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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 28 de juliol de 2011
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 21:50 hores
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
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
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
LLUIS LLORET MUÑOZ, secretari
Ha excusat la seva assistència:
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidora

1. APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS
Inicia l’acte el senyor ALCALDE: Si, si us plau... si us plau, molt bé, comencem.
Benvinguts i benvingudes a la sessió del Ple ordinari de data 28 de juliol. Començaríem
la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia, “Aprovar esborranys actes de les
sessions anteriors”. Alguna esmena al respecte? No? Cap?
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Si, jo, un segon... Perdó, en el punt en que
s’aproven les competències delegades del Ple a la Junta de Govern Local, tot i que es va
aprovar i tal..., recordo que, concretament vostè, va dir que aquestes competències es
revisarien via Junta de Portaveus, i no sé si a l’acta això hi consta o no hi consta. Ara
mateix no ho sé...
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Intervé el senyor SECRETARI: Hi consta, hi consta...
Continua el senyor BADIA: Sí? Que es revisarà via Junta de Portaveus? D’acord,
d’acord, gràcies.
Intervé el senyor SECRETARI: Consta que l’Alcalde es compromet a tenir una reunió
amb la Junta de Portaveus per veure finalment, si és el cas, quines es deleguen i quines
no. Això és el que diu l’acta. Que se’n delegaran, però que es veurà quines sí i quines
no.
Continua el senyor BADIA: Ara, això, fins que no vagi a la Junta de Portaveus està
pendent encara de saber quines són...
Intervé el senyor ALCALDE: Hi ha una qüestió, i és que està aprovat, d’acord ? Això
està aprovat. Aleshores, per Junta de Portaveus, al setembre (a banda de, entre d’altres
coses el tema dels espais, com heu sol·licitat, com el senyor Torné m’ha sol·licitat) es
tractarà aquest tema de la delegació de competències; estudiarem i si, de cas, adoptarem
un nou acord de Ple.
Comenta el senyor BADIA: D’acord, gràcies.
Continua el senyor ALCALDE: Per tant, passaríem a signatura.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la signatura de l’acta i al
següent punt de l’ordre del dia.
Continua el senyor ALCALDE: Bé, molt bé, seguim. Només un cosa: excusar la
presència de la Gisela Santos, que no ha pogut assistir però ha excusat la seva
presència. I només una altra qüestió: al senyor Randos el veuran amb ulleres fosques,
no és una falta de respecte, sinó que té conjuntivitis i ens ha demanat que us ho
comentem, val? Per tant, el veureu amb ulleres fosques, val? Fet aquest aclariment,
passaríem al punt número 2.
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 630/2011, DE
DATA 7 DE JULIOL, PEL QUAL ES NOMENA EL REGIDOR ÀNGEL
PROFITÓS MARTÍ COM A MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, COM A QUART TINENT D'ALCALDE I COM A REGIDOR
DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PARTICIPACIÓ. El senyor
Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta:
Atès que per Decret de l’Alcalde núm. 607/2011, de data 29 de juny de 2011, es va
acordar constituir la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament amb els membres
següents:


President:

l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé i Tenas.
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Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve.
Sr. Esteve Ribalta i Sánchez.
Sr. Javier Álvarez Álvarez.
Sra. Vanesa García Domínguez.
Atès que per Decret de l’Alcalde núm. 608/2011, de data 29 de juny de 2011, es van
nomenar els Tinents i Tinentes d’Alcalde següents:


Primera Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve



Segon Tinent d'Alcalde: Sr. Esteve Ribalta i Sánchez.



Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez.



Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Vanesa García Domínguez.

ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 555, de data 23 de juny, es va establir el
cartipàs municipal
ATÈS que interessa modificar els esmentats decrets en el sentit que el regidor sr. Àngel
Profitós Martí s’incorpori com a membre de ple Dret de la Junta de Govern Local,
exerceixi les funcions de quart Tinent d’Alcalde i de Regidor de Serveis Centrals,
Hisenda i Participació.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- MODIFICAR els Decrets de l’Alcalde esmentats anteriorment en el sentit
següent:
-

DESIGNAR el Sr. Àngel Profitós Martí com a membre de la Junta de Govern
Local
DESIGNAR el Sr. Àngel Profitós Martí com a quart Tinent d’Alcalde
DELEGAR la direcció política de l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i
Participació al mateix Sr. Àngel Profitós Martí

Segon.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals.
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Tercer.- NOTIFIQUI’S aquesta resolució al Sr. Profitós Martí, als membres de la Junta
de Govern Local i als regidors/es delegats i a les àrees municipals.
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
No hi ha intervencions.
Finalitzada la intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.
3. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DE DATA 14 DE JULIOL DE 2011, PEL QUAL ES CREA UNA
COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA
CORPORACIÓ, AMB LA DENOMINACIÓ DE "COMISSIÓ D'ESTUDI
DE LES FINANCES LOCALS" El senyor Secretari llegeix la part
dispositiva de la proposta:
ATÈS que, una vegada celebrades les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011, el
passat dia 11 de juny, es va constituir el nou Ajuntament de les Franqueses del Vallès i
va ser elegit Alcalde el Sr. Francesc Colomé i Tenas, cap de la llista de la candidatura
de Convergència i Unió (CiU).
ATÈS que el passat 23 de juny, l’Alcalde va signar un pacte de govern amb els
representants dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), del
Partit Popular (PP), d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i d’Unión de Pueblos
de les Franqueses del Vallès per al mandat corporatiu 2011-2015.
ATÈS que a l’esmentat pacte de govern s’hi estableix, entre d’altres, el compromís de
les dites forces polítiques de crear una comissió d’estudi sobre les finances de la
Corporació, la qual tindrà, com a mínim, les funcions i competències següents:
a) encarregar, supervisar i fer pública una auditoria financera, comptable i de gestió de
l’Ajuntament que inclogui el major nombre d’anys possible.
b) presentar un informe sobre la situació econòmica de l’Ajuntament.
c) proposar línies d’actuació per millorar la situació econòmica de l’Ajuntament.
d) Realitzar un informe previ de tots els temes econòmics que hagin de ser aprovats per
l’Ajuntament.
ATÈS que l’esmentat pacte estableix, també, que la comissió serà presidida pel regidor
d’Hisenda; que en formaran part tots els grups signants del document i aquells altres
que ho vulguin i que, quan sigui necessari, hi podran assistir tècnics de la Corporació.
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ÉS PER TOT AIXÒ que l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat
amb el Decret núm. 606/2011, de data 29 de juny (pel qual es deleguen a aquesta, entre
d’altres atribucions, la clàusula residual d’atribucions de l’Alcalde), l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- CREAR una comissió d’estudi sobre l’estat de les finances de la Corporació,
amb la denominació de “Comissió d’Estudi de les Finances Locals”, la qual tindrà les
funcions i competències assenyalades anteriorment.
Segon.- La composició de la comissió serà la següent:
President: El Regidor de l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació.
-un representant del grup municipal de CiU
-un representant del PSC-PM
-un representant del grup municipal del PP
-un representant del grup municipal d’ERC-AM.
-un representant del grup municipal d’UPLF
Els grups municipals de CPF, de LFI i de PxC també podran nomenar, cadascun d’ells,
un representant a la comissió.
Tercer.- El President de la comissió fixarà, lliurement i en funció del desenvolupament
dels treballs a realitzar, la periodicitat o les dates en què caldrà convocar les sessions
de la comissió.
No obstant, això, haurà de convocar sessió si així, li demana, justificadament, la
majoria absoluta dels seus membres.
Quart.- Les funcions i les atribucions de la comissió abans assenyalades (d’informe,
proposta, supervisió, etc....) ho seran sens perjudici de les funcions atribuïdes per la
legislació local als òrgans, necessaris i complementaris, del mateix Ajuntament.
Cinquè.- La vàlida celebració de les reunions de la comissió requerirà la presència de
la majoria absoluta del total de components d'aquesta, en primera convocatòria, i un
mínim de tres membres mitja hora més tard.
Les decisions s’adoptaran per majoria dels assistents.
Sisè.- Amb caràcter ordinari, assistiran a les reunions de la comissió, l’Interventor, la
Tresorera i la Comptable d’Entorn Verd, s.a.
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Podrà assistir, també, a les sessions de la comissió el personal de la corporació que el
President consideri convenient, a efectes d’informar o d’assessorar sobre assumptes
concrets.
Setè.- De les sessions que celebri la comissió se’n aixecarà acta succinta per part del
funcionari/ària o empleat/da de l'Ajuntament que es determini.
Vuitè.- A cadascun dels membres de la comissió se li facilitaran els mitjans suficients
per al millor coneixement i atenció dels assumptes a tractar.
Novè.- L’assistència a les reunions de la comissió no serà retribuïda.
Desè.- Les sessions de la comissió no són públiques, sens perjudici que, una vegada
finalitzada la seva missió, es doni la publicitat a què s’ha fet referència a la part
expositiva dels presents acords.
Onzè.- NOTIFICAR-HO als portaveus dels diferents grups municipals; al Regidor de
Serveis Centrals, Hisenda i Participació; a l’Interventor, la Tresorera i la Comptable
de la mercantil Entorn Verd, s.a.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Bé, en referència a la Comissió d’Estudi
que es vol crear, ja ho he dit per escrit, però dic també davant d’aquest plenari, el
següent: hi ha una llei que regula la constitució de les comissions informatives i
d’estudi, la qual, tant l’estatal com la catalana, diu ben clar quin és l’òrgan que les ha
de crear, de quina manera s’han de constituir i de quina manera han de funcionar. Les
comissions d’estudi o comissions informatives han d’estar creades pel Ple i, a més, hi
ha de tenir representació tots els grups polítics del Consistori, tant si és d’una manera
proporcional com si és amb vot ponderat. En aquest cas, no sabem si és d’una manera
ponderada, o no, per tant no acompleix ni el tema de que són tots els grups polítics ni
tampoc el tema de la ponderació del vot. Ni tampoc consta que l’hagi d’aprovar el Ple
i no només la Junta de Govern. Apart de tot això, hi ha dues anècdotes, dintre de la
redacció de l’acord de constitució, que les dic perquè són errades que convindria
esmenar, que diuen, a l’article segon, que hi haurà un President que és el regidor de
l’àrea d’Hisenda, i també del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, que és un grup
unipersonal, i és la mateixa persona, per tant, que no poden haver-hi dos membres del
mateix grup, tant el President com l’altre. O és una cosa o és una altra, o ha de posarho en dos articles diferents. Per lo tant, si hi ha un membre d’Esquerra, el President es
designarà amb la persona que digui el reglament, però la mateixa persona no podrà ser.
Apart d’això, hi ha una anècdota que sí que no la vull deixar de passar, que és el tema
que posa aquí, un article que diu que els regidors, per assistir a la Comissió no
cobraran. Em sembla molt bé la proposta, però, desgraciadament, els únics que no
cobren són els de l’oposició, perquè tots els altres tenen sou fix, i aquests cobren tant
si hi van com si no hi van. Per tant, que no calia posar-ho d’aquesta manera, sinó
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senzillament com està estipulat. A partir d’aquí ens agradaria que estigués constituïda
correctament, tal i com diu la llei, que hi fossim representats i, a més, que quedés ben
clar de quina manera han de votar els seus membres i quina és la seva representació.
Pren la paraula el senyor BADIA: Referent a aquest tema de la Comissió d’estudi,
informe i consulta, vull que el senyor Secretari ens digui per què ha passat això per
Junta de Govern si el mes passat ja es van aprovar per ple totes les Comissions i tot el
que hi havia. Jo li vull dir al senyor Secretari que tinc aquí el “Decreto Legislativo
2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y
de régimen local de Catalunya”. A l’article 60.3 ho explica molt bé: “Comissions
d’estudi, d’informe o de consulta. Corresponde al Pleno determinar el número i la
denominacion de las comisiones de estudio, de informe o de consulta i de sus
modificaciones”. Apart, vull dir, que el Secretari ens doni una explicació. I per què no
es cobra, és clar. ? Quan vostès cobraran, m’imagino, no?
Pren la paraula el regidor senyor PROFITÓS: Intentaré respondre conjuntament a tots
dos. Començant pel senyor Torné, sí que tenen representació tots els partits que estan
en aquest Ajuntament, si més no tots els partits que hi vulguin ser-hi. A mi em consta
que a la seva formació se’ls ha convidat a nomenar un representant perquè formi part
d’aquesta Comissió. A vostè no li consta? Vaja, ja em contestarà quan sigui però jo
estic segur que sí que se’ls ha convidat a nomenar un representant en aquesta
Comissió. Segon, no és un error que jo, com a regidor d’Hisenda i Participació
Ciutadana surti com a President i que al mateix temps, hi hagi una persona designada
per Esquerra Republicana.
Interromp, sense micròfon, el senyor TORNÉ: .... del grup municipal. Només una
persona del grup municipal.
Continua el senyor PROFITÓS: En qualsevol cas...
Torna a interrompre sense micròfon el senyor TORNÉ: ....
Continua el senyor PROFITÓS: On posa grup municipal? Un representant... Correcte!
En aquest cas, no era... Doncs li admeto que hi ha un error de redacció, no és aquest
l’esperit. L’esperit és que qualsevol dels grups pugui designar a la persona, sigui o no
regidor, que consideri més adient per fer aquesta feina. Senyor Badia, aquesta
comissió no té res a veure amb la Comissió Especial de Comptes. Aquesta comissió es
crea en virtut d’un pacte de govern, i l’objectiu d’aquesta comissió, per primera
vegada a la història d’aquest Ajuntament, és que tots els grups, govern i oposició,
estiguin al corrent de quina és la situació de les nostres finances, que tots els grups
(govern i oposició) puguin dir la seva dintre d’aquesta comissió, que s’estudiï que si
convé encarregar una auditoria, s’encarregui, no només econòmica sinó que arribi fins
els últims nivells que sigui possible; i al mateix temps que es pugui redactar una pla de
futur en el qual, insisteixo, hem volgut, dintre del pacte de govern, que tots els grups
(govern i oposició) puguin ser-hi, fins i tot vostè. Aleshores, el fet que no sigui
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retribuïda l’assistència a aquesta comissió, penso que és un tema prou interessant,
penso, com he dit que hi ha la possibilitat que si a vostè li sembla que hi ha una
persona dintre del seu grup més preparada que vostè per formar part d’aquesta
comissió, la designi, amb la qual cosa no és una comissió, o no vol ser una comissió
que estigui formada només per regidors sinó que volem que hi hagi persones realment
preparades per poder treballar sobre el tema. Sobre el fet de si això es pot fer per Junta
de Govern o si s’ha de fer en un Ple, la veritat és que no ho sé. No sé si el senyor
Secretari pot dir-nos alguna cosa al respecte... Jo suposo que si està aprovat per Junta
de Govern és perquè és correcte fer-ho, però la veritat és que no ho sé, però, en
qualsevol cas... (...) No és correcte...
Intervé el senyor BADIA: Correcte no.... (...) A més a més, el mes passat, vostè, què
va aprovar?
Intervé el senyor ALCALDE: Si, aviam, un segon..., senyor Badia, un segon, senyor
Badia, un segon... deixi acabar... Una qüestió només: el tema de l’aprovació, nosaltres
no som juristes i l’únic que hem demanat al senyor Secretari és quin òrgan l’havia
d’aprovar. Evidentment, el senyor Secretari ens ha dit: “per Junta de Govern es pot
aprovar”. Si no, no ho haguéssim fet, l’hauríem portat a Ple, l’aprovació.
Intervé el senyor BADIA: S’han aprovat el mes passat, les comissions. Vostè el mes
passat....
Continua el senyor ALCALDE: Jo li explico, jo li explico: vostè no és jurista. El
senyor Secretari és jurista. Aleshores, a partir d’aquí, el senyor Secretari ens diu això.
Nosaltres entenem que és així. Que és així, res més que això, no tenim res a veure.
Aquesta comissió és per donar transparència a l’Ajuntament. Ens és igual aprovar-ho
pel Ple com aprovar-ho per Junta de Govern. Nosaltres volem que tots els grups
polítics hi siguin representats, no, no, res més que això. Que hi siguin tots, tingueu dret
o no tingueu dret. I res més que això, només perseguim això.
Interromp el senyor BADIA: Ara li faré una pregunta al senyor...
Continua el senyor ALCALDE: Senyor Secretari, pot informar breument, breument,
si és correcte que aquesta comissió s’aprovi per Junta de Govern? Només informi
sobre l’òrgan competent.
Intervé el senyor SECRETARI: Jo també ho he dit per escrit: crec que és correcte el
que s’ha fet perquè la Comissió informativa (temporal) a que es refereixen els grups
Convergència per les Franqueses i Plataforma, són aquelles que després han de
dictaminar temes de ple...
Interromp el senyor BADIA: No sento, no sento, no sento...
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Continua el senyor SECRETARI: Deia que les comissions temporals de les quals parla
vostè com a comissió que ha de crear el Ple, són aquelles que han de portar
necessàriament temes a la decisió del Ple. La comissió que s’ha creat (d’estudi, si...),
home, això ho diu la Llei... Diu, són Comissions... escolti’m, deixi’m... és una falta de
respecte a una persona que ha fet unes oposicions estatals ...
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Secretari, pot contestar?
Continua el senyor SECRETARI: Sí. Dic que la Llei diu, només, que s’hauran de crear
per acord del Ple aquelles comissions que hagin de dictaminar sobre assumptes de la
competència directa del mateix ple. No caldrà, per tant, en el cas d’aquelles que no han
de dictaminar sobre competències directes del Ple. Com pot comprendre, jo no tinc
cap inconvenient en que el Ple ho aprovi, si vostès volen aprovar-ho, ho demanen,
però entenc que l’acord plenari és innecessari i no obligatori.
Continua el senyor ALCALDE: Molt bé, queda clar... A veure, senyor Torné...
Comenta el senyor TORNÉ: Bàsicament, aclarir dues coses. Aquí, el format que té
aquesta proposta d’acord és una comissió informativa. Ara ens acabem d’assabentar,
segons el regidor d’Hisenda, que ja no és una comissió informativa: és una comissió
multidisciplinar en la que hi haurà persones i assessors que no tenen res a veure amb
l’Ajuntament, si així ho creuen oportú els grups polítics. Per tant, que aquest acord, en
certa manera, no és que estigui viciat, és que ja és incorrecte de cap a peus. Ara,
només dir-li una cosa: si realment vostès tenen un acord de govern, de governabilitat, i
diuen que a les comissions, als òrgans de participació ha d’haver-hi tots els grups
polítics, escolti, posi-ho correctament, no cal que ens amaguin dient: només hi serà el
govern i els altres poden venir o no poden venir, estan convidats. Nosaltres, per llei,
els grups polítics, en les comissions o en els òrgans de treball, ens toca per dret, no per
voluntat del govern. Ens toca per dret i això és una cosa que realment vull deixar-ho
ben clar. I després, el tema de la contradicció del punt segon, que si realment el
President i el grup municipal eren la mateixa persona, que realment ara ja hem aclarit
que el que es volia és que el primer sigui el regidor, i l’altre l’assessor. Però posi-ho
correctament, perquè també això és un error de fonament. I realment, el tema dels
diners és el que menys voldria discutir, home, que vostès, tot el govern, tinguin
assignat un sou, i que això només ho facin pels membres de l’oposició, ho trobo no per
venir a cobrar, ho trobo falta de respecte. Si diguessin: és que nosaltres ens ho
descomptarem, diria: és que el govern fa un exemple d’honestedat o de voluntat
d’alleugerir les finances municipals. Però això no és el fet.
El senyor ALCALDE comenta: Darrera intervenció, senyor Badia.
Intervé el senyor BADIA: Fer-li una pregunta. Vostè, segons ha aprovat en Junta de
Govern, aquí no posa res... Vostè ha dit que podem posar la persona que creiem
convenient... He entès això o no ho he entès? Sigui regidor o no sigui regidor?
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Respon el senyor PROFITÓS: Si senyor, ho ha entès bé. O sigui, la idea... D’acord, els
accepto a tots dos, els hi accepto a tots dos. La idea, la intenció d’això, repeteixo, és,
per primer cop en tota la història de les Franqueses que jo recordo, que hi hagi una
comissió d’estudi oberta a tots els grups, en la qual es pugui arribar a un estudi a fons
de la situació econòmica, de perquè estem en aquesta situació econòmica, de com
s’han fet les coses fins ara i de com volem que es facin les coses d’ara en endavant pel
que fa a les grans línies mestres d’actuació. No sé si es donen per satisfets amb això,
amb aquests aclariments, o si volen que això vagi a Ple i en aquest cas els hi sembla bé
formar-hi part, o els sembla incorrecte que hi siguin... No ho sé, vull dir....
Comenta el senyor ALCALDE: Per finalitzar, val? Per finalitzar: no pot ser una
comissió informativa, perquè formaran part gent que no forma part dels grups polítics.
Per què? Perquè volem que sigui gent capacitada, la millor capacitada per estudiar
econòmicament les coses. Per exemple, Convergència i Unió nomenarà a la número 5
de la llista, que és Montserrat Vila, que és economista i directora financera en una
empresa, que per números ella és la més idònia. Val? Res més que això. En el tema
econòmic, estudiem-ho, val? Si voleu ho estudiem. No hi ha cap mena de problema. El
senyor Javier no cobrarà, el senyor Profitós no cobrarà, perquè ells van per dietes, no,
perquè van per dietes. El de Convergència i Unió no cobrarà perquè és una persona de
fora, però si vosaltres creieu que com a membres i regidors de l’Ajuntament heu de
cobrar, m’ho feu saber i a la Junta de Portaveus del mes de setembre en parlem. Crec
que el tema ha quedat suficientment debatut... Si veritablement a la Junta de Govern,
l’acord ha d’explicitar que no és una comissió informativa i que en poden formar part
qualsevol persona que el grup municipal designi, esmenarem l’acord de la Junta de
Govern i així ho tirarem endavant, d’acord? Molt bé... Passaríem al punt número
quatre.
4. NOMENAR
REPRESENTANT
DE
LA
CORPORACIÓ
A
L'ASSEMBLEA GENERAL DE L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS
TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU). El senyor Secretari
llegeix la part dispositiva de la proposta:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 24 de juliol de 2008,
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a
l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió
Metropolitana de Barcelona (AMTU), a l’empara i en exercici del dret previst en
l’article 133 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.
SEGON.- NOMENAR com a membre representant d’aquest municipi al si de
l’Assemblea General de l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport
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Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), al tinent d’alcalde senyor
JOSEP BADIA TORRENTS.
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords a l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei
de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU).”
ATÈS que mitjançant Decret de l’Alcalde núm. 1168/2010, de data 9 de novembre, es
va resoldre nomenar com a membre representant d’aquesta Corporació a l’Assemblea
General de l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió
Metropolitana de Barcelona (AMTU), al tinent d’alcalde senyor JUAN ANTONIO
MARÍN MARTÍNEZ, en substitució del Sr. JOSEP BADIA TORRENTS.
TENINT EN COMPTE que mitjançant Decret de l’Alcalde núm. 555/2011, de data 23
de juny, es va resoldre, entre d’altres, delegar la direcció política de l’àrea d’Obres i
Serveis a la regidora VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ.
L’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a membre representant d’aquesta Corporació a l’Assemblea
General de l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió
Metropolitana de Barcelona (AMTU), a la senyora VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ,
regidora d’Obres i Serveis, en substitució del Sr. JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei de
Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), a la regidora Sra.
Vanesa García Domínguez i a l’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Intervé el senyor BADIA: M’agradaria preguntar sobre aquest tema a l’Interventor o el
Secretari si s’ha cobrat la subvenció d’AMTU l’any passat.
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Interventor, vol respondre al respecte?
Respon el senyor INTERVENTOR: De memòria no ho sé, si demà ve, m’ho pregunta
i l’hi miro, de memòria no ho sé.
Comenta el senyor BADIA: És que és molt interessant.
Continua el senyor INTERVENTOR: Hi ha moltes subvencions al cap de l’any i jo no
les tinc totes al cap.

Ple 28/07/2011 – pàg. 12

Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé, senyor Badia, demà abans que el senyor
Interventor se’n vagi de vacances, l’emplaço, senyor Interventor, a que li contesti al
senyor Badia.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF i LFI, quatre abstencions dels
regidors dels grups municipals CPF i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

5.
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2007. El senyor Secretari llegeix la part
dispositiva de la proposta:
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2007, comprensius de totes les
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la
Intervenció i per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de
quinze dies i vuit mes mitjançant edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província,
núm. 72 de 25 de març de 2009.
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, del Patronat
Municipal d’Esports, del Patronat Municipal de Cultura, de la societat Les Franqueses
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Entorn Verd SA i de la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica SL,
corresponents a l’exercici de 2007.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2007, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Bé, tenint en compte que no ens
consta que aquest punt hagi canviat en absolut des del primer moment en que es va
presentar, el nostre vot serà el mateix que vam fer en aquella ocasió, per coherència, i
per tant serà negatiu.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Esperem que la perplexitat ens sorprengui
i tothom sigui coherent, com manté la senyora Claveria, i per tant els regidors que van
votar en el seu moment en contra ara no canviïn el vot. Però com ens sorprendrà la
perplexitat d’aquest canvi de criteri, algú haurà de justificar per què canvia el vot en el
seu moment. Ho dic perquè les comptes de 2007, de 2008 i de 2009, per tant aquest
punt, aquest criteri, aquest posicionament, el farem servir pels propers dos punts i
aquest, com deia, creiem que hi ha regidors que en el seu moment van votar en contra i
que ara suposem (ja es veurà després) que votaran a favor. Això no deixa de ser
sorprenent, com es canvia de criteri estant a l’oposició o estant al govern, estant en una
situació d’una manera o en una situació d’una altra. Nosaltres mantindrem la
coherència però li donarem un favor al govern, perquè si no tindríem un problema a
l’hora de demanar subvencions, i com a gest de bona voluntat ens abstindrem en els
tres punts. Per facilitar la governabilitat, que si no més problemes tindríem a les
Franqueses.
Intervé el senyor ALCALDE: Alguna intervenció més? Bé, també li comento això,
suposo que deu anar adreçat cap aquí, no? Si, si, jo particularment, evidentment
canviaré el meu vot també per coherència. Evidentment estàvem sotmesos dins d’una
disciplina de grup, i dintre de la disciplina de grup vam creure convenient el votar que
no. I votàvem que no perquè no trobàvem legitimat el govern que hi havia. Res més
que això. Ara hi ha un govern diferent, hi ha un govern en principi sòlid. Els comptes
els hem d’aprovar perquè si no, evidentment, potser hi hauria subvencions que no ens
arribarien i necessitem aprovar-les. Senzillament això, val? Abans era una
circumstància, entono el “mea culpa”, l’entono, i amb altres coses que sortiran al llarg
de la legislatura, espero que no... però bé, ara és una altra situació absolutament
diferent. Molt bé, si, senyor Ribalta...
Pren la paraula el regidor senyor RIBALTA: Si, no, no, m’ha agradat especialment la
pregunta del senyor Gontán. Avui també portem a aprovació les festes locals. Jo
també, en el moment en que les festes locals es porten a la votació en el Ple d’avui,
també em faria la pregunta de si les podríem votar les festes locals de l’any 2008, de
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l’any 2009, de l’any 2010, que molts membres d’aquesta sala van votar en contra i
avui votaràn a favor.
Respon el senyor GONTÁN: Senyor Colomé, vostè té l’avantatge o l’excusa de que
formava part d’un grup i tenia disciplina de grup, cosa que com a excusa serveis, però
per vostè individualment no li serveix. Ara bé, hi ha d’altres que tenien disciplina de
grup i avui canviaran de vot. El senyor Ribalta, per exemple. Estava al govern i
aquests comptes els va votar en contra. Si, si, perquè li recordo que els va votar en
contra perquè eren els comptes del senyor Torné. Eren els comptes del senyor Torné,
si no revisi actas. Els de 2007 eren els comptes del senyor Torné i els va votar en
contra. Espero i desitjo, ja entenc la conjuntura, entenc que això és un pas endavant
que fem, però que no oblidem d’on venim, i per tant és important que tothom es
fustigui quan toca.
Respon el senyor RIBALTA: Senyor Gontán, li recordo que aquests comptes els vam
portar nosaltres a Ple perquè fossin aprovats, i amb la intenció, evidentment, per
respecte al municipi, de votar-los a favor. En el moment en que vam veure que els
propis autors... (...) Em separaré una mica potser... Molt bé, ara? Jo li recordo, senyor
Gontán, que nosaltres vam portar aquests comptes al Ple, va ser una iniciativa nostra
de portar-los amb la voluntat d’aprovar-los. En el moment que vam veure que els
autors d’aquests comptes volien votar-los en contra, moralment vam dir: “No podem
votar a favor una cosa si qui ha aprovat aquests comptes i els ha executat, hi vota en
contra”. Moralment ens vèiem impedits de portar aquest vot a favor. I ho vam dir en
el Ple. Per tant, no faci demagògia sobre el nostre vot, perquè la nostra intenció era
que fossin aprovats des del primer dia, per respecte a que eren uns comptes tancats. I
és així, senyor Gontán, per tant, no faci afirmacions gratuïtes que van en contra una
mica de la veritat i de com van anar les coses. La nostra intenció era que es votessin a
favor, però si les persones que els van executar l’any 2007 van dir, i van manifestar,
que votarien en contra, ens va semblar que èticament no els hi podíem votar a favor
una cosa que ells mateixos votaven en contra.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, tres vots en contra dels regidors
del grup municipal CPF, tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i PxC,
i per tant, amb el quòrum legal.
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

6.
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC
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CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2008. El senyor Secretari llegeix la part
dispositiva de la proposta:
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2008, comprensius de totes les
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la
Intervenció i desfavorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest
Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de
quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província,
sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació.
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal
d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd,
S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a
l’exercici de 2008.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2008, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Exactament la mateixa intervenció que en el
punt anterior.

Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, tres vots en contra dels regidors
del grup municipal CPF, tres abstencions dels regidors dels grups municipals LFI i PxC,
i per tant, amb el quòrum legal.
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

7.
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2009. El senyor Secretari llegeix la part
dispositiva de la proposta:
ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2009, comprensius de totes les
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a
terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de
juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA
4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la
Intervenció i desfavorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest
Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de
quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província,
sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació.
D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORDS:
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal
d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd,
S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a
l’exercici de 2009.
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Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la senyora CLAVERIA: El mateix que he dit abans: la mateixa
intervenció.
Pren la paraula el senyor BADIA: En aquest canviaré el vot. Votaré que no, però li dic
per què votaré que no. Perquè no tinc clar, a més aquests comptes em sembla que estan
denunciats... (....) Aquests comptes de 2009, per una senzilla raó, perquè el senyor
Ribalta va pagar amb targeta Visa i va pagar també amb targeta Visa en un supermercat
Ikea i no sé què més, el votaré en contra, només per això.

Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, quatre vots en contra dels
regidors dels grups municipals CPF i PxC, dues abstencions dels regidors del grup
municipal LFI, i per tant, amb el quòrum legal.
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

8.
APROVAR LA CESSIÓ, A LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
DELS TERRENYS DE LA UA 26 PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP
"CAMINS". El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 29 de març de 2007,
va acordar CEDIR GRATUÏTAMENT a la Generalitat de Catalunya la finca que es
descriu a continuació, lliure de càrregues i servituds, per destinar-la a la construcció i
posada en funcionament d’un col·legi d’educació infantil i primària.
“FINCA EQ1

Porció de terreny de forma trapezoïdal, amb front als carrers Rafael Alberti,
camí de can Mariano i camí del Cementiri projectats a la modificació puntual de
la Unitat d’Actuació núm. 26, terme municipal de les Franqueses del Vallès, de
superfície 8.000 m2 destinada a equipaments i serveis públics.
Limita:

Càrregues:

Al Nord amb el camí de can Mariano projectat.
Al Sud amb la parcel·la d’equipaments EQ2
A l’Est amb el camí del cementiri projectat.
A l’Oest amb el carrer Rafael Alberti projectat
Lliure de càrregues.”
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ATÈS que, anteriorment, i més concretament, mitjançant Decret de l’Alcalde núm.
473/2007, de data 22 de març de 2007, s’havia acordat iniciar el procediment
administratiu per a la cessió gratuïta de referència al DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
ATÈS que l’acord d’inici o incoació de l’expedient va ser exposat al public, per termini
de trenta dies, d’acord amb allò que disposa l'article 49.3 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, a l’objecte que s’hi
poguessin presentar al.legacions, reclamacions o suggeriments.
ATÈS que l’edicte d’exposició pública corresponent es va publicar al tauler d’anuncis
de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 72, corresponent
al dia 24 de març de 2007, i que, durant l’esmentat període no es va presentar cap
al·legació, reclamació o suggeriment.
ATÈS que, no obstant, l’eficàcia dels acords municipals esmentats anteriorment va
quedar condicionada a l‘aprovació de la modificació puntual del Pla general
d’Ordenació Urbana i del projecte de reparcel·lació de la UA-26.
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el dia
28 de febrer de 2008, va acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 26 de les Franqueses
del Vallès, incorporant d’ofici mitjançant un text refós que la proposta es limita
exclusivament a l’àmbit A corresponent als sòls que es qualifiquen de sistema
d’equipaments amb l’objecte d’implantar la nova escola, i la resta d’aquest àmbit que es
qualifica d’equipaments sense ús determinat, tot i suprimint els àmbits B i C de la
proposta.
ATÈS que amb l’objectiu d’obtenir la cessió dels terrenys destinats a equipament per
posar-los immediatament a disposició del departament d’Educació de la Generalitat per
poder construïr un Centre d’Educació Infantil i Primària (és a dir, sense necessitat de
recórrer al procediment expropiatori) es va procedir a la redacció d’un conveni a
formalitzar amb els propietaris dels terrenys inclosos dins de l’actual àmbit definit per la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana respecte la Unitat d’Actuació
esmentada anteriorment, aprovada definitivament per la CUB el dia 28 de febrer de
2008, conveni que contempla, per una banda, el compromís dels propietaris de cedir
anticipadament els terrenys qualificats de sistema d’equipaments i vialitat i, per altra
banda, el compromís de l’Ajuntament de les Franqueses de tramitar una modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana amb les determinacions que figuren en el
propi text del conveni i en els seus plànols annexes.
ATÈS que el conveni urbanístic de referència va ser aprovat per acord del Ple de
l’Ajuntament de data 9 de juny de 2008 i que, en el BOP de Barcelona núm.160, de
data 4 de juliol de 2008 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.5169,
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de data 9 de juliol de 2008 (i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament) se’n va publicar, en
compliment del que disposa l’article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’edicte corresponent.
ATÈS que en data 11 de juliol de 2008 es va signar l’escriptura de cessió anticipada
dels terrenys a cedir a la Generalitat.
VIST, per altra banda, l’escrit del Departament d’Educació de la Generalitat, Serveis
Territorials a Barcelona II (Comarques), de data 15 de juny de 2007, en què reclamava a
l’ajuntament la ratificació-modificació de l’acord plenari de 29 de març de 2007 abans
esmentat “un cop aprovada definitivament la modificació del PGOU així com del
projecte de reparcel.lació” i la incorporació a l’acord plenari de la menció expressa dels
apartats (part del tercer, quart i cinquè) del model d’ICF (Institut Català de Finances)
referits a:
-

bonificació respecte els tributs
conservació, manteniment i subministraments
utilització per l’AMPA després de l’horari escolar.”, i

ATÈS que, després de les vicissituds esmentades anteriorment, la descripció exacta de
la finca a cedir, és la que es fa constar al (nou) plànol adjunt al present dictamen.
ATÈS que no procedeix obrir un nou tràmit d’informació pública, tota vegada que la
configuració de la finca a cedir és, bàsicament, la mateixa que va aprovar en el seu dia
el Ple de l’Ajuntament.
ATÈS que la construcció del centre docent ja ha estat realitzada hores d’ara i que ho va
ser per l’ajuntament en virtut del conveni subvencional signat, posteriorment als primers
acords de cessió, amb el mateix departament o conselleria d’Educació.
És per tot això que la regidoria de Cultura, Educació, Infància i Joventut proposa al Ple
de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR l’acord del Ple d’aquest Ajuntament, de data 29 de març de 2007
abans esmentat, de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya d’una finca situada a
l’àmbit de la Unitat d’Actuació 26, lliure de càrregues i servituds, per destinar-la a la
construcció i posada en funcionament d’un col·legi d’educació infantil i primària.
Segon.- ACLARIR, a tots els efectes, que la descripció exacta de la finca a cedir és la
que consta al (nou) plànol adjunt al present dictamen.
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Tercer.- AUTORITZAR la segregació de la finca a cedir respecte de la (major) finca
adquirida per l’ajuntament mitjançant la signatura de l’escriptura pública de 11 de
juliol de 2008 esmentada anteriorment.
Quart.- RATIFICAR que la prestació del servei educatiu en el centre haurà de efectuarla únicament la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- DECLARAR que el solar és apte per al seu correcte destí com a equipament
escolar, no té cap condicionant medioambiental i compta amb abastament d’aigua,
evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per
l’execució de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar així com
amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser
necessari-, xarxa telefònica i conducció de gas i els vials que limiten amb el solar es
trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres.
Sisè.- ASSUMIR que correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions
urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries
per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega
per aquest.
Setè.- En relació a l’equipament escolar, el Departament d’Educació, directament o a
través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment normatiu i del preventiu,
així com de totes les reformes, adequacions i millores que requereixi el centre educatiu.
L’Ajuntament assumeix les
despeses corresponents a la vigilància, neteja,
subministraments (electricitat, aigua i combustibles) i conserge en el cas que se’n
disposi, així com el manteniment correctiu (petits desperfectes que es derivin de
l’activitat escolar ordinària com ara bombetes, reposició de vidres trencats, etc.).
Vuitè.- Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per part de
l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del municipi que ho
sol·licitin a l’Ajuntament. En cas de sol·licituds diferents a les anteriors per a realitzar
activitats vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús de l’equipament escolar
s’autoritzarà de mutu acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
Novè.- FACULTAR el Sr. Francesc Colomé i Tenas, Alcalde-President, amb poder tant
ampli i bastant com en dret sigui necessari, per la signatura dels convenis i/o per la
formalització de les escriptures públiques de cessió dels terrenys que siguin
necessàries.
Desè.- NOTIFICAR-HO al Departament d’Educació de la Generalitat, als caps de les
àrees de Cultura, Educació Infància i Joventut; d’Urbanisme; d’Obres i Serveis
municipals i de Serveis Centrals, Hisenda i Participació.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
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Pren la paraula el senyor GONTÁN: Tornem a la perplexitat. Suposo que hi haurà
membres d’aquest Ple que canviaran el vot respecte del seu moment inicial, cosa que
ens alegrarà perquè és un interès de poble, i en el seu moment, hagués qui hi hagués a
l’oposició i hi hagués qui hi hagués en el govern, s’havia de votar a favor. Nosaltres
mantindrem, o com a mínim jo, a títol individual, mantindré el criteri i votarem a favor.
Pren la paraula el senyor BADIA: (....)
Comenta el senyor ALCALDE: No, no, només una qüestió: no estem parlant del
conveni urbanístic. El conveni urbanístic el portarem a Ple al setembre, una vegada
revisat, val? Aquí estem parlant només de la cessió del terreny per fer l’escola. Per tant,
no cal que s’absenti, crec jo... senyor Secretari?... No cal que s’absenti, en el que portem
a Ple... (...)
Comenta el senyor BADIA: ... (...) li pregunto al senyor Ribalta si aquests terrenys... és
impossible que encara... (...) tot això...
Respon el senyor RIBALTA: Jo li recomano que es llegeixi el punt, que és
RATIFICAR l’acord de Ple.
Intervé la senyora CLAVERIA: Nosaltres mantindrem el mateix criteri que en el seu
moment, és a dir votarem a favor d’aquest punt.
Intervé el senyor ALCALDE: Si, jo també ho anava a dir. En això, nosaltres vam votar
a favor. No vam votar a favor del conveni, això que quedi clar. Suficientment debatut,
passaríem a votació.
El senyor BADIA s’absenta de la sala en aquest moment.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, CPF i LFI, una abstenció del
regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
Finalitzada la votació, el senyor BADIA torna a entrar a la sala i la Presidència dóna
pas al següent punt de l’ordre del dia.

9.
APROVAR EL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L'ANY
2012. El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta:
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ATÈS que en data 11 de maig de 2011 es va publicar al DOGC núm. 5876 l’Ordre
EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2012.
ATÈS que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del/de la Conseller/a de Treball, a PROPOSTA DELS
MUNICIPIS RESPECTIUS.
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica, proposa al Ple de la Corporació
Municipal, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2012:
Bellavista
Marata
Corró d’Amunt
Llerona
Corró d’Avall

18 de maig i 6 de juliol
18 de maig i 28 de juliol
18 de maig i 4 d'agost
18 de maig i 8 de setembre
18 de maig i 17 de setembre

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Servei Territorial de Barcelona del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Com ha dit el senyor Colomé fa una estona, en
un altre punt, nosaltres hem votat sempre, amb el govern del senyor Ribalta, en contra
inclús de les festes locals, i en aquesta ocasió canviarem el nostre vot perquè
naturalment, en el seu moment votàvem que no, perquè no consideràvem que fos un
govern legitimat.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

10.
APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE 2011, NÚM. 1/2011,
PER AL FINANÇAMENT D'AJUTS SOCIALS. El senyor Secretari llegeix la part
dispositiva de la proposta:
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ATÈS que l’Ajuntament es troba en situació de pròrroga de pressupost per no haver-se
aprovat els pressupostos per a l’exercici 2011, sent vigents per tant, els aprovats de
manera inicial per a l’exercici 2008, de conformitat amb el que preveu l’art. 169.6 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que aquesta situació de pròrroga de pressupost comporta la necessitat d’ampliar
determinades partides que es preveuen insuficients per a tot l’exercici 2011 pel que
respecte a ajuts socials.
VIST l'informe d'Intervenció.
VIST la memòria.
D'ACORD amb allò que estableix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol vuitè del precitat Text Refós de la Llei Reguladora de les
hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost de
l’Ajuntament de 2011, núm. 1/2011, per transferència de crèdit que tot seguit es
detalla:
Necessitat de finançament

Import

08.3231.48000 Ajuts socials

90.000

Capacitat de finançament
03.0111.31001 Interessos préstecs d’entitats financeres

Import
90.000

Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el senyor PROFITÓS: Bé, és senzillament un ajust comptable que vol
mantenir, com és intenció d’aquest govern, dins del que sigui possible, els ajuts socials
als nostres ciutadans. Ens trobem en una situació en la qual hi ha molts veïns del
municipi que estan en situació de vulnerabilitat, amb possibilitats d’exclusió. En els
pressupostos en els que estem treballant, forçosament aquesta partida és absolutament
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insuficient, i el que farem, com aquí s’explica, és treure aquests 90.000 € de la regidoria
d’Hisenda per passar-los a la regidoria d’afers socials.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.

11.
PROPOSTA D'ACORDS DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER INSTAR EL GOVERN DE L'ESTAT A MODIFICAR LA LLEI
HIPOTECÀRIA AMB LA FINALITAT DE REGULAR LA "DACIÓ EN
PAGAMENT" I A ADOPTAR MESURES PER EVITAR ELS
DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS. El senyor Secretari llegeix la
part dispositiva de la proposta:
VIST que amb l'esclat de la crisi i l'augment de l'atur, centenars de milers de famílies
han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més
bàsiques.
VIST que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i
2010 en l'Estat Espanyol s'hauran produït prop de 300.000 execucions hipotecàries, i
que les previsions diuen que entre 2011 i 2012 es podria arribar a la xifra de 500.000.
VIST que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu
habitatge sinó també a una condemna financera per a tota la vida: l'entitat bancària
interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb la
subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context de crisi
succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària s'adjudica
l'habitatge pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament del deute
restant, més els interessos i costes judicials, a les persones en situació d'insolvència,
mitjançant l'embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als
avalistes. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de famílies s'enfronten a una
condemna financera per a tota la vida que es tradueix en una condemna a l'exclusió
social i l'economia submergida.
VIST que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els
habitatges pel 50% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa amb
les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les
famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que s’afegeix a la publicitat
enganyosa amb la qual es van comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, a la
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els
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contractes que ara es descobreix que en molts casos amagava tot tipus de clàusules
abusives, com és el cas de les “clàusules sòl”.
VIST que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic
de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de
l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d'assumir
cap responsabilitat, al mateix temps que segueixen generant milers de milions de
beneficis anuals.
CONSIDERANT que tot l'exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el dret a
l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la
Constitució espanyola, que diu:
"Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu
aquest dret..."
però també en l'article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al
compliment de la seva funció social (i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament en
els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l'article 24 que garanteix la tutela
judicial efectiva (vulnerat en els processos d'execucions hipotecàries on es produeix
clara indefensió).
així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits per l'estat
espanyol en ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, la
Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació
General número 4 - que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat - i
l'Observació General número 7 - que defineix els desallotjaments forçosos com una de
les principals vulneracions del dret a l'habitatge.
CONSIDERANT que tot l'aquí exposat depèn bàsicament d'una normativa de
competència estatal, però els efectes dramàtics de la mateixa es concreten en l'àmbit
municipal, ja que és als ajuntaments on es dirigeixen majoritàriament les persones i
famílies afectades a la recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en
doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus
ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més
escassos que mai, reben totes les peticions d'ajuda de les persones i famílies
empobrides.
CONSIDERANT que la pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota
residència, i que, al seu torn, l'absència de residència els exclou de tota via
administrativa, comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades
realitzar-se tant professional com familiarment.
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CONSIDERANT que, com a conseqüència de l'anterior, els desnonaments - encara més
quan suposen el manteniment d'un deute en forma de condemna financera - comporten
alts nivells d'inseguretat que desencadenen la pertorbació de l'ordre públic i la pau
social, i considerant que els ajuntaments tenen l'encàrrec de mantenir la seguretat i
l'ordre en el conjunt del territori municipal.
El grup municipal Les Franqueses Imagina proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- DEMANAR al Govern central que, tal com ve proposant la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la
regulació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que,
en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb
l'habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi
liquidada, tal com succeeix en altres països de la UE o a EUA.
Segon.- INSTAR al Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures
necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies en situació d'insolvència
sobrevinguda i involuntària. Pels milers de desnonaments ja produïts, que s'aprovin
amb caràcter d'urgència mesurades destinades al fet que els milers de pisos buits que
estan acumulant les entitats financeres com a conseqüència d'aquests embargaments
siguin posats immediatament a la disposició de les famílies desnonades i sense recursos
en règim de lloguer social, no superant mai el 30% de la renda familiar disponible.
Tercer.- Més enllà de les mesures de competència estatal, estudiar les mesures a
emprendre a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, creant una comissió
especial mixta en la qual participin representants del ple municipal i de les
associacions d'afectats, veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la
problemàtica. L'objectiu principal d'aquesta comissió serà buscar alternatives que
evitin els desnonaments per motius econòmics. En els casos que no sigui possible,
garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.
Quart.- DONAR TRASLLAT d'aquests acords al Consell de Ministres, i especialment al
Ministeri d'Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del
Congrés i el Senat, al Parlament Autonòmic, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
i a les associacions veïnals del municipi.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Afegir que, tal i com s’ha votat en el punt anterior
estem en un moment de crisi, que hi ha moltes famílies, actualment 250 al dia que s’els
executa aquests desnonaments i queden absolutament al carrer, i que a sobre tenen un
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deute contret amb una entitat fins pràcticament el final dels seus dies. Per tant, i ja no
pensant tant a nivell estatal sinó a nivell municipal, coneguem veïns que han passat per
aquesta situació, ens hem de solidaritzar. I sobretot per nosaltres el punt 3 és el més
important, veure des d’aquest àmbit municipal què podem fer per poder actuar, i en el
cas de famílies en que realment la situació econòmica els ha superat, com aquestes
famílies les podem recol·locar en pisos que hi hagi buits tant d’habitatge social com
d’alguna entitat bancària que es solidaritzi amb el problema i pugui arribar a cedir pisos
que tingui buits. Gràcies.
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: Nosaltres estem completament d’acord amb
aquesta moció, trobem que és molt encertada i que es tiri endavant, i no tan sols
l’habitatge sinó que hi ha gent que està passant gana. No té problemes d’habitatge però,
si aquesta comissió es crea, també podria estudiar el cas d’aquestes famílies
necessitades no tan sols d’habitatge sinó de menjar.
Intervé el senyor ALCALDE: Només un petit incís. Si em podeu explicar una mica el
punt 3, el paper de l’Ajuntament en tot això. Perquè de vegades el paper de
l’Ajuntament, li demanem coses que a vegades són difícils d’executar. Si és crear una
comissió per estudiar, endavant, però jo no sé quines competències...
Respon el senyor BERNABÉ: Primer, nosaltres partim.... evidentment, com nosaltres
ens diem Imagina, en situacions de crisi hem de ser molt imaginatius i hem d’anar a
vegades més enllà del que la pròpia llei ens obliga. En el cas de l’Ajuntament de
Granollers, com tu suposo que sabràs, s’ha posat un òrgan de mediació entre entitats
bancàries i famílies afectades. Això és un primer pas. Però si a més a més queden pisos
buits o tenim possibilitats de que a través de Serveis Socials podem influir, doncs s’ha
d’intentar influir. Com sabreu la llei de 2008 que, segurament amb la llei Omnibus
possiblement perilli, dotava els locals de capacitat per gravar els habitatges buits. En
aquest cas, un exemple que poso sobre la taula, que no sé si és encertat o no, seria anar a
parlar amb les entitats que tenen pisos buits i dir-los: “aviam, senyors, per no haver de
pujar-li això, per poder tenir calés per poder ajudar a aquestes famílies, vostès siguin
generosos i donin un 10% d’aquests pisos que tenen buits”, per exemple. Per tant, aquí
l’únic que demanem és un exercici d’imaginació per solidaritat. No tant de les
competències que tenim o que no tenim, perquè és que a vegades sembla que els polítics
diguem: “això no és competència meva, em rellisca i espavila’t”. No? Aquí hem d’anar
més enllà.
Intervé el senyor BADIA: Parlem d’hipoteques només, no, això?
Intervé la senyora CLAVERIA: Mira, jo estic absolutament d’acord amb el que ha
expressat el senyor Bernabé i, posats a crear comissions, jo estic absolutament d’acord
en que es creï una comissió que pugui estudiar i avalar aquests fet en el cas de que sigui
necessari, sempre que es pugui comprovar que hi ha persones necessitades. Vull dir, en
comptes de crear més comissions de comptes quan ja existeix una especial de comptes
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que només la fem treballar un cop l’any, doncs creem comissions d’aquestes, que
almenys donarem servei a la ciutadania.

Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del dia.
Intervé el senyor ALCALDE: Bé, passaríem al punt número 12, Precs, preguntes i
mocions, senyor secretari, les preguntes del públic les farem al final, val? Senyor
Secretari... comencem per mocions o per preguntes? Per mocions? Molt bé.
Intervé el senyor GONTÁN: Qüestió d’ordre... qüestió d’ordre, senyor Secretari.
Aquestes mocions no van ser informades en la Comissió informativa, per tant, jo
entenc que haurien de passar a l’urgència. Aquestes mocions que es presentaran ara no
van ser informades, per tant haurien de passar a la urgència. Si?
Respon el senyor ALCALDE: Si, si, en principi si, no? Per tant, són dues mocions que
condemnen l’atemptat que va haver-hi a Noruega, no? Una l’ha presentat Plataforma
per Catalunya i l’altra l’ha presentat el PSC. Si? Votem les urgències de les dues
primer? Alguna defensa de les mocions? Primer votem la urgència, no? Senyor
Ribalta, vol defensar l’urgència de la moció del PSC?
Intervé el senyor RIBALTA: Arrel dels atemptats patits pel poble de Noruega, a Oslo,
el cap de setmana passat, vam creure convenient que aquest Ple es manifestés en
contra del fanatisme, en contra de les crides que alguns partits polítics estan fent amb
caràcter xenòfob, perquè penso que d’aquest tipus de partits també en tenim a casa
nostra, també en tenim al Ple municipal, i pensem que són un tipus de crides que el
que fan és arribar a certes persones que poden tenir un desequilibri i que poden
perpetrar uns actes com els que es van perpetrar el cap de setmana passat. Ens sembla
que per treure ... polítics, que hi hagi persones i agrupacions polítiques que utilitzin la
xenofòbia com un arma de defensa dels seus interessos és molt i molt perillós per la
nostra societat. Fins ara, malauradament, ho hem vingut dient i ho hem vingut repetint,
fins que no ha passat una cosa com la que ha passat. ..... aquesta persona que ha comès
aquests atemptats va deixar escrits més de 500 folis, on feia referència a partits
xenòfobs que estan a Catalunya i que estan al Ple municipal de les Franqueses del
Vallès, i feia referència defensant aquestes ideologies, no? Per tant, em sembla que
encara és un grau de civisme que aquest partit, que és Plataforma per Catalunya,
encara tingui la gosadia i tingui l’atreviment de portar una moció per condemnar els
atemptats a Noruega, quan la persona que els ha comès està defensant el seu partit
polític de forma clara i directa. Perquè amb aquest tipus d’ideologies, malauradament,
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fins ara ho dèiem teòricament, però hem vist en la pràctica s’arriba a la ment de
determinades persones que poden tenir un desequilibri o no, i poden fer les coses que
s’han fet. Des d’aquest punt de vista, vam creure convenient condemnar aquest tipus
d’actes, condemnar aquest tipus de manifestacions, però sobretot pel que tenen de
distorsionar el nivell d’educació que tenen els nostres ciutadans, que poden fer molt
mal a la nostra societat i van en contra de la construcció d’un estat veritablement
democràtic.
Comenta el senyor BADIA: Està fent el debat, vull dir que....
Comenta el senyor ALCALDE: Molt bé... senyor Secretari, vol llegir la part d’acord
d’una i la votem, la part d’acord una altra...(...)
Comenta el senyor BADIA: ... de les coses que ha dit aquest senyor, i necessito la
gravació íntegrament gravada de tot el que ha dit.
Respon el senyor ALCALDE: Tindrà l’acta degudament... senyor Badia, tindrà l’acta
degudament escrita en el proper Ple. Senyor Ribalta... Hem de votar l’urgència de les
dues, primer? Val? Jo crec que primer s’hauria de llegir la moció d’un i la moció de
l’altre. Llegim els acords? Llegim la part d’acords del PSC, si us plau.
Comenta el senyor RIBALTA: També volia deixar constància que la moció del PSC
va arribar dimarts; malauradament no vam tenir temps de redactar-la per la
informativa de Ple, i que amb posterioritat n’ha arribat una altra, però que... (...)
Intervé el senyor BADIA sense micròfon.
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Badia, última intervenció.
Intervé el senyor BADIA: Senyor Secretari, em pot ensenyar la moció del Partit
Socialista? No, no... Molt bé, ja en tinc prou. Senyor Secretari, aquesta moció no ha
estat entrada... mireu la pregunta... li pregunto, senyor Ribalta (...) només li demano
això.
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Secretari, la moció acompleix els requisits per
ser presentada per urgència? Si us plau, m’ho pot confirmar?
Comenta el senyor BADIA: No, no, no... un ordre... un ordre... No, no, qüestió
d’ordre, qüestió d’ordre... Senyor Alcalde, qüestió d’ordre.
Comenta el senyor ALCALDE: Si, senyor Badia... (...)
Continua el senyor BADIA: Senyor Secretari, a aquesta sala hi ha una normativa i tots
tenim unes normes que acomplir. La moció de Plataforma està entrada i escrita,
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digui’m el dia, i si està escrita i firmada pel portaveu. Crec que aquesta moció que s’ha
presentat pel Partit Socialista no acompleix, sinó les presento totes per Correu...
Comenta el senyor ALCALDE: Una qüestió... Jo crec que el senyor Ribalta va entrar
telemàticament, això és cert, ara l’ha signat. A partir d’aquí, senyor Secretari, li
repeteixo, jo no sóc jurista, aquesta moció així està ben entrada? Es pot presentar per
urgència i hem de votar d’urgència? Si o no?
Respon el senyor SECRETARI: S’ha d’aprovar la urgència prèvia justificació de la
mateixa, i entenc que el senyor Ribalta ha justificat bé la urgència. (...)
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Ribalta, una última intervenció, si us plau...
Intervé el senyor RIBALTA: A mi em sembla que aquesta és una de les coses que els
ciutadans critiquen de la classe política, senyor Torné i senyor Badia, perquè jo,
seguint el reglament orgànic municipal, puc alçar la mà com a regidor i informar-los
ara que presento una moció, és així de senzill... Per tant, senyor Badia, ens
“retrotraiem”, alço la mà i l’anuncio a vostè, l’anuncio a tota la sala que vull presentar
una moció de condemna als atemptats soferts a Noruega el passat cap de setmana.
Comenta el senyor ALCALDE: Per tant, això és correcte i en anteriors legislatures ho
hem fet. Ho hem fet sempre...
Intervé el senyor BADIA fora de micròfon.
Comenta el senyor RIBALTA: Demano que se’m voti la urgència. (...) no entenen que
vostè faci aquestes dilacions.
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Badia, senyor Badia, ja està, ja està. Per tant, és
cert que en anteriors legislatures ho hem fet així, per tant, per votar la urgència, senyor
Secretari, hem de llegir l’acord primer? Per tant, llegim l’acord de la moció del PSC i
desprès votem la urgència.

12.
PRECS, PREGUNTES I MOCIONS. El senyor Secretari llegeix la part
dispositiva de la moció:
“Proposta de Moció del PSC al Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès de
condemna dels atemptats terroristes perpetrats a Noruega i denúncia del
fanatisme i la intolerància.
El passat divendres 22 de juliol va ocórrer una tragèdia d’immenses proporcions a
Noruega. Es va realitzar un doble atemptat contra la seu del govern noruec i diversos
ministeris adjacents i contra el campament d’Estiu de la AUF (Joventut Laborista
Noruega) a l'illa d'Utoya.
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Aquest darrer crim va comportar la mort d’una norantena d’adolescents i joves
convertint els fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la
democràcia perpetrats a Europa des de la II Guerra Mundial.
Aquests fets vénen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i electoral
de l’extrema dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han servit de pretext per
realitzar aquests horribles crims.
Atès els fets descrits el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès pren els
següents
ACORDS:
Primer.- REALITZEM la nostre més enèrgica condemna als atemptats terroristes
perpetrats a Noruega i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les
seves famílies. També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de
Noruega.
Segon.- REIVINDIQUEM la fermesa democràtica com a forma de combat contra la
intolerància i la violència.
Tercer.- REAFIRMEM la convivència i el respecte com un dels valors suprems del
model social europeu.
Quart.- DENUNCIEM i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme, la
islamofòbia, i el rebuig al diferent, així com la retòrica de la por i l’odi que abonen el
terreny a actes violents con els succeïts a Noruega.”
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, CPF i LFI, una abstenció del
regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
Finalitzada la votació, la Presidència dóna pas a la següent moció.

El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la moció:
“Moció de declaració de condemna al doble atemptat terrorista del 22 de juliol a
Noruega, presentada per Josep Badia i Torrents, regidor i portaveu del grup
municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès,
La doble acció terrorista perpetrada el passat dia 22 de juliol, divendres, a Noruega, que
va acabar amb la vida de 93 persones mitjançant l’explosió d’un cotxe bomba al centre
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d’Oslo i d’un tiroteig contra els joves acampats a l’illa d’Utoya, no té cabuda en una
societat democràtica com la nostra.
El nostre partit ha expressat reiteradament la seva repulsa a la violència terrorista, la
seva solidaritat amb les víctimes i el suport a les institucions democràtiques. En aquest
cas volem manifestar el nostre suport i solidaritat als familiars de les víctimes, als ferits
i a tots els ciutadans de Noruega. Així com al primer ministre, Jens Stoltenberg, que va
resultar il·lès de l’atemptat contra l’edifici governamental.
Expressant el sentiment dels ciutadans i ciutadanes, el nostre grup municipal de
Plataforma per Catalunya vol que aquesta Corporació faci sentir la seva veu i la seva
fermesa davant d’aquest execrable atemptat terrorista contra el partit laborista noruec,
les joventuts del qual han estat les víctimes del ferotge tiroteig durant la celebració
d’una convenció a l’illa d’Utoya.
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- CONDEMNAR rotundament el doble atemptat terrorista comès a Noruega
aquest divendres 22 de juliol i reiterar el rebuig de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès al terrorisme.
Segon.- EXPRESSAR la solidaritat amb els familiars de les víctimes que han estat
objecte d’aquesta brutal acció, amb els ferits, les autoritats i amb tot el poble noruec.
Tercer.- FER ARRIBAR el més sentit condol del poble de les Franqueses del Vallès al
Cònsol de Noruega pel doble atemptat amb el resultat de 93 persones brutalment
assassinades a la ciutat d’Oslo i a l’illa d’Utoya.”

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
Finalitzada la votació, la Presidència obre el torn d’intervencions.
Intervé el senyor ALCALDE: Per tant, una vegada entrades les mocions i sent
conformes, passaríem primer a la moció del PSC. Senyor Ribalta, vol defensar la
moció?
Respon el senyor RIBALTA: No, jo penso que en el moment de fer la seva presentació
ja he fet una defensa de la moció. Penso que tampoc hem de debatre excessivament
sobre aquests temes.
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Intervé la senyora CLAVERIA: El nostre vot serà favorable a aquesta moció, perquè
entenem que totes dues, tant aquesta com la que ha presentat el partit Plataforma per
Catalunya, evidentment el que estan fent és condemnar aquests actes tan desgraciats que
han fet tants morts i que han sigut tant sagnants. No obstant això, al marge de les
picabaralles entre els dos partits que ho presenten, nosaltres hi votarem favorablement,
però el nostre punt de vista és que potser aquest Ple, l’Ajuntament, hauria de fer un
esforç per presentar-ne una única, en nom de l’Ajuntament de Les Franqueses, i rebutjar
aquestes actituds tant desgraciades que són obra jo no diria tant d’un terrorista, sinó
d’una persona desequilibrada, malalta, i que han portat a aquesta penosa situació. No
obstant això, si ens posen a votar les dues el nostre vot serà favorable tant per una com
per l’altra, perquè creiem que no són incompatibles.
Comenta el senyor RIBALTA: Fa referència directa al que deia ara. Nosaltres, en
correus electrònics que hem fet arribar a tots els regidors hem dit que estàvem oberts a
qualsevol suggeriment, excepte que... consideràvem que moralment no havíem de pactar
aquesta moció amb el partit de Plataforma per Catalunya. Per tant, em sembla més
coherent que es presenti, però en aquest cas, no hem cregut oportú que aquest partit
tingui la barra de presentar una moció sobre aquest tema. I ja està, no, no, no vull més
discussió, només vull deixar el nostre punt de vista...
Comenta la senyora CLAVERIA: Un segon... Això és així, l’únic que compta és la
intenció i la voluntat del consistori de condemnar ja no d’un partit o d’un altre, i punt,
res més...
Respon el senyor RIBALTA: Per al·lusions, ja faig la última... Però si vostè veu els
impresos d’aquest partit polític, hi ha incitacions que determinats ciutadans de les
Franqueses les poden utilitzar ja no dic per fer, però si per pensar coses com aquesta i,
per tant, a aquest joc no volem jugar, i en aquest joc no hi entrarem.
Intervé el senyor GONTÁN: Senyor Badia, demani també la còpia del que diré, gravat...
A veure, primera qüestió... Hem votat la urgència per democràcia, perquè encara que
vingui de Plataforma per Catalunya, i siguin els fets que són, la única manera de
combatre el totalitarisme i la intransigència ve amb la paraula i el debat. I per això
acceptem la urgència. Dit això, miri, anem a explicar les raons de per què Plataforma
per Catalunya ha presentat una moció de solidaritat amb les víctimes d’Oslo. Perquè
resulta que poques hores després de produir-se l’atemptat, un membre de Plataforma de
Catalunya va anunciar en el seu bloc que estava d’acord amb el que havia fet el ximple
aquell. Immediatament, el senyor Anglada, el seu col·lega, va muntar una moció per
presentar a tots els Ajuntaments on tenen representació. Aquesta és la raó de fons:
actituds com la seva. Vostès, per algun correu i algun comentari han dit que això no és
un acte terrorista. Bé, segons declaracions del mateix individu que va fer l’atemptat,
estava suportat per altres membres de cèl·lules poloneses i angleses, per tant, això és
terrorisme d’ultradreta i xenòfob. I això, hi ha un braç polític en aquest Ajuntament i en
altres llocs del món que ho provoca. Per tant, és molt difícil ajuntar les dues mocions,
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perquè les dues no diuen el mateix. En tot cas, si s’ha de fer una moció única, jo
proposo que el punt 3 de la de Plataforma per Catalunya, que és el de demanar condol al
cònsol de Noruega, s’afegeixi. Però més enllà, no. Perquè realment, la moció de
Plataforma per Catalunya no diu res, no diu res, absolutament res de fons. Només toca
per sobre, i és per justificar-se ells mateixos. A partir d’aquí, Les Franqueses Imagina,
que ja fa molt temps i en el nostre programa electoral ho venim dient, que en el proper
mes de setembre demanarem la creació d’una comissió per tractar els temes
d’immigració. Perquè no passin coses com aquesta enlloc més. Com a mínim a les
Franqueses. I això està promogut per partits com Plataforma per Catalunya.
Intervé el senyor PROFITÓS: Sembla que s’estan debatent les dues mocions al mateix
temps. El vot d’Esquerra en aquest cas serà favorable per la moció que presenta el PSC,
i contrària a la moció que presenta Plataforma per Catalunya. Una mica s’acaben de dir
els arguments. Considerem que és una moció absolutament hipòcrita pel partit que la
redacta, considerem que d’alguna manera si aquest senyor, que no creiem que estigui
boig, la bogeria és una cosa que al·leguen tots els defensors, però una cosa així no es fa
en un moment de bogeria, i 1.500 folis no es compren en un moment de bogeria, i les
bombes no es fabriquen en un moment de bogeria. I quan una bogeria dura tant de
temps, es converteix en un estat habitual de la persona. Dèiem que votarem en contra de
la moció que presenta Plataforma, senzillament pel fet de que ve d’on ve. Res més...
Intervé el senyor TORNÉ: No m’agradaria entrar a votar dues mocions que
pràcticament són iguals, i que realment, el problema que tenim en aquest Consistori són
els signataris, no la moció en si. Escolti’m facin una moció que sigui íntegra del
Consistori o del Govern, si us plau, perquè no tinguem aquest problema. És que clar, al
final s’ha de dir, jo no vull estar entre una moció que la que signa un senyor o un altre.
El que vull és que hi hagi una moció del Consistori que sigui conjunta.
Comenta el senyor RIBALTA: Vostè voti el que vulgui, nosaltres presentem el que ens
sembla més èticament correcte.
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Torné, en aquesta part vostè té raó, si, és així,
però les coses són com són. En aquests moments hi ha dues mocions a sobre de la taula,
hi ha dues mocions que no es volen pactar, per tant el que hem de seguir és l’ordre del
Ple, i primer passar a votar la primera moció.
Comenta el senyor GONTÁN: Perdoneu tots els que esteu afirmant que són la mateixa
moció, a mi no m’ho sembla enlloc, enlloc, i no és qüestió de qui vingui, que ja he
explicat la hipocresia absoluta de la presentació i les raons de perquè s’ha presentat
això, per tapar una cagada d’un militant que creu que el que va fer està ben fet. Ara bé,
jo vaig a llegir la part dels acords d’una i de l’altra, i veuran la diferència abismal entre
l’una i l’altra. Primer punt de la de Plataforma: “Condemnar rotundament el doble
atemptat terrorista... (...)” ... PSC: “Realitzem la nostra més enèrgica condemna als
atemptats terroristes... (...)”. Fins aquí les dues molt semblants. Fins aquí res.
Plataforma: “Expressem la nostra solidaritat amb els familiars de les víctimes que han
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estat objecte d’aquesta brutal acció amb... (...)”... Segona del PSC: “Reivindiquem la
fermesa democràtica en forma de combat contra la intolerància i la violència.” De
moment, de la intolerància i la violència, la de Plataforma no diu res. Tercer punt de la
de Plataforma: “Fem arribar el més sentit condol del poble de les Franqueses al cònsol
de Noruega... (...)”... Tercera del PSC: “Reafirmem la convivència i el respecte com uns
valors suprems del model social europeu”. La de Plataforma no diu res d’això, res,
absolutament res. Aquí la de Plataforma ja no diu res. Quart punt del PSC: “Denunciem
i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme, la islamofòbia, i el rebuig al
diferent.... (...)”. Per suposat que Plataforma no pot posar això. Perquè en la seva
publicitat atempta contra tot això. És impossible que digui això, per tant no poden ser
iguals. Ara bé, si en volem fer una, jo faig l’esforç de posar-les sobre la taula i barrejarles; i el punt 3 de Plataforma de Catalunya, que és donar el condol al cònsol de
Noruega, afegir-lo, però com a únic, com a únic, i ja està.
Comenta el senyor RIBALTA: No acceptarem el condol al cònsol de Noruega, em
sembla una cosa testimonial, anecdòtica i que no té cap valor, no, no, jo diria com el
regidor d’Esquerra, que ha dit “no ho acceptem per venir d’on ve”. Pel cinisme que
significa que d’on vingui, es faci això.
Comenta el senyor BADIA: Parlem de terrorisme, no parlem de res més, però com que
veig que en aquesta sala hi ha gent que va més endavant, més endavant que la Policia i
que altres coses més que ja saben tot com ha anat, i tot com està arreglat, que jo encara
no ho sé, ni ho saben els que ho han de saber, veig que aquí hi ha gent que és molt
intel·ligent i ha llegit les 1.500 pàgines, diuen que és d’ultradreta, ho trobo correcte,
m’abstindré d’aquesta votació i votaré en l’altre. Però només parlo de terrorisme.
Terrorisme vol dir tot en general, no sé què estan discutint aquí d’esquerres, de dretes,
d’ETA, estem parlant d’això...
Comenta el senyor GONTÁN: Senyor Badia, perquè hi hagi terrorisme o un acte com
aquest, ha d’haver-hi algú que inculqui aquestes idees. Vostès ho fan. I si no, li recordo
la última campanya electoral, que no fa ni dos mesos que ha passat
SOTMESA a votació la proposta del PSC, és aprovada per quinze vots a favor dels
regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, CPF i LFI, una
abstenció del regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
SOTMESA a votació la proposta de Plataforma per Catalunya, és rebutjada per quatre
vots a favor dels regidors dels grups municipals ......, dotze vots en contra dels regidors
del grups municipals ..... i per tant, amb el quòrum legal.
El senyor President dóna pas al torn de precs i preguntes, especificant que primer
es contestarà una pregunta que s’ha presentat per escrit, després les preguntes
dels regidors del govern, i posteriorment les preguntes del públic.
Intervé el senyor ALCALDE: La pregunta presentada (per escrit), la vol llegir?
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Respon el senyor SECRETARI: És una pregunta de Plataforma per Catalunya que diu:
“Quantes contractacions en règim de càrrecs de confiança s’han contractat a data
d’avui? I quines persones són i a quina àrea corresponen?”.
Respon el senyor PROFITÓS: Responc jo mateix. A data d’avui s’ha fet una
contractació d’un càrrec de confiança, concretament el dia 12 de juliol de 2011. La
persona contractada és la senyora Marta Esperanza Ilona Edel, i correspon a l’Àrea de
Dinamització econòmica.
Comenta el senyor ALCALDE: Molt bé, passaríem... no, no, la pregunta ja està feta.
Ara si vol passem a preguntes de regidors a altres regidors. Molt bé, poden formular les
seves preguntes. Alguna pregunta? Senyor Torné...
Intervé el senyor TORNÉ: Nosaltres hem demanat per escrit al Secretari, al Registre, els
instruments pel poder treballar el Grup municipal, tant a nivell de recursos materials i
d’espais, i no se’ns ha contestat, espero que se’ns contesti i se’ns faciliti el que la llei
marca sobre aquesta qüestió.
Intervé el senyor GONTÁN: És una pregunta i un prec, tot a l’hora. Ens han informat,
senyora ROSA, que s’ha obert una tercera línia a l’escola Camins, i que ja havia una
línia més a l’escola Joan Camps. Ens sorprèn que s’obrin dues línies quan les dues no
s’ocupen, i que a més a més, ens ha arribat informació (que d’això voldríem
confirmació)... no s’ocupen vol dir que no s’omplen... i que a més ens ha arribat
informació que a l’escola Camins la tercera línia s’està omplint amb nens arribats de la
Garriga, arribats de Granollers, arribats de Canovelles. Voldria confirmació sobre això.
En tot cas, l’únic que posa de manifest això, i aquí va el prec, és que el famós debat que
fa un any i mig que li vam reclamar al senyor Ribalta, i que espero que amb el canvi de
govern això ja s’engegui, i és el debat necessari, imprescindible del mapa escolar, que
no només és “on” posarem el tercer Institut, no només és on posarem la sisena escola,
sinó com mantenim la zona única o en fem dues o tres zones, com solucionem el tema
del transport, com podem abaratir els costos de dinar, de serveis d’acollida i demés...
Per tant, el debat és ampli, no ho podem deixar tancat només amb el sector professorat,
amb el sector directiu, no ho podem deixar només en el nivell polític, no ho podem
deixar només a les Ampas, hem de ser tots, i per tant, aquest debat que ja anem un any i
mig tard, que el 2007 recordo que les previsions diuen que ens quedem sense places
d’Institut, si a més a més anem obrint línies des d’abaix, la cosa s’empitjora, i per tant,
“encarecidamente”, demano el debat seriós i d’una vegada, sobre el mapa escolar.
Intervé el senyor BADIA: Pregunta pel regidor d’Esports. Perquè s’ha suspès el torneig
Sergi Barjoan? Una pregunta per Dinamització econòmica, pel senyor Álvarez. El tema
del Mercat de proximitat, la setmana passada es va canviar a la Rambla, i avui el
Butlletí de Notícies d’aquest Ajuntament posa que torna el mercat a l’Espolsada. Una
altra pregunta per Urbanisme, pel senyor Ribalta o Marín. Ja fa tres o quatre mesos,
l’asfaltat de la Rambla està malament, i ja es va avisar. S’acabarà la garantia i no
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s’arreglarà i haurem de pagar. Una pregunta per la Vanessa de Serveis, però no sé si
sabrà contestar-me, m’imagino que no, la faré a vostè, senyor Colomé o al senyor
Ribalta. Ha estat en aquest Ajuntament un camió grua de Maynou treballant en aquest
Ajuntament, quatre mesos. La meva pregunta... posa Lampisteria Maynou, la meva
pregunta és: en quin règim d’ús està? Vull que em contestin.
I ja està. El tema del prec, senyor Profitós d’Esquerra, el contestaré perquè no m’han
deixat contestar... L’he preguntat aquesta pregunta que l’havia fet al senyor Alcalde,
vostè m’ha contestat que hi havia una persona en aquests moments, em sembla que ha
d’haver-hi dues, no ho sé, però tinc un Decret del senyor Alcalde, de l’11 de juliol de
2011, d’aquest Alcalde, el senyor Colomé. Resulta que aquí va entrar una persona,
Francisco Salado Benítez, per una substitució de Serveis, enginyer tècnic, fa cosa d’un
any. Ara, aquesta persona que estava ja ha tornat a treballar fa un mes, i veig que hi ha
un Decret de l’Alcalde de l’11 de juliol en que es contracta a aquesta persona. Aquesta
persona estava a les llistes del Partit Socialista, si no ho sap vostè ja li dic jo. Estava a
les llistes del Partit Socialista. Si es fa el contracte, serà un càrrec de confiança,
m’imagino...
Respon la regidora senyora ISIDRO: Senyor Gontán, sobre la pregunta de la nova línia
que s’ha obert, no són dues línies: de moment només és una línia per P3 per l’escola
Camins, val? Jo no sé si un cop han entrat tots els nens de les Franqueses, si s’ha donat
entrada a d’altres nens, això ho desconec, de moment, fins ara... I desprès, sobre l’escola
Joan Camps, és una línia de P5 però no és una nova línia perquè entrin més nens, sinó
perquè hi ha més nens del compte i és per desglossar la classe. I ho han demanat a la
Generalitat, no està aprovat encara. Del tema del Consell Escolar, començarem a
preparar-ho pel mes de setembre, i de moment ara no hi ha res.
Intervé el regidor senyor RAMÍREZ: Señor Badía, efectivamente el señor Sergi
Barjoan, representado en este caso por su padre, citó en las dependencias del Patronato
de Deporte a los Presidentes del Club Bellavista Milán, al Club Llerona i al Club Les
Franqueses. Entre ellos estaba yo en aquella reunión, y nos dijo efectivamente que no
suspendía, sino que anulaba definitivamente este campeonato, o como queramos
llamarle, en este caso denominado de Sergi Barjoan (Patronato). Yo, en presencia de
todos los Presidentes de estos Clubs, insistí como representante en este caso del
Consistorio, que si el problema era económico, si el problema eran los días, porque no
le gustaba que si era el miércoles, que si iban tres, que si iban dieciséis, por activa y por
pasiva intenté reconducir para que desistiera de su actitud. En esta ocasión, dice: “Señor
Ramírez, no intente convencerme, yo ya vengo convencido, yo ya vengo convencido de
que la repuesta el no, rotundamente no, y no solamente por mí, nos hemos reunido mi
hijo y dos personas más que conforman este Patronato, y rotundamente no”.
Inmediatamente, en esta reunión y en presencia del padre del señor Barjoan, Sergi
Barjoan, los Presidentes dijeron: “Bueno, pues lo haremos nosotros. Usted no quiere...
lo haremos nosotros”. Esta decisión la apoyé. En un principio me supo mal, incluso le
recriminé a uno de los Presidentes que allí delante del señor Barjoan dijo: “Si tú no lo
haces, lo haré...”. No creo que fuera ni el momento ni el lugar para hacer esta
manifestación. Pero bueno, el señor Barjoan (padre) dijo: “No, no, no, si a mi no me
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importa, no, no, yo entiendo que queráis seguir.”. Efectivamente, allí mismo se acordó
seguir con este encuentro triangular (que hasta ahora era un triangular), y yo incluí en
esta decisión el que además participase el Club Esportiu de Corró d’Amunt. Ya que es
un ánimo de competición entre los futbolistas deportistas de nuestro pueblo, no tenemos
por qué discriminar a otro, en este caso como es el representante deportivo de fútbol, en
este caso de Corró d’Amunt. Y a partir de ahora, se hará un cuadrangular. Ya se han
hecho los horarios, los días, las competiciones, quién contra quién, incluso está tan
avanzado que se ha hecho hasta el sorteo de quién contra quién.
Intervé el senyor BADIA fora de micròfon.
Continua el senyor RAMÍREZ: No, no, perdone, perdone, perdone, usted está mal
informado, y eso que ha sido regidor de deportes. El señor Sergi Barjoan, por lo que yo
tengo entendido lo único que hacía era la recaudación, la entregaba y en esta última
ocasión se le donó a la sociedad Apadis.
Torna a intervenir el senyor BADIA fora de micròfon.
Respon el senyor RAMÍREZ: Yo eso no lo sé, yo eso no lo sé, yo eso no lo sé... (...) No
tiene sentido lo que usted acaba de decir, porque yo le dije que si el motivo o problema
era económico, intentaré ayudarle desde el Ayuntamiento, y siguió diciendo no, no y no.
Intervé el senyor ALCALDE: Breument senyor Badia, el senyor Barjoan no trobava la
relació de l’esforç que feia ell compensat amb la gent que venia a veure el futbol, que
eren trenta persones. Aquesta és la raó que a mi també em va expressar. A partir d’aquí,
a una persona que ho fa voluntàriament no li podem posar la pistola al pit perquè ho
faci. A partir d’aquí, es va prendre la decisió de dir: “Organitzarà l’Ajuntament,
agafarem els quatre equips representatius més importants dels quatre pobles, i mirarem
de substituir aquest torneig amb recursos propis.”.... (...) .... Si, si, és correcte. Però ell
no es trobava recompensat per això. Portar-lo a Barcelona, portar-lo a l’Hospitalet i
venia el segon equip. Portar-lo a Sabadell i venia el segon equip. Eren molts esforços de
la gent que hi treballava, i la recompensa ell deia que no la veia en que l’afecció anés al
camp. Aquesta, senzillament, és la resposta.
Hi ha hagut una pregunta pel senyor Álvarez... (...) amb la senyora Pruna, perquè el
Mercat de proximitat és cosa de la senyora Pruna, però bé, senyor Álvarez...
Intervé el regidor senyor ÁLVAREZ: Como ha dicho el Alcalde, el Mercado de
Proximidad es responsabilidad de Pagesia, pero bueno, no tengo ningún problema en
responder porque lo hemos decidido entre todos. El motivo por el cual cambiamos de
lugar el Mercado de Proximidad es simplemente para que mejore, para que sea más
rentable y funcione mejor, básicamente. No tiene ningún otro motivo.
Comenta el senyor ALCALDE: Senyora Pruna, algun incís amb això?
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Intervé la regidora senyora PRUNA: Si, senyor Badia... (...) Ha dit que només era un
dissabte... No, ja en porta tres i en farà quatre. I no tornarà a l’Espolsada. L’hem portat
cap aquí perquè era petició dels mateixos comerciants, dels paradistes, i es fa aquí a la
Rambla, conjuntament, per fer aquesta suma de sinèrgies. Res més que això. (...) Doncs
no, no està ben informat.
Pren la paraula el regidor senyor MARÍN: D’entrada, lamentar la pregunta que em fa el
senyor Badia perquè quan es va fer el projecte de la Rambla ell era regidor de l’Àrea de
Serveis, per cert una àrea molt transversal amb Urbanisme, per tant ell hauria de saber
que l’asfaltat de la calçada de la carretera de Ribes no estava dintre del projecte, i això
ja li vam recordar però es veu que la memòria és bastant curta en aquest sentit. Per tant,
contestant a la pregunta, he de dir-li que en el projecte no entrava l’asfaltat, l’únic que
entrava era una fressada que se li feia a la calçada i, en tot cas, l’arreglo d’aquesta via
entrarà dintre del que seria l’ordre de prioritats en arreglar altres carrers, entre el que
estarà inclosa la carretera de Ribes.
Torna a intervenir el senyor BADIA fora de micròfon.
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Badia, ja està, ja està, ja ha fet la pregunta, no
és un debat això, val? Següent pregunta, el tema del camió, algú la vol contestar? Bé, en
el tema del camió, jo l’únic que puc dir, senyor Badia, és que he donat directrius, perquè
es compri, no perquè es compri no, perquè es faci renting urgentment per comprar un
camió amb cistella, perquè també em vaig assabentar d’aquest fet, que la Brigada tenia
aquesta mancança, no sé per quin motiu. Però agraeixo també que el senyor Maynou ens
el cedís per temes molt puntuals (ho agraeixo públicament) sense res a canvi, això
també ho he de dir. Però això és una situació que no pot ser, aleshores a partir d’aquí he
donat les directrius, i em sembla que ja hi estan treballant, perquè es faci un renting i
tinguem un cotxe en condicions al respecte.
Pel que fa a la contractació del Fran Salado, no és una contractació de personal de
confiança sinó que és un contracte d’obra o servei determinat per efectuar una feina
molt concreta, fins a 31 de desembre de 2011, data en que s’aprovaran nous
pressupostos i decidirem si cal la creació de la plaça, amb la reorganització de les places
que hi ha, perquè hi ha vuit o deu places que estan ballant, que no tenen plaça però que
hi ha gent contractada. Aleshores, aquesta regularització es farà a desembre de 2011,
amb els pressupostos nous. És un contracte d’obra o servei determinat.
Torna a intervenir el senyor BADIA fora de micròfon.
Continua el senyor ALCALDE: No, no, no.. (...) Efectivament, però com vostè sap, hi
havia una tasca puntual a realitzar, dintre del servei d’inspecció. Hi havia acumulació de
feina dins del servei d’inspecció, hi ha acumulació de feina dins del servei d’inspecció, i
per això s’ha fet aquesta contractació temporal. Era millor contractar una persona que ja
havia estat fent la substitució. Una altra cosa és contractar per fer la substitució, jo aquí
no entro perquè no hi era però a partir d’ara, era millor contractar una persona que ja
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estigués formada, independentment de tot això de caire polític que vostè comenta, aquí
no hi entraré, val? Aleshores, també comentar-li que a partir de l’1 d’octubre hi haurà la
figura gerencial en aquest Ajuntament, que és el que teòricament, en tot aquests tipus de
contractacions que cada departament fa, és el que haurà de posar una mica d’ordre al
respecte, i que les coses s’ajustin a Dret.
Contesto jo pel tema dels recursos materials. Aquesta petició també ens l’ha fet Les
Franqueses Imagina i ja hem estat parlant. En la propera Junta de Portaveus que
convocarem, que serà pel mes de setembre, discutirem aquest tema dels espais perquè
efectivament, tot i dir que en altres èpoques nosaltres mateixos dèiem que no a
l’oposició, jo crec que... i ho diu també la normativa... que cada partit polític ha de tenir
un espai i uns recursos per poder executar la seva feina. No necessàriament dins de
l’Ajuntament, perquè està molt “petat”, però sí que hem de buscar alternatives perquè
cadascú i cada grup polític tingui una mica la seva seu i els seus recursos materials per
poder desenvolupar la seva tasca d’oposició. Al setembre en parlarem al respecte.
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.

