 
bé. És un tema important i jo li reconec que sí, que en breu, el més breu possible, 
farem aquest Consell Escolar. Sobre el tema de l’entrada de l’escola del Gegant del Pi, 
senyor Badia, suposo que es refereix a les herbes, no? (...) Nosaltres, des de Direcció, 
des de la concessionària que té aquesta empresa, no hem tingut cap notificació per part 
de Direcció. Per tant, demà mateix ens posem en contacte amb la Direcció i prenem 
mesures al respecte. (...) A veure, la Direcció ens ha d’avisar de les incidències, val? 
És el mateix que passa amb allò de que fa molta calor. Abans de recollir signatures, o 
tot això, jo penso que la Direcció és qui està incomplint el que li pertoca fer, que és 
avisar d’aquestes incidències per nosaltres poder solventar aquestes coses. De tota 
manera, si fa molta calor a la guarderia, també penseu que la legalització d’aquestes 
escoles bressol les fa el Departament d’ensenyament, no pertoca a l’Ajuntament, val? 
Nosaltres podem posar molta voluntat, però si han fet la legalització d’aquesta escola i 
veuen que aquestes condicions són les que pertoquen... Doncs a veure, nosaltres la 
voluntat la posem tota, però no és una cosa que en principi ens correspongui a 
nosaltres ni a la concessionària. És una cosa que podem posar-hi tota la voluntat i 
mirar de fer-hi el màxim possible, però que no ens toca, que ho sapigueu. 
 
El senyor BADIA fa comentaris fóra de micròfon. 
 



Continua la senyora ISIDRO: ... clar, però bé, igual com a l’altra escola bressol va 
anar l’Ajuntament i va fer unes mesures, en aquesta si les hem de fer les farem.  
 
Respon el senyor ALCALDE: Les dues preguntes que he de contestar jo, el tema de 
reclamar els mitjans, sí, senyor Torné, té raó en aquest aspecte. En aquests moments 
estem fent una reorganització de serveis i d’espais. Espero que ara, quan el tinguem 
acabat, mirem els espais lliures i atorgarem espais a la gent de l’oposició perquè 
tinguin un lloc de trobada i de reunió. I pel que fa a la planta de biomassa, l’únic que 
fem nosaltres és acomplir el mandat del Ple que es va aprovar per unanimitat. Res més 
que això.  
 
Finalitzades les intervencions de precs i preguntes, el senyor ALCALDE dóna pas al 
torn d’intervencions amb precs i preguntes del públic. 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                     
 

 
 


