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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 25 de juny de 2010 
Caràcter: Ordinari 
Horari: 20:00 a 22:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, Alcalde 
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, 1r. Tinent d’Alcalde 
MA. TERESA BUIGUES POVEDA, 2a. Tinent d’Alcalde 
GISELA SANTOS GONÇALVES, 3a. Tinent d’Alcalde 
JOSEP RANDOS PARÉS, 4t. Tinent d’Alcalde  
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor  
FRANCESC COLOMÉ TENAS, regidor             
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor                   
ROSA  COLOMÉ SOLER, regidora 
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
JOSEP MA. DIA GRAU, regidor                                     
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor  
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor   
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor    
MA. DOLORS ISART ROCA, regidora  
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidora  
JOAQUIM BACH FABREGÓ, Interventor  
LLUIS LLORET MUÑOZ, Secretari 
 
 
1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.-  El senyor President 
obre la sessió i pregunta als senyors/es regidors/es si desitgen realitzar alguna esmena 
al contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
Inicia l’acte el senyor ALCALDE: Molt bona tarda a tothom. Benvinguts al Ple 
Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Els recordo que en la sessió 
d’avui celebrarem una sessió ordinària i posteriorment, un cop finalitzada la sessió 
ordinària i el torn corresponent de precs i preguntes, donarem pas a una sessió 
extraordinària que han demanat nou regidors de l’oposició.  
 
Passarem al primer punt de l’ordre del dia de la sessió ordinària, que és: “Aprovar 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior”. Alguna esmena a aquesta acta? 
Comentaris? No? Doncs, passaríem a signatura. 
 
Finalitzada l’intervenció, dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 
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2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE DE 17 DE JUNY DE 2010 
PEL QUAL ES RESOL APLICAR UNA REDUCCIÓ A LES RETRIBUCIONS 
DELS MEMBRES DE L'EQUIP DE GOVERN, AMB LA FINALITAT 
D'ATENDRE LES RECOMANACIONS DE CONTENCIÓ I REDUCCIÓ DE LA 
DESPESA PÚBLICA EFECTUADES PER L'ACORD DE LA COMISSIÓ 
MUNICIPALISTA DE CATALUNYA DE DATA 28 DE MAIG DE 2010.-  El 
senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta presentada per Alcaldia: 
 
VIST l’acord de la Comissió municipalista de Catalunya, signat el dia 28 de maig de 
2010, relatiu a les mesures urgents per reduir el dèficit públic adoptades per Reial 
Decret-Llei 8/2010 
  
ATÈS que l’apartat 4 de l’esmentat acord és del tenor literal següent:  
  
“4. Recomanar a tots els ens locals de Catalunya un esforç de reducció i contenció de la 
despesa destinada a la retribució dels càrrecs electes. Pel que fa als càrrecs de confiança, 
recomanem que s’apliquin els mateixos paràmetres que per als funcionaris” 
  
VISTA la instància presentada per la regidora Sra. Maria Teresa Buigues Poveda, 
actuant en nom propi i en el dels altres membres de l’equip de govern, amb RE 
2010/5442, de data 15 de juny de 2010, en què es demana que s’apliqui l’esmentada 
recomanació als mateixos membres de l’equip de govern i que això es faci a partir 
d’aquest mateix mes de juny.  
  
ATÈS que es considera que la referida reducció s’ha d’aplicar també a les dietes 
aprovades per als regidors i regidores que no tenen reconeguda dedicació absoluta ni 
parcial.   
  
TENINT EN COMPTE, finalment, que a l’ajuntament no hi ha nomenat cap càrrec de 
confiança 
  
ÉS per això que l’Alcalde, escoltat el parer favorable de la Junta de Govern Local,  
  
RESOL:  
  
Primer.- APLICAR a les retribucions dels membres de l’equip de govern, amb efectes 
del dia 1 de juny de 2010 i amb la vigència establerta al RDLlei 8/2010, una reducció 
del percentatge que a continuació s’indicarà, amb la finalitat d’atendre les 
recomanacions de contenció i reducció de la despesa pública efectuades per l’acord de 
la Comissió municipalista de Catalunya de data 28 de maig de 2010:  
  
Alcalde: reducció del 8 %  
Tinents i Tinentes d’Alcalde: reducció del 7 % 
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Regidors amb dedicació parcial: 5 % 
  
Segon.- ELEVAR la proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament per tal que aquest acordi 
la reducció de les dietes que perceben els membres de la Corporació que no tenen 
dedicació exclusiva ni parcial, amb efectes del mateix dia 1 de juny de 2010, amb la 
vigència esmentada anteriorment i en un percentatge del 5%.  
  
Tercer.- NOTIFICAR-HO a les persones interessades, als grups municipals, a la 
Federació Catalana de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
  
Quart.- DONAR-NE COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que hagi 
de realitzar i publicar-ho al lloc web de la Corporació. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Inicia les intervencions el senyor ALCALDE: Alguna intervenció al respecte?  
 
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Nosaltres entenem que aquest punt no és 
de “donar compte” al Ple sinó que s’hauria de ratificar, perquè qualsevol modificació 
de les retribucions que cobren els regidors, atenent a la Llei de Bases, és una 
competència plenària, no és una resolució de l’Alcaldia. Per tant, demanem al senyor 
Secretari que faci informe jurídic al respecte, perquè nosaltres entenem, i així ens ho 
han dit els nostres assessors, que qualsevol modificació de les retribucions dels 
regidors ha de ser per acord plenari. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Molt bé. Senyor Secretari faci vostè aquest informe i, 
en el seu cas, si s’escau, faríem la ratificació que demana el senyor Colomé i, en cas 
contrari, no la faríem. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ, però parla sense micròfon. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Alguna altra intervenció al respecte? 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Jo tinc aquí una entrada del dia 15 de juny del 
2010, de la senyora Teresa Buigues que diu: “Com a membre de la Junta de Govern i 
actuant en nom dels meus companys: Esteve Ribalta, Juan A. Marín, Gisela Santos, 
Josep Randos, Josep Badia i jo mateixa. Demano que en el tema de sous se’ns apliqui 
la rebaixa de la proposta de la Federació de Municipis a partir d’aquest mateix mes”. 
Jo he vist i hi he trobat aquesta informació, aquesta entrada, jo no hi era, no sé res, i li 
demano a la senyora Teresa Buigues i al senyor Secretari que això quedi anul·lat, perquè 
jo no he dit res, ni he pronunciat res, ni estava en aquesta reunió. 
 
Respon la regidora senyora BUIGUES: En tot cas, recordar que aquest acord el vam 
prendre quan estàvem tots junts, que es va acordar que ho demanaríem, i que la petició 
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no es va fer en cap reunió sinó que la vaig fer a continuació i perquè tots havíem decidit 
que ho demanaríem i es tirés endavant, per això és va fer. 
 
Contesta el regidor senyor BADIA: Li torno a repetir, s’ho ha inventat vostè, perquè el 
dia quinze jo ja no estava amb vostès, i porto tres o quatre dies ja, s’ho ha inventat 
vostè, i l’entrada és del dia quinze. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Alguna intervenció més al respecte? 
 
Finalitzades les intervencions, 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 27 DE MAIG DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
FUNCIONAMENT D'UN SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA A LA 
CIUTADANIA.-  El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta 
presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS la necessitat de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat, de poder comptar 
amb un recurs d’orientació jurídica per tal de poder assessorar a la població de les 
Franqueses i a les pròpies professionals de l’àrea, en matèria legal.  
 
ATÈS que la Diputació de Barcelona, dins les accions emmarcades al Programa de 
Mesures d’acompanyament als serveis socials municipals davant els efectes de la crisi 
econòmica per a l’any 2010, té per objectiu oferir un servei d’orientació jurídica al 
ciutadà, des de les pròpies administracions locals. 
 
VIST l’escrit RE núm. 2010/4401, de data 18 de maig, tramès per la Diputació de 
Barcelona, relatiu a la minuta de conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per al funcionament d’un servei d’orientació 
jurídica.  
 
VIST l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat. 
 
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat proposa a la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 319/2008 de 27 de 
març, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure amb la Diputació de 
Barcelona, per al funcionament d’un servei d’orientació jurídica a la ciutadania.  
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Segon.- FACULTAR tan àmpliament com sigui possible a l’Alcalde per tal de 
formalitzar tots els documents necessaris per fer efectius els presents acords. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la Diputació de Barcelona. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions: 
 
No hi ha intervencions. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 
DATA 3 DE JUNY DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL CONVENI PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES D'ACTUACIÓ DE NATURALESA 
SOCIAL AMB L'EMPRESA AJUDA ACTIVA, S.C.P.-  El senyor Secretari llegeix 
la part dispositiva de la proposta presentada per Alcaldia: 
 
ATÈS que el Secretari d’Estat de Cooperació Local va dictar, en data 8 de febrer de 
2010, resolució d’autorització per al finançament de programes de naturalesa social 
(despeses corrents de programes d’actuació de naturalesa social) i, concretament, per a 
l’actuació sol·licitada per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que es detalla a 
continuació en el marc del recursos atorgats pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local aprovat per Reial  Decret  Llei 13/2009, de 26 d’octubre:  
 

 Programa de serveis de teleassistència per a persones més grans de 70 anys, o 
malalts crònics, corresponent al capítol de personal, per un import de 144.310,00 
€, en concepte de lloguer de dispositius. 

 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 25 de febrer de 
2010, va adoptar, entre d’altres, els acords d’acceptar la indicada subvenció i notificar-
ho al Secretari d’Estat de Cooperació Local i a l’Àrea de Planificació Econòmica i 
Règim Interior de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
ATÈS que, posteriorment, la regidoria de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat ha cregut 
convenient que l’esmentada  subvenció de  144.310,00 €, atorgada a l’ajuntament, sigui 
destinada, en lloc de a l’actuació esmentada, a les accions que, també respectuoses amb 
les finalitats i els objectius que es proposa assolir el Fons Estatal de referència, es 
detallen a continuació:  
  

1. Diagnosi de la situació de la gent gran del municipi. Concretament dels majors 
de 70 anys o altres persones que estiguin en situació vulnerable.  
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2. Formació i suport als cuidadors en el propi domicili. La finalitat d’aquest servei 
serà donar les eines necessàries a les persones encarregades de la cura de les 
persones dependents, per tal de millorar la qualitat del servei, sempre tenint 
present i respectant la pròpia idiosincràsia de la família i de la llar.  

 
3. Servei de Teleassistència.  

 
ATÈS que per tal de realitzar amb total eficàcia les tres esmentades actuacions, 
l’Ajuntament necessita la col·laboració d’una empresa especialitzada en la matèria i 
que, per això, ha contactat i negociat amb l’empresa AJUDA ACTIVA, S.C.P. la qual ja 
presta satisfactòriament diversos serveis per encàrrec de la Regidoria de Polítiques 
Socials.  
 
VIST l’informe favorable de la Secretaria municipal. 
 
ÉS PER TOT AIXÒ que l’Alcalde, de conformitat amb allò que disposa el Decret núm. 
319/2008, de 27 de març, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR l’esborrany del conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i l’empresa AJUDA ACTIVA, S.C.P., per al desenvolupament del tres serveis que 
es relacionen a continuació, per un import màxim de 144.310,00€, d’acord amb les 
clàusules contractuals estipulades al conveni. 
 

1. Diagnosi de la situació de la gent gran del municipi 
2. Formació i suport als cuidadors en el propi domicili 
3. Servei de Teleassistència. 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa AJUDA ACTIVA, S.C.P., al cap de 
l’Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior, al cap de l’Àrea de Polítiques 
Socials, Igualtat i Sanitat, al cap de l’Àrea de Dinamització Econòmica, Treball i 
Comerç i al Coordinador de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bona tarda. Jo m’he estat mirant el 
projecte i no he estat capaç de deduir quant personal destinarà aquesta empresa a fer 
aquesta tasca i a complir amb el conveni, perquè em sembla molt alt l’import de 
18.000 € mensuals i em sembla el projecte una mica fluix. 
 
Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: Senyor Gontán, jo li explicaré una mica 
en què consisteix aquest conveni.  
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Suposo que vostè ja se l’ha llegit, vostè diu que és insuficient i jo li plantejo que les 
tasques que es desenvoluparan en aquest contracte amb aquesta empresa són 
suficients, i li diré perquè:  
 
Primer, perquè els objectius que estan programats són el que no s’ha fet mai en aquest 
municipi i nosaltres ho hem tirat endavant, és fer una diagnosi a tot el municipi, 
sobretot de les mancances que té la gent gran i els malalts, sobre aquelles necessitats 
que si no fos perquè en un moment determinat la persona s’adrecés als serveis socials, 
nosaltres no ho detectaríem mai. Això és una labor de camp, una labor feta per 
professionals, l’empresa ho pot justificar i, a més, aquest és el primer objectiu.  
 
El segon objectiu, i molt important, és que els cuidadors que moltes vegades són les 
pròpies famílies que fan cura dels seus dependents, no tenen cap formació, el que vol 
dir que família per família es puguin detectar aquestes dependències, se’ls farà una 
formació adient, o sigui que les persones estaran preparades perquè se’ ls hi pugui 
donar aquest servei.  
 
I en tercer lloc hi ha el tema de teleassistència. Igualment que qualsevol altre servei, si 
no es detectés o si la persona no ve a demanar-ho expressament, nosaltres no sabríem 
mai si ho necessita i en quines condicions.  
 
Tot això ve valorat, primer, per una valoració prèvia dels tècnics de serveis socials i 
posteriorment, una reunió, una vegada al mes, amb l’empresa i l’ajuntament, amb els 
tècnics, per valorar la tasca que es farà durant aquests mesos. 
 
Continua el regidor senyor GONTÁN: Les meravelles de l’idea no les he posat en 
dubte, li agraeixo que ho expliqui, jo ja m’ho havia llegit, suposo que ho fa pel públic 
que avui ha assistit al Ple, però no m‘ha respost a la pregunta, quant personal destinarà 
l’empresa? Perquè, insisteixo, 18.000 € al mes d’aquí a final d’any sense definir, 
insisteixo, el projecte és molt fluix, no dic que els objectius siguin fluixos, els 
objectius són potents però el projecte és molt fluix, no defineix ni els sous del 
personal, ni les hores dedicades, no defineix res el projecte. 
 
Respon la regidora senyora SANTOS: En principi, primer es fan dos tasques diferents: 
una és la de l’assistenta social, que és la persona que a nivell professional té tota la 
competència. La pròpia empresa ja disposa de dos persones que faran primer aquesta 
diagnosi i després hi ha un fisioterapeuta que anirà amb aquesta assistent social a la 
qual acompanyarà tot el que és la diagnosi i totes les problemàtiques que puguin 
trobar.  
 
Ja li he dit, en principi són dos propostes que s’han fet, una és una assistenta social, 
l’altre és la del fisioterapeuta, i estàvem pendents de la possibilitat, depenent de la 
feina que poguessin trobar, un treballador social. Això són propostes que s’han fet des 
de l’empresa cap a Dinamització Econòmica, perquè es podria agafar personal que 
estigués a l’atur. 
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El senyor GONTÁN continua: Suposo que tot això ho treu per informació que té vostè 
perquè en el projecte no hi consta, com ja li he dit, però m’està dient que per quatre 
persones cobrarà l’empresa 18.000 € al mes ? M’està dient això, oi ?. No, no, vostè 
m’ha dit quatre persones, dues per fer la diagnosi, un fisioterapeuta i un treballador 
social, a part dels treballadors que posem municipals, que aquests no hi compten en el 
conveni, és així? 
 
Respon la senyora SANTOS: Els treballadors de serveis socials el que faran serà 
recolzar a les persones que tinguin d’adreçar. 
 
Interromp el senyor GONTÁN: Per tant, quatre persones? 18.000 € al mes quatre 
persones? 
 
Continua la senyora SANTOS: Però no estem parlant només de les persones, estem 
parlant de tota la tasca, tot el material, tota la logística, tot això va inclòs. 
 
El senyor GONTÁN torna a interrompre: Que descompten d’aquests 18.000€, 3000 €? 
En materials?  
 
La gran queixa, i que vostè m’està venent la moto, és que el projecte és molt fluix, i 
vostès han acordat una cosa amb un projecte molt fluix. Vostè té informació, potser sí, 
però a nosaltres no ens l’ha donat, vostè dóna compte d’això de la Junta de Govern 
Local i ens posen a l’expedient sis fulls en els quals no hi diu absolutament res, ni tan 
sols les persones que s’hi dedicaran i pretén que aquest municipi assumeixi 18.000 € al 
mes que venen d’una ajuda dels FEOSL. Escolti’m, el que no podem és concedir a una 
empresa privada un conveni en el qual el projecte, no el conveni, el projecte no diu 
res. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, permeti’m que li aclareixi un parell d’aspectes 
d’aquest conveni.  
 
Primera cosa, per primera vegada es fa una diagnosi a nivell municipal, -(deixi’m, que 
arribaré a allò que vol vostè que li expliqui)-. Per primera vegada es fa una diagnosi a 
nivell municipal per arribar allà on els serveis socials, el CAP, els serveis mèdics i tots 
aquests àmbits no arriben mai. Hi ha famílies, hi ha gent gran, que tot i estar passant 
situacions per a les quals necessiten ser ateses, no reben aquesta ajuda perquè no la 
demanen mai. Per tant, la primera cosa és que per primera vegada farem aquest treball 
de diagnosi que és molt important perquè es basa en dades del cens, amb domicili, 
amb edat, etc. 
 
Segon, hi ha un tema relatiu a les famílies, perquè hi ha persones d’aquestes que tenen 
família però no són ateses correctament. 
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I finalment, això és un estudi de màxims, i en aquest conveni, si se l’ha llegit bé, es 
preveu que això és per atendre a tot el que l’estudi inclogui, si és de menys hi ha un 
compte final de mes i evidentment no es paga, es paguen només els serveis que es 
puguin oferir. El que passa és que quan planifiquem, senyor Gontán, el que no podem 
fer és quedar-nos curts i més amb un tema com aquest, -(és així, ja li puc dir i ho 
veurà)-, és a dir, si la despesa en atenció domiciliaria, si la despesa en serveis a la gent 
gran, si la despesa descomptada un cop feta la diagnosi és inferior passarà a cobrir 
altres mesos, i això és així i aquestes són les converses que hem tingut amb l’empresa. 
 -(És possible, sí, sí)-.  
 
Per tant, que li quedi clar que això és un supòsit de màxims de despesa en cas que 
d’aquesta diagnosi sorgeixin tres-centes persones que necessiten aquesta atenció, que 
no ho creiem, ni nosaltres ni l’empresa. Però sí que s’estan detectant a altres municipis 
situacions de persones grans que estan totalment desateses i la nostra obligació com 
Ajuntament és arribar allà on no s’arriba per altres camins. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dona pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
5.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 
DATA 17 DE JUNY DE 2010, PEL QUAL S'APROVEN LES NORMES 
PARTICULARS DEL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE 83 HABITATGES 
DOTACIONALS PROMOGUTS PER L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL EN 
RÈGIM DE LLOGUER A LA PROMOCIÓ "PLAÇA CATALUNYA" DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS.-  El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la 
proposta presentada per Alcaldia: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 28 de setembre de 
2006, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:  
  
“Primer.- APROVAR la minuta del “CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL I 
UNA LLAR D’INFANTS A LA PLAÇA CATALUNYA”.  
  
ATÈS que la clàusula cinquena de l’indicat conveni estableix que “en la definició dels 
criteris d’adjudicació (dels habitatges) hi participarà l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès així com la Generalitat de Catalunya”  
 
VIST el document elaborat per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, de data 
4 de juny de 2010, rebut mitjançant correu electrònic, i que porta per títol “Normes 
particulars del procés d’adjudicació de 83 habitatges dotacionals promoguts per 
l’Institut Català del Sòl en règim de lloguer a la promoció “Plaça Catalunya” de les 
Franqueses del Vallès”, document que ha estat modificat posteriorment i únicament en 
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allò que fa referència al termini de presentació de sol·licituds, que finalment serà el 
comprès entre els dies 1 de juliol de 2010 i el 13 d’agost de 2010, ambdós inclosos.  
 
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- DONAR LA CONFORMITAT al document “Normes particulars del procés 
d’adjudicació de 83 habitatges dotacionals promoguts per l’Institut Català del Sòl en 
règim de lloguer a la promoció “Plaça Catalunya” de les Franqueses del Vallès” que 
acompanya el present dictamen 
  
Segon.- NOTIFICAR-HO a la DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ DE 
L’HABITATGE del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
No hi ha intervencions. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dona pas al següent punt de l’ordre del 
dia. 
 
 
6.- APROVAR LA REDUCCIÓ DE LES DIETES QUE TENEN ASSIGNADES 
ELS REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ QUE NO TENEN 
RECONEGUDA DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL A L'AJUNTAMENT 
SEGONS ACORD DEL PLE DE DATA 24 D'ABRIL DE 2008 RELATIU A 
L'ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS 
ELECTES.-  El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta presentada 
per Alcaldia: 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 24 d’abril de 2008, va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’establir, amb efectes del dia 27 de març de 2008, a favor dels 
membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial el règim de dietes 
següent: 
  

a)     Per l’assistència a les sessions del Ple:  120 euros/sessió. 
b)     Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 45 euros/ 

sessió. 
c)     Per l’assistència a les sessions de la Comissió Informativa dels assumptes 

del Ple: 45 euros/sessió.  
d)     Per l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 45 

euros/sessió. 
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e)    Per l’assistència, com a Presidents, a les sessions plenàries dels Consells de 
Poble de Llerona i de Corró d’Amunt: 120 euros/sessió. 

f)     Per l’assistència, com a vocals, a les sessions plenàries dels Consells de 
Pobles de Llerona i Corró d’Amunt: 90 euros/sessió. 

g)   Per l’assistència a les sessions dels òrgans col.legiats del Patronat Municipal 
d’Esports i del Patronat Municipal de Cultura i Educació: 90 euros/sessió. 

h)   Per l’assistència a les reunions de les meses de contractació: 45 euros/sessió. 
i)        Per l’assistència a les sessions plenàries del Consell de la Pagesia: 90 

euros/sessió. 
j)       Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 90 

euros/sessió. 
k)     Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat 

municipal “Les Franqueses Entorn Verd, SA”: 90 euros/sessió. 
l)      Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat 

municipal “Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL”: 90 euros/sessió. 
m)  Per l’assistència a les Juntes generals de les societats municipals: 45 €/sessió. 
n)    Per l’assistència a altres òrgans complementaris: 90 euros/sessió. 

  
ATÈS que el Ple va acordar, així mateix, establir que les quantitats esmentades 
“s’actualitzaran anyalment d’acord amb l’increment fixat en la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel personal.” 
  
ATÈS que per Decret de l’Alcalde de data 17 de juny de 2010, s’ha resolt el següent:  
  
“Primer.- APLICAR a la retribucions dels membres de l’equip de govern, amb efectes 
del dia 1 de juny de 2010 i amb la vigència establerta al RDLlei 8/2010, una reducció 
del percentatge que a continuació s’indicarà, amb la finalitat d’atendre les 
recomanacions de contenció i reducció de la despesa pública efectuades per l’acord de 
la Comissió municipalista de Catalunya de data 28 de maig de 2010:  
  
Alcalde: reducció del 8%  
  
Tinents i Tinentes d’Alcalde: reducció del 7% 
  
Regidors amb dedicació parcial: 5%  
  
(...)” 
  
ATÈS que es considera que la referida reducció s’ha d’aplicar  també a les dietes dels 
regidors que no tenen dedicació exclusiva ni parcial i que ho ha de ser en un 5 %.  
  
ÉS per això que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- APLICAR una reducció del 5% a les dietes que perceben actualment els 
membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial en virtut de 
l’acord plenari abans esmentat i les seves successives actualitzacions, amb efectes del 
dia 1 de juny de 2010 i durant la vigència del Reial Decret Llei 8/2010.  
  
Segon.- NOTIFICAR-HO a l’àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior, a les 
persones interessades, als grups municipals, a les societats municipals Les Franqueses. 
Entorn Verd, SA i Les Franqueses. Dinamització Econòmica, SL, a la Federació 
Catalana de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
 
Tercer.- PUBLICAR aquests acords al lloc web de la Corporació. 
 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Bona tarda. Nosaltres tenim una 
esmena sobre aquest punt que ens agradaria que la miressin i es pogués incloure, 
senyor Secretari. 
 
Un cop repartides les còpies, el senyor ALCALDE intervé: Un cop vista l’esmena 
presentada pel grup de CiU, jo li diria al senyor Secretari que això va en contra de 
totes les recomanacions fetes per la Federació Municipalista de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, i la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
Interromp la senyora CLAVERIA, però ho fa sense micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Però també aquesta Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, els hi ha dit que no i els hi han 
enviat una nota a vostès, com a grup municipal, que no facin electoralisme d’això. 
 
Respon la senyora CLAVERIA: Jo no en faig d’electoralisme, senyor Ribalta, 
simplement fem aquesta proposta, ens assembla que és el més adequat. Inclús li diria 
més, jo li demanaria al senyor Secretari, si és tan amable, que el llegeixi i així se n’ 
assabenti tothom. És més, jo li diria que inclús amb aquesta esmena, si la resta del meu 
grup hi està d’acord, que d’això no n’he parlat perquè me’n acabo d’adonar , si la resta 
del meu grup hi està d’acord, dic, jo hi afegiria que s’apliqués això també al que deia 
el senyor Ferran Jiménez, és a dir, als grups municipals. 
 
El senyor SECRETARI llegeix l’esmena presentada: Respecte a la part expositiva 
proposa el grup de Convergència i Unió, aquesta explicació: 
 
“ATÈS que si bé l’esmentat Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, no estableix mesures per 
reduir les retribucions que perceben els càrrecs electes municipals ni les dietes i 
indemnitzacions, en un moment com l’actual, de profunda crisi econòmica i dificultats 
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que està afectant a moltes famílies de les Franqueses del Vallès, els càrrecs públics hem 
de donar exemple en l’aplicació de mesures d’austeritat pressupostària i de reducció 
del dèficit públic.  
 
ATÈS que la competència per la fixació de les retribucions als regidors que 
desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial correspon al Ple de 
l’ajuntament, igual que l’establiment de la quantia de les indemnitzacions per 
l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, segons l’article 75 de la Llei de 
Bases de Règim Local.” 
 
Respecte a la part dispositiva dels acords, es proposaria que l’apartat primer quedi 
redactat de la manera següent: 
 
“Primer.- APLICAR una reducció del 10 % a les retribucions que perceben actualment 
els regidors de l’Ajuntament que desenvolupen els seus càrrecs amb règims de 
dedicació exclusiva o parcial, i aplicar també una reducció del 10 % a les dietes que 
perceben actualment els membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni 
parcial en virtut de l’acord plenari abans esmentat i les seves successives 
actualitzacions, amb efectes del dia 1 de juny de 2010 i durant la vigència del Reial 
Decret Llei 8/2010.” 
 
Més l’afegitó que comentava la senyora Claveria, de fer-ho extensiu, en el mateix 
percentatge, als grups municipals. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Per una qüestió administrativa perquè 
l’import que correspon al mes de juny tampoc solucionaria grans coses i perquè ho 
estem aprovant en data 25 de juny, jo crec que allò lògic seria que entrés en vigor l’ú de 
juliol donat que sinó això repercutirà en una reversió en quant a tot el que ha estat la 
comptabilització de les diferents assignacions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Només una cosa, la llei et marca a efectes 
1 de juny. La llei et diu a efectes 1 de juny, independentment que s’aprovi 
posteriorment. 
 
Respon el senyor JIMÉNEZ: A funcionaris públics; nosaltres no som funcionaris 
públics. 
 
Continua el senyor COLOMÉ: Són recomanacions, però tots els funcionaris públics 1 
de juny, llavors nosaltres ens hauríem d’emmirallar amb ells i també fer-ho amb efectes 
1 de juny. 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI: Independent d’aquest informe que demanava el 
senyor Colomé, jo crec que la reducció de les retribucions de l’equip de govern les ha 
de fixar l’equip de govern, és a dir, no estem parlant d’un marc (màxim) que va aprovar 
el Ple.  
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Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Secretari no entri en debat. 
 
Continu el senyor SECRETARI: Té una certa lògica, crec que té una certa lògica aquest 
raonament que els hi diré. És a dir, perquè no hi hagi cap equip de govern que tingui la 
temptació de posar-se un sou molt per damunt del que seria raonable, la llei contempla 
que sigui el Ple de l’Ajuntament el que aprovi les retribucions màximes. Un cop 
establertes aquestes retribucions el Ple no té disponibilitat absoluta sobre els sous dels 
membres de l’equip de govern, estem parlant d’una rebaixa no estem parlant d’un 
augment, jo crec que no és competència del Ple.  
 
–(Però per què? Per  què diu vostè que és competència del Ple. Escolti’m, jo he superat 
unes oposicions, tinc una certa experiència en l’àmbit de l’Administració Local i crec 
que no els enredo, és a dir, el meu objectiu no és aquest. Ara si vostès volen, d’entrada, 
que jo enredi l’equip de govern o al públic assistent, doncs els enredaré, però crec que 
no seria honest. Estem parlant de baixar els sous; no sé per què creuen vostès que tenen 
competència en això, no sé per què...)-. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Senyor Secretari no entri en debat, jo no tinc cap 
inconvenient en portar-ho a votació i aprovar-ho.  
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Jo diria senyor Secretari que estem en 
el punt número sis, que hem presentat una esmena i que ara el que tocaria seria votar 
l’esmena. 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI: Jo no hi estic d’acord. La llei m’habilita a parlar 
en un Ple quan jo pensi que vostès es poden equivocar en alguna qüestió de tipus legal. I 
aquesta ho és. 
 
Interromp el regidor senyor TORNÉ: Quan el senyor Alcalde li doni la paraula, no quan 
vostè vulgui. 
 
Continua el senyor SECRETARI: No, me l’ha donada, perdoni. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Igual que vostè senyor Torné, que no li he donat tampoc 
la paraula i vostè també. 
 
Interromp el senyor TORNÉ: Si parla ell, parlaré jo. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Bé, hi ha diverses paraules demanades, els que no han 
parlat fins ara, senyora Buigues, després senyor Gontán i després senyora Claveria, el 
seu segon torn. Jo, de totes maneres, dic que per part de l’equip de govern no hi ha cap 
problema en aprovar l’esmena i aprovar el punt. 
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Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo només volia comentar una cosa. En el 
moment de fixar el sou sí que el fixa el Ple, però si després jo vull renunciar al 50% 
d’aquest sou, és voluntat meva no és voluntat del Ple. En el Ple es mantenen unes 
quantitats que s’han aprovat i si jo vull renunciar al 50% d’aquestes quantitats és un 
tema purament de llibertat personal. De totes maneres, efectivament, com deia el senyor 
Alcalde, no hi ha cap problema per aprovar aquest 10%. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Jo, perquè tothom sàpiga amb quins 
números ens movem. Ja li dic que l’admetrem l’esmena, per nosaltres no serà el 
problema, no serà que estem aquí per cobrar ni que anem de mariscades cada dia amb el 
sou de l’Ajuntament.  
 
Però jo per situar les xifres perquè ningú s’esparveri. Estem parlant, en global, al voltant 
de 22.000 € l’any fent una estimació, partint de les meves xifres del que cobren els 
regidors sense dedicació exclusiva, que jo crec que no són totes iguals i, per tant, hi ha 
regidors que cobren alguna cosa menys que jo perquè estan dintre d’un grup municipal. 
Estem parlant d’uns 22.000€, vull dir, que tampoc traurem a l’Ajuntament del sotrac on 
estem.  
 
Però sí volia remarcar que la diferència, i venia arrel del 5% inicial i tot plegat que se’ns 
aplica a nosaltres, que sóc regidor sense dedicació exclusiva ni parcial, el mateix que un 
regidor que té dedicació parcial i, per tant, diguem que entre l’equip de govern són 
d’aquests vint-i-dos mil, resteu quatre mil cinc-cents i més o menys va per aquí, i la 
resta és l’equip de govern. Per tant, aplicar el mateix criteri als regidors que no tenen 
dedicació exclusiva ni parcial que al govern, com a mínim pot sortir-te el somriure a la 
cara, però està bé, hem de donar exemple i vam sospesar fins i tot dintre de l’ assemblea 
directament el 100%, renunciar perquè total aquest sou, insisteixo, i dic el que vaig 
cobrar l’any passat, aproximadament uns 3.900 € tot l’any, per tant, tampoc no aniré de 
sopar, ni aniré de mariscada cada dia. Vull dir, jo insisteixo en el que era important, que 
va haver-hi un acord de Ple en el qual sortirien reflectits els ingressos en la web 
municipal i en el butlletí dels regidors que van voler i espero que en aquest proper 
butlletí surti. 
 
Respon el senyor ALCALDE: No, no, i tant, i a més a més sortiran aquells que han 
decidit que no ho volen publicar perquè no han declarat ni volen declarar propietats que 
tenen des de fa anys. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Jo voldria que el que fora, el Secretari o 
qui sigui, respecte al punt de l’ordre del dia quan s’ha parlat de sous dels regidors amb 
dedicació. Ja hem comentat que havia de ser un tema de Ple, i aquest sí que ho porten i 
l’altre no, vull dir, quin sentit té? El tema és exactament el mateix, les disposicions són 
exactament les mateixes, i per tant, -(perdoni senyor Secretari, és el meu torn de 
paraula)-, puc continuar? Gràcies. 
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Solsament, aquesta diferència de criteri i, a més a més, també que tinguin en compte 
quan ho presentin que ja posin el 10% també, perquè, si més no, suposo que es tornarà a 
presentar una modificació o una esmena perquè sigui tot igualat al 10%. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Estàvem en el punt número sis i que, 
per tant, toca votar l’esmena aquesta i crec que és el que toca fer ara. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Doncs, molt bé, si ningú està en contra de l’esmena, jo 
votaria ja el punt amb l’esmena inclosa, si li sembla bé senyora Claveria?  
 
Respon la senyora CLAVERIA:  Perfecte. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Jo crec que no hem d’entrar en discussions jurídiques. 
Si vostè és sent al·ludit, parli, però jo demanaria que no polemitzés. 
 
Pren la paraula el senyor SECRETARI: Si em permet senyor Jiménez, la senyora 
Buigues ho ha dit molt clarament, hi havia una renuncia de l’equip de govern al seu sou 
i respecte de vostès no ens constava que haguessin renunciat a res, per tant, s’ha cregut 
oportú que fos el Ple qui ho aprovés. No hi veig tant poca relació com hi veu vostè, jo 
n’hi veig molta. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la proposta amb 
l’esmena inclosa. 
 
 
PROPOSTA DEFINITIVA 
 
APROVAR LA REDUCCIÓ DE LES DIETES QUE TENEN ASSIGNADES ELS 
REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ QUE NO TENEN 
RECONEGUDA DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL A L'AJUNTAMENT 
SEGONS ACORD DEL PLE DE DATA 24 D'ABRIL DE 2008 RELATIU A 
L'ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS 
ELECTES 
 
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 24 d’abril de 2008, va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’establir, amb efectes del dia 27 de març de 2008, a favor dels 
membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial el règim de dietes 
següent: 
  

a)   Per l’assistència a les sessions del Ple:  120 euros/sessió. 
b)   Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 45 euros/ sessió. 
c)   Per l’assistència a les sessions de la Comissió Informativa dels assumptes del 

Ple: 45 euros/sessió.  
d)  Per l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 45 

euros/sessió. 
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e)   Per l’assistència, com a Presidents, a les sessions plenàries dels Consells de 
Poble de Llerona i de Corró d’Amunt: 120 euros/sessió. 

f)   Per l’assistència, com a vocals, a les sessions plenàries dels Consells de 
Pobles de Llerona i Corró d’Amunt: 90 euros/sessió. 

g)  Per l’assistència a les sessions dels òrgans col.legiats del Patronat Municipal 
d’Esports i del Patronat Municipal de Cultura i Educació: 90 euros/sessió. 

h)  Per l’assistència a les reunions de les meses de contractació: 45 euros/sessió. 
i)   Per l’assistència a les sessions plenàries del Consell de la Pagesia: 90 

euros/sessió. 
j)   Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 90 

euros/sessió. 
k)  Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat 

municipal “Les Franqueses Entorn Verd, SA”: 90 euros/sessió. 
l)   Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat 

municipal “Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL”: 90 euros/sessió. 
m) Per l’assistència a les Juntes generals de les societats municipals: 45 €/sessió. 
n)  Per l’assistència a altres òrgans complementaris: 90 euros/sessió. 

  
ATÈS que el Ple va acordar, així mateix, establir que les quantitats esmentades 
“s’actualitzaran anyalment d’acord amb l’increment fixat en la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel personal.” 
  
ATÈS que per Decret de l’Alcalde de data 17 de juny de 2010 s’ha resolt el següent:  
  
“Primer.- APLICAR a la retribucions dels membres de l’equip de govern, amb efectes 
del dia 1 de juny de 2010 i amb la vigència establerta al RDLlei 8/2010, una reducció 
del percentatge que a continuació s’indicarà, amb la finalitat d’atendre les 
recomanacions de contenció i reducció de la despesa pública efectuades per l’acord de 
la Comissió municipalista de Catalunya de data 28 de maig de 2010:  
  
Alcalde: reducció del 8%  
  
Tinents i Tinentes d’Alcalde: reducció del 7% 
  
Regidors amb dedicació parcial: 5%  
  
(...)” 
  
ATÈS que si bé l’esmentat Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, no estableix mesures per 
reduir les retribucions que perceben els càrrecs electes municipals ni les dietes i 
indemnitzacions, en un moment com l’actual, de profunda crisi econòmica i dificultats 
que està afectant a moltes famílies de les Franqueses del Vallès, els càrrecs públics hem 
de donar exemple en l’aplicació de mesures d’austeritat pressupostària i de reducció del 
dèficit públic.  
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ATÈS que la competència per la fixació de les retribucions als regidors que 
desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial correspon al Ple de 
l’ajuntament, igual que l’establiment de la quantia de les indemnitzacions per 
l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, segons l’article 75 de la Llei de Bases 
de Règim Local.  
  
ÉS per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
  
Primer.- APLICAR una reducció del 10 % a les retribucions que perceben actualment 
els regidors de l’Ajuntament que desenvolupen els seus càrrecs amb règims de 
dedicació exclusiva o parcial, i aplicar també una reducció del 10 % a les dietes que 
perceben actualment els membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni 
parcial en virtut de l’acord plenari abans esmentat i les seves successives 
actualitzacions, amb efectes del dia 1 de juliol de 2010 i durant la vigència del Reial 
Decret Llei 8/2010.  
 
Segon.- APLICAR, igualment, una reducció del 10 per cent a la quantia de la subvenció 
que perceben actualment els diferents grups municipals en virtut de l’acord plenari de 
data 5 de juliol de 2007, amb efectes del dia 1 de juliol de 2010 i durant la vigència del 
Reial Decret Llei 8/2010.  
 
Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTES el Decret de data 17 de juny de 2010 abans 
esmentat.  
     
Quart.- NOTIFICAR-HO a l’àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior, a les 
persones interessades, als grups municipals, a les societats municipals Les Franqueses 
Entorn Verd, SA i Les Franqueses. Dinamització Econòmica, SL, a la Federació 
Catalana de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
 
Cinquè.- PUBLICAR aquests acords al lloc web de la Corporació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
 
7.- APROVAR INICIALMENT EL PLA PARCIAL DEL SECTOR N 
(CARRETERA DE CARDEDEU), TEXT REFÓS 3, REFORMULAT SEGONS 
L’ACORD PLENARI DE DATA 29 MAIG DE 2008.-   
 
Aquesta proposta es retira de l’ordre del dia. 
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ATÈS que el Pla Parcial d’Ordenació del sector N (Carretera de Cardedeu) va ser 
aprovat  pel Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en sessió de data 25 de 
gener de 2007, previ informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de data 14 de desembre de 2006, i tenint en compte que per 
Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 4 de març de 2005, 
es va reconèixer a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a l’empara de la 
Disposició Transitòria Tercera de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de 
la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local, la competència per a l’aprovació 
definitiva dels plans urbanístics derivats a què fa referència l’article 79.1 de la Llei 
2/2002, en la redacció donada per la Llei 10/2004, que es promoguin d’acord amb les 
determinacions del programa d’actuació del Pla General d’ordenació urbana de les 
Franqueses del Vallès vigent. 
  
ATÈS que l’edicte relatiu a l’aprovació definitiva del Pla Parcial, així com les normes 
urbanístiques, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
4831, de 28 de febrer de 2007. 
  
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 29 de maig de 2008, 
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:  
 

“Primer.- SUSPENDRE, com a mesura cautelar i provisional els efectes del Pla 
Parcial d’Ordenació del sector N (Carretera de Cardedeu), del projecte 
d’urbanització i del projecte de reparcel·lació de l’esmentat sector, a l’ampara 
del que disposa l’article 71.1, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol i de 
conformitat amb el requeriment efectuat mitjançant la resolució del Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 
data 27 de setembre de 2007, notificada a l’Ajuntament  en data 2 d’octubre de 
2007 (RE. 2007/9665), als efectes d’estudiar la reformulació del planejament i 
resoldre les qüestions esmentades en la part expositiva de la present resolució. 
  
L’àmbit de la suspensió del planejament derivat i dels instruments de gestió és 
el delimitat en el planejament general vigent, de conformitat amb el plànol 
adjunt. 
  
S’exceptuen de la suspensió acordada les llicències per a obres de reforma, 
consolidació o millora de les edificacions i instal·lacions d’ús industrial 
existents en l’àmbit, així com les llicències d’activitat o canvis d’ús que siguin 
compatibles amb l’ús industrial que el planejament general assigna al Sector N. 
  
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, als propietaris i titulars 
de béns i drets afectats inclosos dins de l’àmbit del sector, a l’empresa 
EXCOVER, SA, adjudicatària del contracte d’execució de l’obra, a l’empresa 
NADICO, SL, adjudicatària del contracte de consultoria per a la direcció de les 
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obres d’urbanització, a l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL i a l’empresa pública 
municipal LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA. 

  
Tercer.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 

 
ATÈS que en data 25 de maig de 2010 ha tingut entrada al registre de documents de la 
mercantil Les Franqueses Entorn Verd, amb RE núm. 2010/137 i d’acord amb el 
conveni signat en el seu dia per la dita mercantil amb Nadico Industrial Management, 
s.l., el Text Refós del Pla Parcial del sector N, el qual inclou la modificació dels límits 
del mateix Pla Parcial 
 
DE CONFORMITAT amb els informes favorables de l’Arquitecte municipal i del 
Secretari de l’Ajuntament, el Regidor de Política Territorial i Obra Pública proposa al 
Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Text Refós 3 del Pla Parcial urbanístic del 
Sector N de les Franqueses del Vallès. 

 
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, que es diligenciarà pel Secretari 
de la Corporació, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, a efectes de poder 
ésser examinat i formular pels interessats les al·legacions pertinents.  
 
Tercer.- SOTMETRE el text refós a informe de la COMISSIÓ TERRITORIAL 
D’URBANISME DE BARCELONA als efectes que preveu l’article 85 del Decret 
Legislatiu 1/2005. 
 
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats, AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA i DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES del DEPARTAMENT DE 
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES de la GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Una mica vistes les queixes habudes en aquest 
Ajuntament, els avisos que han rebut alguns regidors, també el fet que el senyor 
Gontán va demanar que hi hagués més temps per mirar-nos-ho, -(vostè m’ho va 
demanar...)-.  
 
Nosaltres aquest punt el deixem sobre la taula, tot i així, si volen debatre alguna cosa 
d’aquest punt..., no?, doncs, com que després vostès han presentat una proposta en el 
Ple extraordinari sobre el Sector N, aleshores farem el debat.  



Ple 25/06/2010 – pàg. 21 

 
Finalitzada l’intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de l‘ordre del dia. 
 
 
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU I LES 
REGIDORES NO ADSCRITES VANESSA GARCIA I DOLORS ISART, 
RELATIVA AL PLA D'AJUST DEL GOVERN ESPANYOL DE LA 
CONGELACIÓ DE LES PENSIONS.-  El senyor Secretari llegeix la part dispositiva 
de la moció presentada per CiU i les regidores no adscrites Vanessa Garcia i Dolors 
Isart: 
 
ATÈS les greus dificultats econòmiques i d’atur que viu el nostre país, així com el 
desmesurat dèficit públic obliguen a adoptar mesures extraordinàries, també exigides 
per la nostre pertinença a la zona euro, que igual manera travessa un període 
d’inestabilitat al que cal donar solucions coordinades. 
 
ATÈS que en aquest context el President del govern va anunciar el passat 12 de maig en 
el Congrés dels Diputats algunes decisions que d’adoptar-se lesionarien injusta i 
injustificadament a més de 5 milions de pensionistes, trencant a més a més, un dels 
principals assoliments de la nostre democràcia, el Pacte de Toledo. 
 
AQUESTS acords, fruit d’un ampli i responsable diàleg polític i social, van treure a la 
nostra Seguretat Social de la incertesa econòmica i van garantir un sòlid compromís de 
tots els partits i forces socials per a fer viable i sostenible la nostra seguretat social. 
 
ATÈS la greu situació de dèficit de 500.000 milions, la inseguretat de poder cobrar les 
pensions futures i la incertesa dels pensionistes sobre el manteniment del seu poder 
adquisitiu van ser, entre d’altres, les raons perquè tots els partits assumissin el Pacte de 
Toledo i les seves recomanacions. 
 
L’anunci de les retallades en els drets dels pensionistes, principalment el dret a la 
revalorització en funció del IPC, trenca el Pacte de Toledo, una de les més importants 
conquestes de la nostra democràcia. Aquestes retallades priven de drets a més de cinc 
milions de pensionistes i ens fan retrocedir als temps en els quals el Govern, segons 
criteris d’oportunitat i de conveniència política, donava o negava la revalorització de les 
pensions i, per tant, donava o treia, poder adquisitiu a les afeblides economies dels 
pensionistes. 
 
L’experiència indica que aquest tipus de mesura, combinades amb l’elevació 
d’impostos, especialment l’IVA (2 punts de pujada al juliol pròxim), generen problemes 
afegits en el consum i en l’ocupació, l’evolució de la qual, si no es corregeix amb 
reformes adequades, posarà en perill els ingressos per cotitzacions, que són essencials 
per mantenir el nostre sistema de Seguretat Social. 
 
ACORDS: 
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Primer.- INSTAR al Govern Espanyol a què en les mesures previstes en el Pla d’ajust 
per la reducció del dèficit públic, elimini la supressió de la revalorització de les 
pensions contributives. 
 
Segon.- SOL·LICITAR que es convoqui la Comissió del Pacte de Toledo, de manera 
urgent per a reprendre els treballs de la mateixa, a fi de que s’acordi, per part de tots 
els grups politics, les reformes que siguin necessàries perquè es garanteixi la viabilitat i 
el futur del nostre sistema de Seguretat Social. 
 
Tercer.- TRAMETRE aquest acord al President del Govern espanyol, al President del 
Congrés dels Diputats i als grups politics del Congrés. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora ISART: En primer lloc, vull que quedi clar que 
entenem i estem d’acord que s’han de prendre mesures importants i, fins i tot, 
dràstiques per fer front a la situació que estem vivint en aquests moments. Dit això, 
volem que quedi constància que nosaltres, igual que uns quants milions d’espanyols, 
no podem consentir que una vegada més, la solució de tots els mals hagi de passar per 
trepitjar encara més les capes de la societat més necessitades, com són els 
pensionistes. Estic segura que tots estem d’acord en que són moltes altres les despeses 
supèrflues, com ara de protocols, viatges, dietes, assessors, secretaries, secretaries de 
comissions, etc., les que s’haurien d’analitzar i segur que en sortirien uns quants 
centenars de milions d’euros. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Ja li informo que votarem a favor, però 
miri, després de tot el que va apareixent aquests dies, encara s’ha d’emprenyar un més 
quan veu que li toquen les pensions i jo no sóc pensionista, però a mi em sembla que 
pagarem aquesta crisi “justos per pecadors”. No la vam generar, la van generar els 
banquers, i no tan sols no es “foten” els banquers i nosaltres ens “fotem” sinó que, a 
més, els hi pagarem la sortida.  
 
Però és indigne que haguem d’anar a cridar al Pacte de Toledo per refer les pensions 
quan hi ha banquers, futbolistes, que per guanyar un mundial cobraran 600.000 € i 
banquers que amb el que pagarem els ciutadans de a peu, se’n sortiran ells, els seus 
executius, i els seus negocis.  
 
Jo pensava, ingenu de mi, que en un mercat lliure, en un mercat liberal com en el que 
estem, si ho fas bé triomfes econòmicament i sinó ho fas bé et “fots” i et menges els 
“marrons”. Doncs, aquí, sembla ser que no, si ets banquer no, si ho fas bé guanyes 
molts diners, “puteges” al de sota, i si no ho fas bé guanyes molts diners i “puteges” al 
de sota. Per tant, crec que hauríem de pensar-nos-ho tots una mica a l’hora de seguir 
mantenint aquest sistema, que no porta enlloc, només que els que treballem i som de 
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les classes menys afavorides seguirem pagant al ric, tant si ho fa bé com si ho fa 
malament. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Recordar a la majoria de gent assistent, 
segur que ja ho sap, que ja hi ha un preacord parlamentari del Congrés de Diputats, en 
el qual no es tocaran les pensions de cap persona. Votaré a favor, evidentment, però és 
un tema, ja ho vaig comentar en l’anterior ocasió que vau presentar aquesta moció, que 
no era una qüestió d’oportunitat, a tot s’hi ha de donar curs, jo no posaré l’impedient, 
però ja és un acord fet, per tant, que la gent també ho sàpiga que hi ha aquest acord. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Gràcies senyor Jiménez, precisament això és el que 
volia dir als membres de l’oposició, que també els hi demanaria que no s’agafin 
aquests temes com temes d’oportunisme polític o “brindis al sol”. Ho dic perquè 
realment, després de la presentació d’aquesta moció, ja hi ha un acord en el qual no es 
tocaran les pensions, per tant, quan vostè ha defensat la moció jo penso que ho havia 
de saber, la seva responsabilitat com a regidora era saber-ho. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la moció. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per dotze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ERC-EV-AM i els regidors senyors VANESA GARCIA, Ma 
DOLORS ISART, FERRAN JIMÉNEZ i JOSEP BADIA, quatre abstencions dels 
regidors del grup municipal PSC-PM i l’abstenció de la regidora Ma TERESA 
BUIGUES, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU RELATIVA A LA 
GESTIÓ DE LA SGAE DELS DRETS D'AUTOR.-  El senyor Secretari llegeix la 
part dispositiva de la moció presentada per CiU: 
 
AQUEST ajuntament està compromès amb la creació i la difusió de la cultura i el 
respecte a la propietat intel·lectual. Però amb la mateixa rotunditat vol expressar també 
la seva preocupació per l’abús en la gestió que la SGAE fa dels drets d’autor així com 
per les taxes derivades d’aquesta gestió. 
 
Tot i que les associacions municipalistes del nostre país van signar l’any 2002 un 
conveni amb la SGAE per obtenir bonificacions en les tarifes aplicables a les festes i 
activitats culturals locals, aquest ajuntament considera que aquestes continuen sent 
desproporcionades i indiscriminades. De fet la Federació Catalana de Municipis ha 
aprovat recentment una proposta de resolució en la què qualifica de desproporcionades 
les taxes que cobra la SGAE per l’organització d’espectacles lúdic-festius als municipis. 
 
ATÈS que la comissió nacional de la competència també s’acaba de qüestionar el paper 
de la SGAE, en un informe recent, on denuncia la falta de transparència sobre els 
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repertoris que aquesta societat gestiona i que les tarifes són injustes, discriminatòries i 
perjudicials pels usuaris. 
 
ATÈS que s’ha demostrat que darrerament la SGAE està inspeccionant centres de la 
tercera edat, associacions culturals, escoles, centres esportius i molt especialment 
establiments comercials. 
 
ATÈS que el cobrament d’aquest cànon per escoltar música en aquests tipus de centres 
representa un abús ja que les emissores de ràdio ja paguen un cànon a la SGAE per la 
música que emeten de la mateixa manera que quan es compra un CD, un DVD o 
qualsevol dispositiu reproductor també es paga el cànon digital. 
 
ATÈS que aquests centres no es lucren ni comercialitzen la música que escolten  i que la 
finalitat es simplement la d’acompanyar o ambientar el local. 
 
ATESA la indefensió que provoca aquesta situació ja que la majoria es veuen obligats i 
resignats a pagar el cànon per no haver de fer front a la denúncia i posterior sanció. 
 
EN RELACIÓ als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- REBUTJAR els abusos que exerceix la SGAE sobre els comerços i les entitats 
de la nostra ciutat. 
 
Segon.- DEMANAR a la SGAE una relació detallada de la factura i els conceptes 
gravats per aquest impost a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès així com el total 
recaptat anualment a la nostra ciutat i el retorn que es fa als artistes locals que 
suposadament s’han de beneficiar d’aquest impost. 
 
Tercer.- PUBLICAR un cop l’any aquestes dades a la revista municipal i als mitjans de 
comunicació locals. 
 
Quart.- INSTAR al govern Català i al govern Espanyol de la necessitat d’establir un 
nou marc de relació amb la SGAE, més just i sense abusos, que, conciliï els drets de la 
propietat intel·lectual sens perjudici per les persones i entitats que no es lucren amb 
aquesta activitat. 
 
Cinquè.- TRASLLADAR aquesta moció a la subcomissió parlamentària del Congrés 
dels Diputats que actualment està debatent la reforma de la llei de la Propietat 
Intel·lectual. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
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Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Al igual que tot el Consistori estem 
d’acord en que s’han de defensar els drets d’autor. Ara bé, presentem aquesta moció 
perquè no estem per res d’acord amb la persecució i l’abús que n’està fent la SGAE, 
probablement derivat d’un mal acord que es va prendre en el seu moment, que per això 
demanem que es revisi i es millori. No entenem com aquesta Societat General 
d’Autors i Editors, que està en el seu dret de reivindicar o de recollir els resultats dels 
drets dels seus autors, pretén fer negoci amb aquells que no en fan negoci precisament, 
com són, per exemple, o podrien ser, en el cas de la música, casals d’avis, 
perruqueries, petits establiments comercials, que l’únic que fan és amenitzar 
l’establiment i res més, ni venen ni compren, ja es paguen aquests cànons quan 
compres un dvd, un cd, etc. És per això que presentem aquesta moció. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Jo demanaria que es pogués incloure un 
altre apartat, a part de totes aquestes persones, o sigui “REBUTJAR els abusos que 
exerceix la SGAE sobre els comerços, les entitats de la nostra ciutat”, i també en les 
persones en general, perquè també estan carregant l’impost a la compra de temes 
d’àudio i de més; per tant, s’hauria de demanar, en fi, que aquests abusos tampoc fossin 
de forma generalitzada. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Per part nostra tampoc hi ha cap inconvenient, no sé si 
el senyor Gontán? 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Quan vaig llegir la proposta em va semblar 
una proposta d’”esquerres, esquerres”, presentada per un grup de dretes; sí, sí, és una 
proposta d’”esquerres, esquerres”, senyora Claveria. El que passa és que quan vostè ha 
fet l’exposició s’ha oblidat precisament el que deia el senyor Jiménez, i jo he pensat –
“ui, aquí ja ranquegen”-, però el senyor Jiménez, que és de dretes, també ho ha corregit, 
per la qual cosa és genial. 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo celebro molt que hagi presentat 
aquesta esmena i faig una autocrítica perquè fa temps que tenia ganes de presentar-la jo. 
Entenc que la SGAE, a més, és una societat obsoleta, que hi ha molta propietat 
intel·lectual que no es contempla dins de la SGAE, que a més els ajuntaments, tots els 
ajuntaments, som els principals consumidors d’espectacles de manera gratuïta, que som 
els que estem fomentant la cultura en aquest país, els ajuntaments bàsicament; i que, per 
exemple, aquest Ajuntament paga cada any a la Societat General d’Autors entre dotze i 
catorze mil euros de les coses que es fan al poble, amb entrada gratuïta o sense entrada 
gratuïta, festes major i de més. Vull dir, que és una vergonya, és un club obsolet, si s’ha 
de tenir en compte una propietat intel·lectual s’haurien de tenir totes i n’hi ha moltes que 
no hi entren, i en tot cas, és una revisió a fons el que cal fer de la SGAE, per tant, 
totalment d’acord. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Per trencar una mica aquesta rigidesa del 
Ple en que sempre estem ficats, fent-li un matís: sóc demòcrata-cristià, però també s’ha 



Ple 25/06/2010 – pàg. 26 

de dir que vostè d’”esquerres, esquerres”, no, jo el tinc per el regidor més “verd” de 
l’Ajuntament de les Franqueses, res més. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Penso que tots estem d’acord amb l’esmena presentada 
pel senyor Jiménez, per tant, passaríem a votació de la moció amb l’esmena inclosa del 
senyor Jiménez. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la moció amb 
l’esmena inclosa. 
 
 
MOCIÓ DEFINITIVA 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU RELATIVA A LA 
GESTIÓ DE LA SGAE DELS DRETS D'AUTOR 
 
AQUEST ajuntament està compromès amb la creació i la difusió de la cultura i el 
respecte a la propietat intel·lectual. Però amb la mateixa rotunditat vol expressar també 
la seva preocupació per l’abús en la gestió que la SGAE fa dels drets d’autor així com 
per les taxes derivades d’aquesta gestió. 
 
Tot i que les associacions municipalistes del nostre país van signar l’any 2002 un 
conveni amb la SGAE per obtenir bonificacions en les tarifes aplicables a les festes i 
activitats culturals locals, aquest ajuntament considera que aquestes continuen sent 
desproporcionades i indiscriminades. De fet la Federació Catalana de Municipis ha 
aprovat recentment una proposta de resolució en la què qualifica de desproporcionades 
les taxes que cobra la SGAE per l’organització d’espectacles lúdic-festius als municipis. 
 
ATÈS que la comissió nacional de la competència també s’acaba de qüestionar el paper 
de la SGAE, en un informe recent, on denuncia la falta de transparència sobre els 
repertoris que aquesta societat gestiona i que les tarifes són injustes, discriminatòries i 
perjudicials pels usuaris. 
 
ATÈS que s’ha demostrat que darrerament la SGAE està inspeccionant centres de la 
tercera edat, associacions culturals, escoles, centres esportius i molt especialment 
establiments comercials. 
 
ATÈS que el cobrament d’aquest cànon per escoltar música en aquests tipus de centres 
representa un abús ja que les emissores de ràdio ja paguen un cànon a la SGAE per la 
música que emeten de la mateixa manera que quan es compra un CD, un DVD o 
qualsevol dispositiu reproductor també es paga el cànon digital. 
 
ATÈS que aquests centres no es lucren ni comercialitzen la música que escolten  i que la 
finalitat es simplement la d’acompanyar o ambientar el local. 
 



Ple 25/06/2010 – pàg. 27 

ATESA la indefensió que provoca aquesta situació ja que la majoria es veuen obligats i 
resignats a pagar el cànon per no haver de fer front a la denúncia i posterior sanció. 
 
EN RELACIÓ als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- REBUTJAR els abusos que exerceix la SGAE sobre els comerços, les entitats 
de la nostra ciutat i les persones en general. 
 
Segon.- DEMANAR a la SGAE una relació detallada de la factura i els conceptes 
gravats per aquest impost a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès així com el total 
recaptat anualment a la nostra ciutat i el retorn que es fa als artistes locals que 
suposadament s’han de beneficiar d’aquest impost. 
 
Tercer.- PUBLICAR un cop l’any aquestes dades a la revista municipal i als mitjans de 
comunicació locals. 
 
Quart.- INSTAR al govern Català i al govern Espanyol de la necessitat d’establir un 
nou marc de relació amb la SGAE, més just i sense abusos, que, conciliï els drets de la 
propietat intel·lectual sens perjudici per les persones i entitats que no es lucren amb 
aquesta activitat. 
 
Cinquè.- TRASLLADAR aquesta moció a la subcomissió parlamentària del Congrés 
dels Diputats que actualment està debatent la reforma de la llei de la Propietat 
Intel·lectual. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM, CiU, ERC-EV-AM i els regidors senyors VANESA 
GARCIA, Ma DOLORS ISART, FERRAN JIMÉNEZ i Ma TERESA BUIGUES,  i una 
abstenció del regidor senyor JOSEP BADIA, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
10.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.-  El senyor ALCALDE dóna pas al torn de 
precs, preguntes i mocions, tot recordant als senyors ponents que tenen cinc minuts i 
que indiquin a quin regidor van adreçades per tal de facilitar la intervenció d’aquest, si 
és el cas. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Si més no, poden començar el torn de preguntes, si us 
plau. 
 
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Una pregunta a l’exregidor de govern, 
exregidor de Convergència, exregidor del PP, exregidor d’Obres i Serveis. Últimament 
en el poble li diuen ja el senyor ex, amb tot el que això comporta. 
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Interromp el senyor ALCALDE: Li recordo que el torn de precs i preguntes, segons el 
Reglament Orgànic Municipal, només es pot dirigir als membres que formen part del 
govern, li recordo que és així, és el reglament que tenim. Si admetem aquest, admetin 
vostès que també rebran preguntes vostès com a membres de l’oposició, per tant, jo 
em reservo el dret de fer-los preguntes. 
 
Continua el senyor COLOMÉ: La pregunta que li faré afecta al govern de les 
Franqueses, perquè llegint els mitjans de comunicació hi ha declaracions molt greus 
del senyor Badia en l’aspecte de que a l’Ajuntament de les Franqueses, mentre ell era 
membre del govern, s’havien fet irregularitats: irregularitats a l’àrea de personal, 
irregularitats a l’àrea de serveis. Jo li demano explicacions als senyor Badia, com 
exmembre de l’equip de govern. Estic fiscalitzant amb ell com a membre de l’equip de 
govern, i sinó li demano que si no les diu, amb bones paraules, li demani perdó (a 
l’Alcalde), així mateix li dic. És clar, el que hi ha és greu, i si no que es retracti 
d’aquestes paraules.  
 
També li demanaria, també ha sortit als mitjans de comunicació, que tenia deixada 
l’àrea durant un any, això és una altra acusació molt greu; a mi m’agradaria saber la 
seva opinió, que segur que és absolutament diferent a la que el govern ha dit, 
m’agradaria saber-la ara o m’agradaria saber-la més endavant, tampoc fa falta ara, 
però que almenys que tinguem aquesta xerrada per saber veritablement el que hi ha. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Jo sí que ho sento però em regiria pel 
ROM i no començaria a fer excepcions a menys que el modifiquem. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Jo realment no he volgut ser estricte en aquest punt, el 
ROM i la llei només preveuen preguntes dels regidors al propi equip de govern. De 
totes maneres, a mi m’agraden molt les preguntes que li ha fet, però reconec, com diu 
vostè senyor Gontán, que hem d’atenir-nos a la llei i al ROM, i el ROM diu que les 
preguntes d’aquests regidors, no així les del públic, però sí les d’aquests regidors, són 
només pels membres de l’equip de govern. El públic pot fer les preguntes a qui vulgui 
però entre els regidors només van dirigides a qui pertany a l’equip de govern, tot i que 
em puguin agradar algunes de les preguntes que s’han fet. 
 
Torna a demanar el senyor COLOMÉ: Jo faig unes preguntes, si em responeu bé i si 
no, evidentment, si no s’ajusta a llei, ho entendré.  
 
Pren la paraula el regidor senyor RAMÍREZ: “Mi pregunta sí que va a un miembro del 
gobierno, concretamente el señor Marín. 
  
Tengo un auto del Juzgado de lo Contencioso de Barcelona, en el que responde y 
sentencia a un recurso de la empresa SANDOZ contra el Ayuntamiento, donde la 
empresa SANDOZ solicitaba la suspensión, como medida cautelar del Plan Parcial N, 
en el que dice textualmente, leo: “Vistas estas alegaciones no cabe sino acordar la 
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suspensión judicial instada, en el bien entendido de que, ante la aceptación sin 
reservas del Ayuntamiento, la misma tendrá efecto sobre todas las determinaciones 
del Plan Parcial, sin la exclusión que en el acuerdo municipal del 29 de Mayo de 
2008 se contiene para determinadas licencias, en el caso de que las mismas se 
soliciten al Plan Parcial suspendido”. 
 
Bien, le digo, que el Plan Parcial por supuesto quedó suspendido, aquí dice 
textualmente: “que no solamente el Plan sino las licencias”, todas, incluidas las que 
aprobasteis, todas, y lo dice muy claramente aquí. En cambio vosotros, el equipo de 
gobierno, le ha dado licencia de obras de ampliación a la fábrica, concretamente a la 
industria SANDOZ, en el bien entendido de que aprovechándose de la normativa 
actual Plan Parcial N, en el que pasa a ser suelo urbanizable, se le concedió, habiendo 
una sentencia que dice lo contrario. Ahora, vosotros precisamente, intentáis presentar 
un Plan Parcial inicial, es decir, no es modificar, es un Plan Parcial nuevo, en el que 
excluís precisamente a esta empresa, por lo que, de aprobarse y de acordarse, vuelve 
esta empresa a tener suelo no urbanizable y además la ampliación que le habéis 
concedido queda consolidada. Quiero que usted me responda a esto, por favor.” 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: La meva pregunta és sobre el Decret pl qual 
es va acceptar la jubilació de l’Arquitecte Municipal, senyor Joan Valls i Ribas, i, 
curiosament, en dies posteriors a aquest senyor, després de la jubilació total, se’l 
nomena com a Cap de la nova Àrea de Territori i Serveis Municipals i es manté com a 
treballador a l’Ajuntament.  
No entenem aquest nou nomenament si està jubilat total, ja que aquesta persona, per 
tant, ja no pot treballar a l’Ajuntament si ha acceptat la jubilació.  
Posteriorment, tampoc no entenem perquè ara passarà a ser el responsable de la dona 
del seu fill i això de l’Àrea de Serveis, tampoc no ho entenem, i no entenem com 
realment se li estan adjudicant projectes al despatx del seu fill, que s’estan fent o s’han 
fet a Bellavista. I tampoc no entenem el per què s’acorda el pagament de les nòmines 
d’aquest senyor o les despeses d’aquest senyor amb el despatx d’arquitectura del seu 
fill.  
Per tant, que amb tantes coses que no entenem i amb tantes contradiccions que són 
frau de llei, jo crec que ens interessa que ens expliquin com és que una persona que 
accepta la jubilació total i passarà a cobrar la jubilació, hi han totes aquestes 
contradiccions (que ja li dic que estan tipificades de frau de llei), i que realment per 
una administració i en temps de crisi no lliguen gens ni mica. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: En quant a la pregunta que ha fet abans el 
senyor Colomé, que ha dit que evidentment el ROM ho marca, jo faig la pregunta a 
l’equip de govern. S’han rebut per part del senyor Badia, tal com s’ha dit, , una sèrie 
de manifestacions dient que aquest Ajuntament està cometent irregularitats; per tant, jo 
crec que això mereix un informe promogut des del Consistori, per aclarir tots aquests 
temes, evidentment, si hi ha situacions que no són correctes, l’equip de govern haurà 
de prendre les mesures que calgui. I també el que no entenc és que durant tot aquests 
temps, no s’ha comunicat absolutament res, vull dir, entenc que les situacions, si amb 
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aquesta informació que jo demano que es faci, és veurà si és una qüestió de fa quinze 
dies o és una qüestió de fa dos mesos, tres mesos, un any, un any i mig, el que sigui, 
però crec que correspon a l’equip de govern i a vostè com Alcalde fer això. 
 
Una altra pregunta, hi ha una tanca a la part de dalt de l’Escola Guerau de Liost que 
dóna al límit amb la via. Hi ha una tanca que queda constantment oberta, no té clau ni 
res, a més, està pràcticament sense cap seguretat, amb el mínim de seguretat, i hi ha 
persones que obren aquesta porta i travessen les vies del tren, per tant, és una mesura 
que s’ha de fer perquè és un perill constant. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Jo, a part de les que he presentat per 
escrit i que espero que es responguin, només vull saber, se’n havia parlat algun cop, si 
hi havia alguna idea o es tenia previst, el carril bici per la carretera de Cànoves.  
 
Després el senyor Randos, el tema del carrer Guardaagulles, el carrer Anna Maria 
Mogas, s’ha tret el senyal de sentit d’obligació, però per contra no s’ha posat 
prohibició a l’altra banda del pont, amb la qual cosa es pot agafar direcció contrària 
fins a sortir pel carrer de Cal Gabatx. 
 
I si, ja afegint el tema, com està o si s’han estudiat el tema del carrer de la Ferreria fins 
al carrer del Pont, el semàfor del pont nou de la via? 
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCIA: Jo vull fer un prec. Donat els darrers 
esdeveniments que han succeït dins de l’equip de govern i donat una vegada més que 
ha quedat manifesta la seva incompetència i la seva incapacitat, tant professional com 
humana, per dirigir aquest Ajuntament, recomano fer un acte de reflexió i que es 
prenguin les mesures oportunes per salvaguardar els interessos dels ciutadans de les 
Franqueses, ja que vostè ha demostrat que només li interessen els seus propis. 
Ja fa molt de temps que ha quedat de manifest, i ara encara més, que no té prou poder 
per gestionar l’Ajuntament, té només el suport de cinc regidors dels disset que formem 
aquest Consistori i ha quedat demostrat, en varies ocasions, que realment el culpable 
d’aquesta crisi institucional és vostè. Ja no li demano a vostè perquè ja se li ha 
demanat moltes vegades sinó al partit al que vostè representa, que és el PSC, i que 
representa i que els hi ha votat una part important de les Franqueses; que assumeixi les 
seves obligacions i que prenguin les mesures oportunes i necessàries per desencallar 
aquesta situació, encara que sigui fent-lo fora, ja que vostè no té prou ètica ni valor 
com per dimitir. 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Només l’ha aplaudit el seu marit. 
 
Pren la paraula la regidora senyora ISART: És el que pensa molta gent. Ara aplaudeix 
més gent, no sé que dirà. 
 
Jo seguint en la línea del que deia el senyor Jiménez i després de veure les notícies a la 
premsa del divendres, que destitueix al senyor regidor Badia de les seves 



Ple 25/06/2010 – pàg. 31 

competències d’Obres i Serveis; les del dilluns que el destitueix de regidoria 
d’Esports; dóna la impressió de que vostè no s’ho ha pensat i que ha estat “dit i fet”. 
Llavors, li demano si pot explicar al Consistori i a la ciutadania el per què d’aquesta 
decisió? 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Li faig una pregunta al senyor Alcalde, però 
que ja me l’ha pres el senyor Torné, li tornaré a fer la pregunta.  
Li torno a fer la pregunta, vostè fa un canvi d’àrees, nomena a un senyor jubilat des 
del 2 de juny i li pregunto: aquest senyor com facturarà i com cobrarà ? Perquè crec 
que el Partit Socialista amb això d’agafar jubilats per treballar no hi està d’acord. 
Aquesta és la meva pregunta. 
I, com que no em vull saltar les normes del ROM, no us preocupeu que faré una roda 
de premsa i us avisaré a tots. 
 
Respon a les preguntes el senyor ALCALDE: Molt bé. Si no hi ha cap més pregunta 
per part dels regidors procedirem a donar resposta a totes.  
Hi ha les preguntes del senyor Gontán, donaré resposta directament, si li sembla. 
 
La primera pregunta del senyor Gontán és: quines empreses o professionals que tenen 
ubicació al Sector N tenen o no tenen llicencia d’activitat? Penso que en el Ple 
extraordinari que ve a continuació tractarem llargament aquest tema. Jo penso que el 
senyor Ramírez ha fet referència a això. Jo penso que ell ha estat regidor d’urbanisme 
durant temps i hauria de tenir uns coneixements que sembla que no té. Ja dic que 
després parlarem del Sector N, però ara em permeto, per contestar al senyor Gontán i 
per contestar al senyor Ramírez, fer uns petits aclariments: el que s’anomena Sector N 
correspon a un conjunt d’empreses i camps de conreu que estan a la carretera de 
Cardedeu, des de la sortida de Granollers fins al terme limítrof amb Cardedeu i que a 
l’altre costat de la carretera correspon al terme municipal de la Roca. 
A veure, es tracta d’empreses instal·lades allà, algunes fa trenta-cinc anys, algunes fa 
trenta, algunes fa vint, i es tracta d’empreses d’allò que s’anomena “indústries 
consolidades” en sòl no urbanitzable, per què? Doncs, perquè la llei d’urbanisme ha 
progressat molt, ha tingut molts canvis, i són empreses que es van instal·lar en un 
moment determinat en que la legislació tenia una certa indefinició al respecte.  
Volent donar solució a això, l’anterior equip de govern presenta un Pla Parcial el qual 
significa que moltes d’aquestes empreses, i moltes de les quals tenen un gran nombre 
de treballadors de les Franqueses -estem parlant que entre totes poden aplegar uns dos-
cents treballadors de les Franqueses del Vallès- per regularitzar la seva situació moltes 
ja diuen, d’entrada (i dic moltes no dic una, ni dues, ni tres, ni quatre), que o tancaran 
o canviaran de municipi o canviaran de país.  
Per tant, parlar del Sector N penso que s’ha de parlar amb una certa responsabilitat, 
perquè quan posem en joc centenars de llocs de treballs i en concret dos-cents són de 
les Franqueses del Vallès, penso que hem de ser una mica més responsables tots 
plegats, si ja ho hem de ser normalment, perquè quan vostès presenten aquest Pla 
Parcial no hi ha una situació econòmica com la que hi ha ara, si ja ho hem de ser 
normalment, en una situació com la que hi ha ara encara ho hem de ser més. Jo penso 
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que el mínim que se li pot demanar a un governant és que sigui responsable i que no 
sigui irresponsable.-(Senyor Ramírez, jo no l’he interromput)-.  
Jo deia que el mínim que se li pot demanar a un governant és que sigui responsable, 
que sigui prudent i que tingui en compte a qui afecta allò sobre el que legisla. No ens 
podem permetre, i no ens podem permetre en unes condicions normals, i molt menys 
ara, portar a terme un projecte i portar a terme una planificació que, com dic, posa en 
risc molts i molts llocs de treball.  
Aquest equip de govern, quan agafem el govern, per responsabilitat amb aquest tema, 
per recomanacions jurídiques i per recomanacions del Departament de Política 
Territorial i per il·legalitats flagrants amb la gestió del govern del senyor Torné en el 
Sector N, decideix aturar el Sector N.  
El senyor Ramírez feia referència a llicències: vostès aquestes empreses que estan 
ubicades, com dic, en sòl no urbanitzable però que tenen la catalogació d’empreses 
consolidades perquè, com dic, porten trenta-cinc, trenta, vint-i-cinc, vint anys en 
aquesta qualificació, els han donat infinitat de permisos, sap que aquest model de 
permís, o ho hauria de saber perquè vostè ha estat regidor d’urbanisme, necessita el 
vist-i-plau de la Comissió d’Urbanisme. Per tant, el que no farem per irresponsabilitat 
si una empresa d’aquestes demana una llicència com no han fet vostès durant 
moltíssims i moltíssims anys, és negar-los aquesta llicència. Ara passo a contestar la 
part del senyor Gontán.  
 
-(Senyor Ramírez, faci el favor de callar que jo no l’he interromput. Jo li dic que s’han 
donat fa trenta, fa deu, fa quinze, fa vint, fa vuit, fa set, fa sis, i es continuaran donant 
llicències a aquestes empreses.)-. -(Però si vostès les han donat quan no existia el 
Pla..., té el mateix valor.)- 
 
Senyor Gontán, jo el que li diria a vostè és que nosaltres tenim, jo diria, no tinc el 
nombre exacte, una trentena d’empreses. Nosaltres el que tenim detectat són les que sí 
tenen llicència, si vostè en té alguna detectada d’aquestes altres... Quines no tenen 
llicència? Jo no sé les que no tenen llicència, perquè les que jo tinc detectades  totes en 
tenen. Si vostè és coneixedor d’una sola empresa que no en té, la seva obligació, com 
la meva, és dir-ho. 
 
Interromp el regidor senyor GONTÁN, però parla sense micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Jo li dic que tenim detectades una trentena 
d’empreses. Molt bé, ja li passarem i, en tot cas, si vostè en detecta una, que no sé si hi 
és o no hi és, que pugui no tenir-la, doncs, ho denuncia com tenim l’obligació de 
denunciar-ho tots. 
 
Continuant amb les preguntes del senyor Gontán. Són aquelles que no disposen de 
llicència ambiental, no? Li dic el mateix. Nosaltres totes les que tenim controlades 
disposen de llicencia ambiental.  
-(o personalment, no cal que sigui al proper Ple)-.  
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Però li demano, si us plau, que si vostè té la sospita o el coneixement d’alguna 
empresa la seva obligació ja la sap. Nosaltres, ja dic, que en tenim una trentena que 
totes tenen la documentació en regla, documentació que es va donar a l’època del 
senyor Ramírez, s’ha donat històricament perquè, torno a repetir, estem parlant 
d’empreses consolidades en sòl no urbanitzable. 
 
Parla vostè ara del partit de futbol? Diu quin cost en material i personal ha suposat pel 
municipi que el passat 21 de juny es pogués veure el partit de la selecció espanyola a 
la Plaça Major de Bellavista, quin cost? zero euros, -(també zero euros)-, no s’ha pagat 
cap hora extra. –(No s’ha deixat de fer res)-.  
 
Novament interromp el regidor senyor GONTÁN, però ho fa sense micròfon. 
 
Intenta continuar el senyor ALCALDE: Jo li dic que, en aquests moments, s’està 
retransmetent un partit de la selecció espanyola a la Plaça Major de Bellavista i si 
Espanya continua al Mundial, se’n retransmetran més. També li he de dir que el 
projector amb el qual es retransmet ha costat zero euros perquè una empresa ens l’ha 
deixat per esdeveniments com aquest. Penso que és una bona gestió de l’Àrea de 
Governació aconseguir que per a qualsevol esdeveniment que el municipi ho desitgi, 
això ens ho ha demanat una entitat, el Bellavista-Milan ens ha demanat això.  
 
I la última és pel regidor de Governació, que són les mesures a prendre per la reducció 
de la velocitat a la carretera de Cànoves, que aprofitant que ja hi ha fet referència ja li 
contestarem. 
 
A mi m’ha agradat molt quan el senyor Colomé ha dit que el senyor Badia ha parlat 
d’irregularitats i jo dic: home, no es pot “tirar la pedra i amagar la mà”, perquè en les 
últimes declaracions que jo li vaig sentir, va dir que potser en parlaria al setembre. 
Clar, jo personalment, si sóc coneixedor d’una irregularitat el que faig és comunicar-la 
de forma immediata perquè si no ho faig en sóc còmplice, perquè si jo me la vaig 
guardant durant mesos, en sóc còmplice, aleshores no es pot anant tirant la pedra i 
amagant la mà. A mi no em consta, a la seva àrea potser ell en té més informació 
perquè l’ha tinguda durant tres anys, que hi hagi irregularitats. Jo espero que ho digui. 
 
Feia referència al tema de l’Àrea de Serveis, que es deia que hi havia coses que no 
funcionaven, no? Per exemple, la pregunta que ha fet el senyor Gontán, del carrer 
Anna Maria Mogas, és un exemple d’una cosa que vostè ha anat repetint però la 
realització de les obres, el canvi de senyalització i tot el pertinent, és una competència 
d’obres, la seva feina ja estava feta, ja hi havia l’informe pertinent sobre la ordenació 
de la circulació al carrer Anna Maria Mogas, i això està fet fa sis mesos, està decidit 
per l’equip de govern i era un tema que estava bloquejat i que no es realitzava.  
 
Hi ha una llista més llarga, jo no voldria entrar en aquest tema però hi ha una llista 
llarguíssima, puc parlar de places de minusvàlids, puc parlar de molts temes que 
estaven parats i que s’anaven reclamant per la ciutadania.  
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I si més no, ara ja puc enllaçar amb el que ha dit la senyora Vanessa, perquè deia que 
tinc el suport de cinc regidors. Jo preguntaria si hi ha algun regidor a la Sala que tingui 
el suport de més de cinc regidors, jo ho preguntaria, perquè jo tinc del cert i hi ha 
molts testimonis a tota la població que vostès, regidors de CiU, i si volen dic el nom, 
han anant repetint per activa i per passiva que el seu candidat no és el seu candidat a 
l’Alcaldia, i ho han dit públicament, per tant, demostri que hi ha una persona que té 
més de cinc suports, demostri-m’ho. -(Demano que callin)-. És una possibilitat que 
existeix però també jo demano que ho demostrin que tenen un candidat que té molts 
suports. 
 
Interromp el regidor senyor RAMÍREZ: “Pruébalo. Pon tu cargo en la mesa y te 
demostraremos si hay o no.”. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Silenci senyor Ramírez. Silenci, si us plau. Queden un 
munt de preguntes per respondre.  
 
Jo li recordo senyora Vanessa, que d’aquí a onze mesos hi ha eleccions i que el poble 
de les Franqueses és sobirà. 
 
Torna a interrompre el senyor RAMÍREZ: “Eso es lo que usted quiere, aguantar 
sueldo, y mientras tanto el pueblo padeciendo. ¡Váyase señor, váyase señor Ribalta!” 
 
Comenta el senyor ALCALDE: Senyor Ramírez l’aviso per primera vegada, que ja ha 
interromput repetidament les intervencions dels altres i jo penso que ha de demostrar 
una mica més d’educació. Senyor Ramírez, calli, si us plau. 
 
Continuaré contestant les preguntes que s’han fet, perquè n’hi més.  
 
Del Sector N, hem parlat i en parlarem en el Ple extraordinari que farem a continuació. 
 
Respecte a les preguntes del senyor Torné. Vostè sap que el senyor Valls, jo penso que 
porta més quaranta anys com Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, ho sap o no ho sap això? Ha estat durant tretze anys el seu Arquitecte 
Municipal, ho sap o no? Com algú ha dit equivocadament, el PSC i el PSOE no són 
partidaris que la gent no es jubili o q ue es jubili però continuï treballant després de la 
jubilació perquè això és un estalvi per la fiscalitat.  
-(Els demano que em deixin contestar, si us plau)-. En aquest cas, jo penso que és una 
persona de reconegut prestigi a la seva professió que, com vostè sap, ha estat el seu 
Arquitecte Municipal durant tretze anys, i la llei li permet. -(Doncs, recorrin)-.  
 
És molt fàcil parlar d’irregularitats però jo encara no he vist a ningú de vostès que se’n 
vagi a un jutjat i ho denunciï, que és el més fàcil i és el que fem nosaltres. -(Senyor 
Ramírez, no interrompi)-,-(doncs el felicito perquè és el que s’ha de fer)-. No podem 
utilitzar els temes políticament d’aquesta manera per esbombar-ho, dir coses i després 
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no anar al tribunal, recordo que les dues vegades que hi han anat, en cap ocasió els hi 
ha donat la raó. 
 
Per tant, jo li diria al senyor Torné això: primer, que si vostè creu, com li dic al senyor 
Badia, que hi ha una irregularitat, que se’n vagi als tribunals i la denunciï. Jo penso 
que és una persona de reconegut prestigi, que té uns coneixements sobre el municipi i 
sobre el que s’ha fet històricament en el municipi, que són molt importants, i que jo 
penso que són un patrimoni per aquest Ajuntament. Jo des del dia que vaig entrar a 
l’Ajuntament i a les altres feines que he desenvolupat sempre he pensat que la gent 
gran és un patrimoni, pel seu coneixement, per la seva experiència i penso que és un 
patrimoni que no el podem deixar perdre així com així. 
-(Senyor Ramírez, segon avís)- 
 
Aleshores, vostès haurien de saber que la legislació permet aquesta situació en quant 
hi ha una llei, que ens agradi o no, és d’origen franquista, de l’any seixanta-nou, em 
sembla, que permet a determinats col·lectius, com són els advocats, com són els 
metges i com són els arquitectes, a continuar desenvolupant la seva tasca d’una 
manera o d’una altra, i això és el que ha fet aquest senyor, de la qual cosa ens 
n’alegrem i penso que en sortirà beneficiat el municipi de les Franqueses del Vallès. 
 
Interromp el regidor senyor BADIA: Em pregunto com cobrarà aquest senyor? I com 
facturarà? Encara no m’ho ha dit. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Miri, l’altre dia ho comentàvem i perdoni. Jo dubto que 
hi hagi un ajuntament a la comarca que tingui zero assessors en aquest moment, zero 
assessors; no hi ha ningú, ni al govern del senyor Torné, que en tenia uns quants, 
començant per la seva secretària, ni cap ajuntament que no tingui cap assessor extern. 
Penso, primer, que com a mínim s’ha de valorar positivament això, per tant, aquest 
senyor considerem que és un patrimoni pels seus coneixements per l’ajuntament i 
continuarà portant l’àrea i continuarà essent l’Arquitecte Municipal, i ja està, i si hi ha 
algun problema vagin als tribunals però nosaltres pensem que el municipi de les 
Franqueses del Vallès en sortirà molt beneficiat.  
 
Interrompen el senyor BADIA i el senyor RAMÍREZ, però parlen sense micròfon. 
 
Intenta continuar el senyor ALCALDE: Ja ho he dit, amb un contracte de serveis. 
 
Tornen a interrompre els regidors. 
 
L’ALCALDE continua: Sí, no sé, d’alguna manera, però legalment. Jo li demano al 
senyor Interventor que ho expliqui. –(Silenci)-. Això li correspon al senyor Interventor 
que és qui dóna fe d’això. 
 
Pren la paraula el senyor INTERVENTOR: El senyor Joan Valls facturarà com 
qualsevol altre professional, amb factura mensual amb retenció d’IVA i retenció de 
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IRPF, al seu nom i amb el seu NIF. Encara no n’ha presentat cap, això és el que ha de 
fer perquè siguin correctes. Si fa vint hores, cobrarà vint hores i si en fa quaranta, en 
cobrarà quaranta, el seu contracte parla d’un preu hora. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Recordo que això és del tot legal, a més, estic 
convençut que això és un gran benefici pels veïns i veïnes de les Franqueses, perquè és 
una persona que coneix fa quaranta anys aquest municipi. És que sinó, n’hauríem 
d’haver contractat un altre, no hi ha cap diferència a nivell econòmic, a nivell 
econòmic aquest Ajuntament no paga ni un cèntim més perquè sinó havíem de 
contractar un altre, a nosaltres ja ens assembla bé el que hi ha, creiem en ell.  
Senyor Interventor hauríem d’haver contractat un altre persona i ens l’estalviem de 
moment, no convoquem la seva plaça.  
 
Molt bé, deixeu-me mirar si hi ha alguna pregunta més.  
 
El tema del carril bici de la carretera de Cànoves. És veritat que teníem un projecte, és 
veritat que hem parlat amb la Diputació, perquè vostè sap que aquesta carretera és 
propietat de la Diputació de Barcelona; és veritat que l’hem demanat i que ens han dit 
que de moment no hi ha pressupost, no sé si l’inclouran pel 2011 però, de moment, 
aquest carril bici no es pot portar a terme.  
 
El tema del carrer Anna Maria Mogas ja l’ha dit i em sembla que de preguntes ja s’han 
contestat totes. 
 
Interromp el regidor senyor GONTÁN, però parla sense micròfon. 
 
Contesta el senyor ALCALDE: D’acord, li contestarà el regidor de governació.  
 
Torna a interrompre el senyor GONTÁN, però continua parlant sense micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Molt bé, eren de l’Àrea d’Obres i Serveis i a mi em 
sembla que s’ha aprofitat l’avinentesa que hi havia la Festa de l’Estiu de Bellavista, el 
dia divuit, i que l’altre partit era el dia dinou, més o menys, o el vint, i per tant, no s’ha 
produït un moviment de material; igualment passa amb la carpa i que la setmana que 
ve és la Festa Major de Bellavista; per tant, el material es queda allà, les cadires a les 
seves gàbies, la carpa instal·lada, i ja li he dit que ha costat zero, que s’ha aprofitat tot. 
Això ho ha de demanar a l’Àrea de Serveis, jo no sé si les cadires les han portat dos o 
les han portat tres, si la carpa l’han muntat dos o l’han muntat tres persones, però sí 
que li dic que la carpa es va muntar per la festa que organitzava l’associació de veïns i 
que les cadires es van portar per la festa que organitzava l’associació de veïns i que ja 
es van deixar allà, no s’han tornat a guardar i s’han tornat a portar. 
 
Comenta el senyor GONTÁN, però sense micròfon. 
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El senyor ALCALDE continua responent: Sí, no ho sé, potser amb coordinació amb 
altres àrees. La meva funció és planificar i donar les ordres que es faci, si després hi ha 
un element de coordinació; hi ha coses que depenen de cultura, hi ha coses que 
depenen d’una altra àrea. 
 
El tema de la via, té raó. El tema de la via, malauradament, en el dia d’avui, s’ha 
declarat dia oficial de dol a Catalunya i ens hem plantejat si n’havíem de parlar al Ple 
o no n’havíem de parlar, finalment amb la declaració feta per la Generalitat hem pres 
la decisió que no se’n parlés, però és un tema que ens preocupa.  
Jo crec que al lloc on vostè fa referència hi ha una porta i hi ha un cadenat 
habitualment, que habitualment es trenca aquest cadenat, i s’ha canviat moltíssimes 
vegades, igual com repetidament detectem que es foraden punts de la via fèrria per 
passar-hi i n’hi ha un aquí al costat de les casernes que fins i tot algú el talla amb unes 
tenalles i automàticament aquest punt s’ha de reparar. Tenim, no sé si dos, tres, quatre 
o cinc punts negres on hi ha persones que tenen l’hàbit de pas i el que fan és això, fer 
malbé el tancat que hi ha allà perquè la gent no hi passi, en tenim un aquí més amunt 
de l’Ajuntament i en tenim un més avall i aquest que vostè diu, hi ha un porta però 
aquesta porta està tancada amb cadenat. És pot anul·lar però ens podem trobar com 
aquí a les casernes.  
 
El regidor senyor RANDOS respon però ho fa sense micròfon. 
 
El regidor senyor JIMÉNEZ fa comentaris al respecte però també sense micròfon. 
 
Continua responent el senyor ALCALDE: Jo penso que és més raonat el que diu el 
senyor Jiménez, si cau una pilota és millor que en comprin una altra i ja està. Per tant, 
jo penso no hi ha d’haver un accés en aquest sentit. Jo penso que sí que es pot anul·lar 
perquè repetidament ens trobem, ja dic, com a mínim tres punts on es produeix un cert 
vandalisme per creuar la via i s’ha d’anar reparant històricament de seguida que en 
sóm conscients, de seguida que fem una revisió, de seguida que algú veu el mateix dia 
s’ha produït. Sempre tenim aquest problema i moltes vegades amb vostè, com a 
regidor, a vegades hem hagut de reparar coses.  
 
Interromp el regidor senyor BADIA però ho fa sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE respon: No, si s’ha demanat, però moltes vegades, senyor Badia, 
vostè sap que ho hem hagut de fer per evitar, i s’ha fet des d’aquí l’Ajuntament encara 
que no sigui competència d’aquest Ajuntament, perquè no hi ha resposta per part 
d’ADIF (no sé si a partir dels fets que van succeir la nit de Sant Joan potser les 
persones d’ADIF respondran més ràpidament, no ho sé), però la nostra obligació és 
que si ADIF no respon qui ho ha de vetllar sóm nosaltres. 
 
Molt bé, passaríem al torn de precs i preguntes del públic abans de donar pas al 
següent Ple. 
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Perdó, espera, que el senyor Randos ha de donar una resposta. 
 
Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: Sobre el tema d’aquí del pont, falta el 
senyal de prohibició però, a part, pintarem dos carrils nous també perquè senyalitzi 
millor que no un senyal de prohibició només, però estem pendents de Serveis, però ja 
ho he passat.  
 
I sobre la carretera de Cànoves. No sé a quin tram es refereix, vull dir, el que afecta al 
municipi, els vianants, -(sí però no sé a quin tram)-, si els afecta dins del municipi ja hi 
ha els ressalts que es van demanar en el seu dia, n’hi ha un a Corró d’Amunt, a Corró 
d’Avall n’hi ha un altre, a l’alçada de Can Ganduxer n’han posat un altre. Si és fora 
del que és el nucli urbà, l’únic que podem fer és posar el radar i fer informes a 
Diputació perquè facin alguna cosa més, però també et dic una cosa: és molt fàcil 
posar radars. Jo prefereixo educar a la gent en qüestió de velocitat perquè pels radars 
que hem posat últimament jo he tingut molt veïns aquí queixant-se, i també és molt 
lamentable que es vinguin a queixar perquè les multes són bastant cares, van directes a 
Diputació i és una pena, vull dir, t’ho dic perquè no m’agrada fer això, vull dir, 
prefereixo convèncer a la Diputació perquè en posi un ressalt que no posar una sanció, 
i estem fent informes per això, però el que és el nucli urbà ja estem posant els que la 
Diputació creu oportuns. 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                            
 
 
 


