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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 27 de maig 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
JOSEP BADIA TORRENTS, 1r. tinent d’alcalde
MA. TERESA BUIGUES POVEDA, 2a. tinent d’alcalde
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, 3r. tinent d’alcalde
JOSEP RANDOS PARÉS, 4t. tinent d’alcalde
GISELA SANTOS GONÇALVES, 5a. 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
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.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bona nit a tothom. Benvinguts al Ple Municipal de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
Passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que és: “Aprovar l’esborrany de l’acta de
la sessió anterior”.
Hi ha alguna esmena a l’acta ? Si no hi ha cap esmena, passaríem a signatura. Senyor
Secretari....
Finalitzada la intervenció, la Presidència dóna pas a la signatura de l’acta anterior, que
s’aprova, com s’ha dit, sense modificacions.
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2.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE
DATA 29 D'ABRIL DE 2010, PEL QUAL S'APROVA INICIALMENT EL "PLA
DIRECTOR PARTICIPATIU DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT DE
GRANOLLERS, LES FRANQUESES DEL VALLÈS, CANOVELLES I LA ROCA
DEL VALLÈS".- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta
presentada per l’Alcaldia:
ATÈS que els Ajuntaments de Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i la
Roca del Vallès consideren d’interès prioritari endegar el conjunt de polítiques que han
de permetre que la conurbació assumeixi els reptes que suposa la plena incorporació a la
Societat de la Informació i el Coneixement.
ATÈS que en data 2 de juliol de 2001, es va subscriure el Protocol General relatiu a
l’elaboració i implementació del Pla per a la Societat del Coneixement, en l’àmbit dels
municipis de les Franqueses del Vallès, la Roca, Canovelles i Granollers.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2003, va
ratificar l’acord de la Comissió Municipal de Govern de data 23 de gener de 2003
d’aprovar el Pla Director per a la Societat del Coneixement de Granollers, Canovelles,
les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per tal d’afrontar els reptes en matèria de
noves tecnologies, mitjançant la definició d’objectius i un pla d’acció amb un horitzó
temporal de 4 anys en els àmbits de les infraestructures, l’administració, la societat,
l’activitat econòmica i la sanitat.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 13 de novembre de 2008, va acordar,
entre d’altres aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments de
Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles, la Roca del Vallès i el Consorci
Localret, per a l’elaboració i redacció d’un nou Pla Director Participatiu de la Societat
del Coneixement (PDPSC), que actualitzi el Pla anterior, i en data 24 de novembre de
2008, es va signar aquest conveni.
ATÈS que a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès li correspon aportar la quantitat
de 3.567 euros per a la redacció del PDPSC.
VIST el nou Pla Director Participatiu de la Societat del Coneixement de Granollers, les
Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca.
TENINT EN COMPTE que durant el 2008-2010 i amb el suport de Localret s’han dut a
terme les tres fases previstes per a l’elaboració del PDPSC: entrevistes en profunditat,
enquestes a ciutadania i empreses del municipi, i realització de debats estratègics i
tallers participatius al voltant dels quatre grans àmbits temàtics (l’e-govern, les
infraestructures i serveis de comunicacions, la innovació i l’economia i la xarxa
ciutadana).
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TENINT EN COMPTE que el document del PDPSC lliurat per Localret ha estat
analitzat per la comissió política de seguiment intermunicipal i per tècnics designats
pels Ajuntament de la Roca del Vallès, Canovelles, les Franqueses del Vallès i
Granollers, i s’han incorporat les revisions pertinents.
VIST l’informe de l’Interventor.
TENINT EN COMPTE que existeix suficient consignació pressupostària al pressupost
de la corporació exercici 2010.
AQUESTA Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment el “Pla Director Participatiu de la Societat del
Coneixement de Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del
Vallès”, que figura com a annex al present acord.
Segon.- IMPUTAR la despesa de l’Ajuntament de les Franqueses per un import de
3.567 € a la partida 03.1211.22702 del pressupost de la Corporació corresponent a
l’exercici 2010.
Tercer.- ESTABLIR una vigència del “Pla Director Participatiu de Societat del
Coneixement de Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del
Vallès”, fins l’any 2015.
Quart.- SOTMETRE el “Pla Director Participatiu de la Societat del Coneixement de
Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès” a informació
pública i concedir audiència als interessats, per un termini de trenta dies hàbils,
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal, a efectes de
presentació d’al·legacions, suggeriments i reclamacions, de conformitat amb el que
disposen, per analogia els articles 49 b) de la Llei 11/1999 de 21 d’abril, de
modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i
178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Cinquè.- ACORDAR que, si transcorre el termini anterior sense que s’hagi presentat
cap reclamació, s’entendrà aprovat definitivament el Pla Director Participatiu de la
Societat del Coneixement de Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i la
Roca del Vallès i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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Sisè.- NOTIFICAR aquests acords al Coordinador d’Administració i Atenció
Ciutadana, a les àrees de Secretaria i Planificació Econòmica i Règim Interior de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
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.

3.- MOCIÓ QUE PRESENTA L'EQUIP DE GOVERN PER A L'ADHESIÓ A LA
RESOLUCIÓ APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA EL 29 D'ABRIL
DE 2010 SOBRE L'ESTATUT D'AUTONOMIA.- El senyor Secretari llegeix la part
dispositiva de la moció presentada per l’equip de govern:
DAVANT l’aprovació, el passat 29 d’abril, per part del Parlament de Catalunya, d’una
resolució en defensa de la legitimitat de l’Estatut d’Autonomia.
DAVANT la petició expressa que el President de la Generalitat de Catalunya ha fet al
municipalisme català de suport i adhesió a l’esmentada resolució.
ATÈS que l’Estatut porta aprovat i en desenvolupament quatre anys, i que les diferents
administracions que representem el poble de Catalunya l’hem estat aplicant sense més
dificultats que les de qualsevol nova llei.
ATÈS que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser aprovat pel Parlament de
Catalunya, aprovat per les Corts Generals, i ratificat pel poble català.
ATÈS que l’aprovació de l’Estatut ha obert un procés de consolidació i reconeixement
de les competències pròpies dels ens locals, i que aquest procés ha de portar
necessàriament a l’aprovació d’una llei d’hisendes locals, molt necessària per al bon
funcionament local.
ATÈS que el recurs d’inconstitucionalitat posa en perill tots aquests avenços, però
sobretot posa en dubte el que el poble de Catalunya sobiranament ha decidit.
ATÈS que el Tribunal Constitucional ha intentat dictar sentència en diverses ocasions, i
no ha obtingut el consens necessari.
ATÈS que mentre dura la deliberació del Tribunal Constitucional s’han produït diverses
disfuncions que afecten la meitat dels magistrats que l’integren, i que posicionen aquest
Tribunal en un situació de possible desgast i descrèdit.
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L’equip de govern, a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya, proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès a la
Resolució de la Federació de Municipis de Catalunya de 6 d’abril de 2010 per la qual
s’acorda:
“1. Renovar el compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia, com una
expressió més de lleialtat a les institucions de les que ens hem dotat com a
societat, i de respecte profund a la voluntat del poble de Catalunya.
2. Adherir-nos a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29
d’abril de 2010.
3. Instar tots els ajuntaments que s’adhereixin a l’esmentada resolució del
Parlament a través dels seus plens, juntes de govern local o juntes de portaveus.”
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i
al Parlament de Catalunya.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: El nostre grup presenta una esmena per a la
modificació d’aquest acord.
Intervé el senyor ALCALDE: Ha fet còpies per tots?
Respon el senyor TORNÉ: He fet còpies, suposo que arribaran per a tothom.
CONTINGUT DE L’ESMENA
“Primer.- Renovar el compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia aprovat
l’any 2006, degudament legitimat mitjançant l’aprovació del Parlament de Catalunya,
refrendat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i definitivament aprovat pel
Congrés dels Diputats a Madrid, expressant així el respecte profund als sentiments i
voluntat del poble de Catalunya.
Segon.- Adherir-nos a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29
d’abril de 2010.
Tercer.- Instar i notificar a tots els ajuntaments que s’adhereixin a l’esmentada
resolució del Parlament a través dels seus plens, juntes de govern local o juntes de
portaveus.
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Quart.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, als ajuntaments de Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.”
El senyor ALCALDE comenta: Entenc que vostè proposa la substitució total del text
per aquest text.
Respon el senyor TORNÉ: Sí.
Demana el senyor ALCALDE: Molt bé. Pot explicar al públic quines diferències hi ha
entre els dos textos?
El senyor TORNÉ contesta: Com que és un text i aquí el que es tracta és de llegir el
text, proposo que el Secretari llegeixi la part de l’acord que hem demanat de
modificar.
El senyor SECRETARI comenta: Entenc que és el punt quart.
Respon el senyor TORNÉ: Hem modificat tots els punts. Els pot llegir tots, si us plau?
Continua el senyor SECRETARI: Perdó. Bé, el llegeixo sencer i, si és el cas, després
miraré d’establir les diferències. “Els acords serien:
“Primer.- Renovar el compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia aprovat
l’any 2006, degudament legitimat mitjançant l’aprovació del Parlament de Catalunya,
refrendat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i definitivament aprovat pel
Congrés dels Diputats a Madrid, expressant així el respecte profund als sentiments i
voluntat del poble de Catalunya.”.
Per tant, s’especificaria que és l’Estatut d’Autonomia del 2006, que aquest va ser
legitimat mitjançant aprovació del Parlament de Catalunya, refrendat pels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya i aprovat pel Congrés de Diputats a Madrid....
I, bé, l’altra qüestió són sinònims o paraules equivalents.
“Segon.- Adherir-nos a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat
29 d’abril de 2010.”.
Això és el mateix.
“Tercer.- Instar i notificar a tots els ajuntaments”, no només instar-los sinó notificarlos “que s’adhereixin a l’esmentada resolució.”.
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“Quart.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya” (que en
el cas de la moció de l’equip de govern no hi és), “als grups polítics del Parlament de
Catalunya” (que tampoc hi és); “als ajuntaments de Catalunya” (en la forma que
deien anteriorment a l’apartat tercer), “a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació de Municipis de Catalunya” (no hi figura el Parlament de Catalunya, que
sí figurava a la moció de l’equip de govern).
Seria una mica això, no?
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Jo m’afegiria a aquesta sol·licitud de
modificació, però el que sí que demanaria és que no féssim el comunicat a tots els
ajuntaments de Catalunya: això comporta una despesa prou important com per no ferho. Jo crec que si es fa a través de les dues entitats municipalistes, seran aquestes les
que transmetran l’acord que avui es prengui d’acord amb aquesta moció, per tant,
podríem obviar aquest punt, que de l’altra forma també en queda constància.
Interromp el regidor senyor TORNÉ: És pot fer per correu electrònic i és barat.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Jo anava en aquesta mateixa línea, però
no en quant a barat, sinó que crec que no som qui per ser nosaltres els que instem als
ajuntaments quan ja ho fa la pròpia Federació. Per tant, miri, si queda així, queda així,
però sinó, jo crec que el tercer punt podria ser “obviable”.
Intervé el senyor ALCALDE: Entenc l’aportació del senyor Jiménez; segons el senyor
Secretari, ho podem fer de forma oficial per correu electrònic i ens estalviem això.
Doncs, em sembla que no hi haurà problema.
Continua el senyor GONTÁN: Bàsicament: és que encara que sigui per correu
electrònic, jo dubto que aquí hi hagin totes les adreces de tots els ajuntaments de
Catalunya, els 914 ajuntaments de Catalunya, per tant, em sembla que, a més, no som
qui per instar, no som la instància a qui pertocaria fer-ho. Jo li demano que retiri
aquest punt perquè tampoc aporta res més o menys ni tampoc li resta.
Sí, és que jo també anava en aquesta línea. És que no entenem massa perquè
l’ajuntament ha d’instar als altres ajuntaments quan és el Parlament i el President de
Catalunya qui insta, és que no té massa sentit, però en tot cas, vull dir, que no vindrà
d’aquí.
El senyor TORNÉ interromp: A la moció ja estava.
El senyor GONTÁN intenta continuar: Com queda? Perquè jo anava a fer una
intervenció.
Interromp el senyor ALCALDE: Hem de votar l’esmena i després, i en el seu cas, hem
de votar la moció amb l’esmena.
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Comenta el senyor GONTÁN: Bé, primer votem l’esmena, i després: hi haurà debat?
Respon el senyor ALCALDE: Jo crec que el debat l’estem fent ara.
El senyor GONTÁN continua: Doncs, llavors ho faig ara. Mirin, el nostre grup votarà
a favor, però com dirien a l’escola “amb un suficient justet”. Nosaltres creiem que
l’Estatut d’Autonomia del 2006 ja va ser prou curt i, evidentment, quan va arribar a
Madrid li van passar el “ribot”, com deia el senyor Guerra, i ara el Tribunal
Constitucional s’ho “passarà pel forro d’allà on no sona” i, per tant, tornarem a estar
com estàvem o pitjor. Per tant, el que tocaria i el que nosaltres pensem que tocaria és
anar cap a la independència directament: ni Estatut d’Autonomia ni “punyetes”, que
no aporten res, simplement mantenir-nos subjugats a un regne que no ens vol o només
ens vol per explotar-nos i, per tant, creiem que no s’hauria d’anar cap a l’Estatut
d’Autonomia; però, tot i així, vista la “caverna” mediàtica madrilenya i els diferents
estaments polítics que van contra Catalunya indiscriminadament i que ara han endegat
tota una campanya i no sé quantes coses més, doncs, ens afegirem al suport; però
repeteixo, “amb un suficient justet”.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: La intervenció que, una vegada debatuda
l’esmena, en principi, l’Estatut d’Autonomia que es va aprovar pel Parlament i
rebaixat pel Congrés dels Diputats amb aquella frase del “ribot” que va dir el Guerra,
realment si a sobre hi ha algun Tribunal Constitucional que vulgui retallar encara molt
més del que van fer a Madrid, jo crec que és un greuge sobre el que Catalunya ha de
pensar¸ha de pensar quina relació tenim de tenir amb Espanya i, realment, què és el
que s’ha de fer amb aquest Estatut. Sens dubte, el que no pot ser és que un Estatut,
com hem dit, que es va aprovar pel Parlament de Catalunya, que va ser votat pel poble
de Catalunya i que, a més, va estar aprovat per Madrid, hagi de ser retallat d’aquesta
manera..., i, per tant, jo penso que sinó el defensem o si ens el retallen en alguna cosa
més tindrem de fer alguna cosa i no quedar-nos creuats de peus i braços.
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé. Abans de passar a votació: el nostre grup
municipal votarà a favor de l’esmena i de la moció esmenada; cal dir, però, que hi
votarem a favor perquè no hi ha cap diferència substancial entre el que es deia a la
moció que hem presentat nosaltres i la moció que han aportat vostès: no hi ha cap
element diferencial. Per tant, nosaltres no juguem a aquest joc de instrumentalitzar les
mocions de forma partidista quan allò que realment ens interessa a nosaltres és que
Les Franqueses del Vallès defensi l’Estatut de Catalunya. Per tant, em sembla que tot i
que la seva esmena no aporta res de nou, la votarem a favor perquè el nostre objectiu
no és el nostre protagonisme sinó que Les Franqueses del Vallès es manifesti de forma
clara i contundent a favor de l’Estatut.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de l’esmena.
SOTMESA a votació l’esmena, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, CiU, ERC-EV-AM i els regidors/es no adscrits/es Ma
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TERESA BUIGUES, FERRAN JIMÉNEZ, VANESA GARCIA i Ma DOLORS
ISART, i un vot en contra del regidor no adscrit JOSEP BADIA, i per tant, amb el
quòrum legal.
El text de la moció (esmenada) que es posa a votació és el següent:
“DAVANT l’aprovació, el passat 29 d’abril, per part del Parlament de Catalunya,
d’una resolució en defensa de la legitimitat de l’Estatut d’Autonomia.
DAVANT la petició expressa que el President de la Generalitat de Catalunya ha fet al
municipalisme català de suport i adhesió a l’esmentada resolució.
ATÈS que l’Estatut porta aprovat i en desenvolupament quatre anys, i que les diferents
administracions que representem el poble de Catalunya l’hem estat aplicant sense més
dificultats que les de qualsevol nova llei.
ATÈS que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser aprovat pel Parlament de
Catalunya, aprovat per les Corts Generals, i ratificat pel poble català.
ATÈS que l’aprovació de l’Estatut ha obert un procés de consolidació i reconeixement
de les competències pròpies dels ens locals, i que aquest procés ha de portar
necessàriament a l’aprovació d’una llei d’hisendes locals, molt necessària per al bon
funcionament local.
ATÈS que el recurs d’inconstitucionalitat posa en perill tots aquests avenços, però
sobretot posa en dubte el que el poble de Catalunya sobiranament ha decidit.
ATÈS que el Tribunal Constitucional ha intentat dictar sentència en diverses ocasions, i
no ha obtingut el consens necessari.
ATÈS que mentre dura la deliberació del Tribunal Constitucional s’han produït
diverses disfuncions que afecten la meitat dels magistrats que l’integren, i que
posicionen aquest Tribunal en un situació de possible desgast i descrèdit.
ÉS per això que el Ple de l’Ajuntament adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Renovar el compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia aprovat
l’any 2006, degudament legitimat mitjançant l’aprovació del Parlament de Catalunya,
refrendat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i definitivament aprovat pel
Congrés dels Diputats a Madrid, expressant així el respecte profund als sentiments i
voluntat del poble de Catalunya.
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Segon.- Adherir-nos a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29
d’abril de 2010.
Tercer.- Instar i notificar a tots els ajuntaments que s’adhereixin a l’esmentada
resolució del Parlament a través dels seus plens, juntes de govern local o juntes de
portaveus.
Quart.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, als ajuntaments de Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.
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 no adscrits Ma TERESA
BUIGUES, FERRAN JIMÉNEZ, VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART, i un vot
en contra del regidor no adscrit JOSEP BADIA, i per tant, amb el quòrum legal.

4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU RELATIVA A
L'ELIMINACIÓ DE LES ESCOLES TALLER, CASES D'OFICI I TALLERS
D'OCUPACIÓ.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la moció presentava
per CiU:
La Conselleria de Treball ha declarat, a través dels mitjans de comunicació, que per a
l’any 2010 no s’obriran convocatòries per subvencionar Escoles Taller, Cases d’Ofici i
Tallers Ocupacionals, amb l’argument que les especialitats que avui dia es
desenvolupen en aquests centres estan allunyades de l’objectiu del canvi de model
productiu que Catalunya necessita.
A partir del proper mes de juny, Catalunya serà l’única Comunitat Autònoma que no
durà a terme accions dirigides fonamentalment a joves menors de 25 anys que no han
assolit el graduat escolar/ESO, en un moment en què l’atur juvenil entre 16 i 24 anys –
segons dades de l’E.P.A. del IV trimestre de 2009- se situa en el 38,17% i, per gènere,
els joves tenen un atur del 44,75% i les joves d’un 30,22%, molts dels quals estan en
risc d’exclusió social.
Durant tots aquests anys, les Escoles Taller i les Cases d’Ofici s’han consolidat com un
instrument que ha permès la inserció laboral de molts joves al mercat de treball, a través
de la qualificació professional de joves desocupats menors de 25 anys mitjançant la
formació en alternança amb el treball i la pràctica professional.
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) vol eliminar les polítiques actives
d’ocupació adreçades específicament als joves i als majors de 45 anys, els dos
col·lectius més castigats del nostre mercat de treball.
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Atès que el SOC no té cap política activa d’ocupació adreçada específicament a aquests
col·lectius ni cap alternativa a la desaparició d’aquests programes.
Atès que aquest fet afectarà al voltant de 4.000 alumnes treballadors, que és el nombre
de persones usuàries d’aquests programes.
Atès que l’eliminació dels programes d’Escola taller, Cases d’ofici i Tallers d’ocupació
suposarà l’expulsió del mercat de treball de més de 1.4000 professionals que
desenvolupen tasques relacionades amb aquests programes (directors/res, experts/es
formadors/res, personal administratiu i personal de reforç), sense cap alternat iva laboral
i amb una precària protecció social.
Atès que l’eliminació dels programes d’Escola taller, Cases d’ofici i Tallers d’ocupació
entra en contradicció amb l’Acord d’ocupació juvenil (2009-2012), signat el passat mes
de setembre, on hi ha assignat un pressupost de 50 milions d’euros per les Escoles taller,
4,5 milions d’euros per les Cases d’ofici i gairebé 3 milions d’euros per als Tallers
d’ocupació.
Atès que cal adaptar aquests instruments d’inserció laboral a la nova realitat i ajustar-se
als objectius del nou model productiu. Encara que, entenem que això no passa per la
desaparició de les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, sinó per apostar
per projectes innovadors amb els valors que es volen impulsar per tal que les Escoles
Taller s’adaptin al model productiu que es vol aconseguir i això suposi a la vegada una
ocupació de qualitat.
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR la preocupació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
per la decisió del SOC d’eliminar les Escoles taller, les Cases d’ofici i els Tallers
d’ocupació sense tenir cap proposta de programa alternatiu que doni sortida als
col·lectius usuaris d’aquestes polítiques.
Segon.- DEMANAR a la Conselleria de Treball que reorienti la seva proposta de no
obrir noves convocatòries per subvencionar les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers
Ocupacionals, ja que entenem que continuen sent un mitjà per a la inserció laboral del
col·lectiu de joves.
Tercer.- EXPRESSAR la nostra preocupació per la situació d’indefensió en que
quedaran les més de 1.400 persones treballadores vinculades a les ET, CO i TO que,
donada la temporalitat d’aquests programes, no han adquirit drets laborals suficients
que els garanteixi una ràpida i efectiva reincorporació al mercat de treball.
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Quart.- POSAR DE RELLEU que Catalunya serà l’única comunitat autònoma de
l’estat espanyol que no obrirà convocatòria per aquest any 2010 dels esmentats
programes, malgrat que des del govern central s’ha realitzat el traspàs dels recursos
per subvencionar-los.
Cinquè.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, a la Conselleria de Treball, i a les entitats municipalistes de
Catalunya (ACM i FMC).
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Jo faré la defensa de la moció: hi ha tot
un col·lectiu de gent jove, de gent que no acaba l’E.S.O., de gent que no té el Graduat
Escolar; la transició de l’escola al treball era molt complicada per a aquesta gent: les
cases d’ofici i els tallers ocupacionals agafaven aquesta gent jove que no tenia els
estudis acabats i la formaven dins d’un ofici; llavors, això els servia per integrar-se
dins el món laboral. Això també als majors de 45 anys, a les dones amb risc
d’exclusió, amb altres col·lectius molt concrets...
Aquí a Les Franqueses, en tenim tres clars exemples de tallers ocupacionals, de cases
d’oficis, que els hem tingut nosaltres i que han donat el fruit esperat: els fruit pels
treballadors, perquè alguns s’han incorporat al món laboral i el fruit perquè el seu
treball ha quedat. Recordo que vam rehabilitar el C.I.F.O., que ara és un centre
ocupacional; recordo que vam rehabilitar la nau de Can Ganduxer; i també vam
rehabilitar una nau que hi ha darrera dels militars. Ja sé que són temps de crisi, que els
programes s’han d’adequar amb molt seny perquè en aquests moments l’Estat no pot
gastar més del que té; i amb aquestes mesures anticrisi els programes se’n veuran molt
perjudicats; però aquest és un programa que inserint al món laboral gent amb risc
d’exclusió social no l’ haurien de deixar, talment com, per exemple, que no estem
d’acord amb el tema de les pensions dels jubilats. I aquesta seria una mica l’explicació
del per què de la moció.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Estic d’acord amb la proposta, però
voldria fer un petit comentari que crec que és molt significatiu: cal no deixar de fer
totes aquestes actuacions, però sí que és molt important el fet que s’unifiquin criteris
perquè no tothom faci la mateixa formació i en diferents àmbits, tant en àmbits privats
com en àmbits públics, perquè això sí que és una despesa duplicada; per tant, s’ha de
tenir cura i, d’alguna manera, jo demanaria que s’inclogués en aquesta proposta que
es mirés aquesta duplicitat, perquè ens trobem i també hem tingut l’experiència en el
nostre municipi, que es fa l’oferta de cursos i en alguns casos no es poden dur a terme
perquè no arriben al mínim exigit per poder fer aquests cursos.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Sobre aquesta moció que presenten: Hi posa
“eliminació de les escoles taller”, això està aprovat ja? L’hi pregunto (al Sr. Colomé).
Comenta la regidora senyora CLAVERIA: La subvenció sí.
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Respon el regidor senyor COLOMÉ: El que sí és clar és que, a Catalunya, per l’any
2010, no es presenta cap subvenció a la qual els ajuntaments ens poguem acollir per
poder tenir tallers ocupacionals i cases d’ofici. Sí que s’han presentat els Plans
d’Ocupació, que és una altra cosa; però pels tallers ocupacionals i les cases d’ofici no
hi ha convocatòria oberta per a enguany.
Intenta continuar el senyor BADIA: Vol dir que encara no està aprovat, això? I també
li puc dir que el Govern ho està estudiant, em sembla.
El senyor COLOMÉ interromp per comentar: Si és així, fantàstic.
Continua el senyor BADIA: És el que li pregunto. Vostè presenta aquesta moció i
encara no s’ha aprovat aquesta mesura. La està passant vostè aquí, i encara ni el
Govern d’Espanya ni el de Catalunya no han dit res i ho estan estudiant de fer-ho
d’una altra manera...
Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: Continuant una mica en la línea que tots
els regidors han aportat: l’equip de govern, en aquest punt, ens abstenim. Ens
abstenim, tot i que compartim moltes de les coses que s’estan dient sobre aquest tema:
I ens abstenim perquè creiem, en primer lloc, que és una competència de la
Generalitat, del Departament.
Aquest Ajuntament, primer de tot, està a l’espera que hi hagi una resolució definitiva,
perquè hi ha moltes propostes sobre de la taula, però encara no hi ha una resolució
definitiva sobre la pròxima convocatòria, la nova convocatòria del 2010.
Les cases taller, actualment, estan desfasades i no s’ajusten a les necessitats actuals
dels sectors econòmics. S’estan canviant les demandes vers als oficis que hi havien
fins ara. Pensem que, en tot cas, s’haurien de reformular i s’haurien de reconstruir
aquestes escoles taller perquè això pot significar una renovació, una reestructuració,
però també es pot mantenir aquesta filosofia, no és necessari tancar-les, almenys jo
personalment opino així.
Durant el 2009 (dono aquesta data perquè la tinguem en compte), el Govern català va
aportar dos milions d’euros al funcionament d’aquests centres a Catalunya que al llarg
de l’any van acabar amb la seva activitat. L’eliminació d’aquestes eines anirà en
benefici de les proves d’ocupació locals, que és una de les coses de que s’està parlant
aquí; això, què vol dir ?: que s’ha apostat per aquesta aportació perquè l’increment de
l’atur és una prioritat i s’han de destinar aquests ajuts econòmics a la contractació
directe de vint-i-cinc mil persones aturades a través dels Plans Locals d’Ocupació per
treballar als sectors emergents com la rehabilitació d’edificis, les energies renovables i
altres.
Els plans que encara es duen a terme serveixen perquè joves amb problemes per
accedir al mercat laboral aprenguin un ofici. Des del Departament de Treball s’està
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defensant aquesta eliminació per considerar que s’ha d’obrir la formació a un sector
amb més valor afegit, i els motius que s’esgrimeixen des de la conselleria de Treball
per suprimir aquests centres són que són poc rendibles, perquè atenen a poca gent i el
cost del manteniment és molt elevat.
La formació va dirigida, bàsicament, a temes de construcció i ara això està en crisi; vol
dir que hi havien programes que estaven molt vinculats a la construcció i ara no tenen
sortida i s’havien de reconvertir cap a altres sectors. Llavors, un exemple d’això,
(segons el Ministeri de Vivenda), els oficis que s’han de professionalitzar són els
derivats de la construcció en els sectors de la rehabilitació: és una aposta, amb una mà
d’obra més especialitzada i amb qualitat. S’han de canviar aquestes formules de
formació.
Estem a l’espera d’aquesta resolució; quan estigui feta, la estudiarem i, en el seu cas,
obrirem un debat sobre això.
Intervé el senyor ALCALDE: Jo només volia dir al senyor Colomé, que no és el fet
que hi hagi menys recursos econòmics pel fet de que es plantegi l’existència o no de
les escoles taller, sinó que aquests recursos econòmics van encaminats, per exemple,
als Plans Locals d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que aquest any,
concretament a Les Franqueses, ocuparan un total de cinquanta-cinc persones entre un
Pla d’Ocupació que ja hem realitzat i un Pla d’Ocupació que realitzarem al segon
semestre de l’any. En aquest segon Pla d’Ocupació, en el qual hi ha trenta-cinc
persones, hi ha una part de la jornada laboral que són, aproximadament, dos dies a la
setmana de formació i tres de treball, de posar en pràctica allò que hi ha a la formació.
Per tant, no és que s’eliminin els recursos pel tema laboral, sinó que s’adapten a la
circumstàncies en temes, com molt bé ha dit la regidora, de noves tecnologies, de
rehabilitació, etc. Per tant, és una altra manera de gestionar aquests recursos perquè
reverteixi directament sobre el món laboral i perquè aquests recursos vagin
directament sobre les persones que estan a l’atur i ho necessiten: per tant, tampoc no
ens sembla que sigui descabellada aquesta proposta que fem i, per tant, ens
abstindrem.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Vull demanar si admeten, per exemple,
en el punt segon dels acords, el que es faci aquest aclariment que jo he proposat. Sí,
però m’estan dient que es reorienti i jo crec que s’ha d’ampliar. No obstant, potser
s’han de reorientar perquè hi ha moltes activitats que no ho estan i, per tant, el que
s’hauria de fer és unificar i que no hi hagi duplicitats.
Interromp el senyor ALCALDE: Accepten l’esmena o no? Sí? Senyor Secretari,
accepten l’esmena del senyor Jiménez ?.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la moció.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ERC-EV-AM i els regidors no adscrits FERRAN JIMÉNEZ,
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VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART, sis abstencions dels regidors del grup
municipal PSC-PM i els regidors no adscrits JOSEP BADIA i Ma TERESA BUIGUES,
i per tant, amb el quòrum legal.

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER
MINIMITZAR LA IMMINENT PUJADA DE L'IVA IMPOSADA PEL GOVERN
DE L'ESTAT.- El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la moció presentada
per CiU:
El Govern de l’Estat augmentarà dos punts l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) a partir
del mes de juliol de 2010 i de forma permanent en el futur, perjudicant, d’aquesta
manera, no només a les famílies i les empreses, sinó també les administracions locals.
És una opinió molt estesa entre els experts econòmics que aquest augment pot suposar
una disminució del consum per part dels ciutadans, agreujant la crisi econòmica que es
pateix en aquests moments. La Comissió Europea va posar de manifest fa unes
setmanes que aquesta pujada suposaria una dificultat en la recuperació econòmica de
l’Estat espanyol. D’aquesta manera, es preveu una contracció de l’economia espanyola
del 0,2% en el tercer trimestre (després d’un creixement del 0,1% del segon trimestre)
fruit de la pujada de l’IVA.
Des de la perspectiva institucional, el fet que el nostre ajuntament sigui considerat com
un consumidor final, dóna com a resultat que no es pugui deduir l’IVA suportat, tant
dels serveis, com dels productes i obres que la corporació contracta. Per tant, caldria
reclamar a l’Estat que retorni l’IVA que l’Ajuntament paga quan fa inversions
públiques.
En conseqüència, aquest augment de l’IVA comportarà un augment de la despesa
corrent de l’Ajuntament i una major dificultat per a realitzar inversions.
A aquesta situació se li suma el marc econòmic general on el nostre Ajuntament té un
descens en els ingressos, ... així com la manca d’un nou model de finançament local que
doni una bona resposta a les competències i als serveis que actualment estan
desenvolupant.
Tanmateix, i en l’actual situació de crisi econòmica, cal els serveis que l’Ajuntament
presta als ciutadans, sigui pròpiament o des de les seves empreses públiques, no es
vegin encarits per aquesta pujada general de l’IVA.
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
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Primer.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, juntament amb les societats
anònimes municipals i ens dependents del mateix, estudiïn els mecanismes a fi i afecte
de neutralitzar la pujada de l’IVA que es produirà a mitjans d’aquest any en les tarifes
dels serveis que presta als ciutadans i ciutadanes.
Segon.- RECLAMAR al Govern de l’Estat que retorni l’IVA que l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès abona quan fa inversions públiques mitjançant la modificació de
la Llei 37/1992 de l’IVA.
Tercer.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords al Govern espanyol, al Govern de
la Generalitat i a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM).
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Al juliol puja l’IVA, suposo que tothom
n’és conscient; això, més les mesures que el Govern està prenent per apaivagar la crisi,
posarà en dificultat els ciutadans de manera greu o molt greu i, per tant, val la pena
reclamar i prendre iniciatives per minimitzar aquests efectes, com molt bé parlarem,
suposo que més tard, al Pla d’ajust que ha aprovat el Ggovern; serà dur i contundent i
la crisi es notarà a cada casa.
Intervé el senyor ALCALDE: Sí, precisament avui, l’ha aprovat gràcies a l’abstenció
de Convergència i Unió: si Convergència i Unió hagués votat en contra com diu vostè,
no s’hagués aprovat; li recordo perquè jo penso que és fer molta demagògia votar una
cosa allà i defensar-ne una altra aquí: ho dic perquè ha anat així.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Nosaltres no és que estiguem a favor de
la pujada de l’IVA, perquè considerem que aquesta crisi la pagaran els de sempre i no
l’han generat els de sempre, com sempre; és una crisi financera bàsicament generada
per una especulació massiva, pels Bancs, bàsicament, les grans constructores, i
l’acabarem pagant els ciutadans de “a peu” i la classe mitjana-baixa és qui la patirà
més. Però votarem a favor del seu punt bàsicament pel segon punt de l’acord, en el
qual demana el retorn de l’IVA; hi votarem a favor per aquesta raó i perquè si no, el
que pugessin un punt de l’IVA, més o menys, si rebéssim la compensació dels
impostos que paguem, doncs no està malament; pagar impostos significa rebre
beneficis, però com en aquest país això de pagar impostos i rebre beneficis és una
equació que no sempre funciona igual, vam tenir dubtes davant la seva moció, però el
segon punt ens ha fet decantar a favor del sí.
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a la votació de la moció.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, ERC-EV-AM i els regidors no adscrits FERRAN JIMÉNEZ,
VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART, cinc vots en contra dels regidors del grup
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municipal PSC-PM i el regidor no adscrit JOSEP BADIA, i una abstenció de la regidora
no adscrita Ma TERESA BUIGUES, i per tant, amb el quòrum legal.

6.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.- El senyor ALCALDE dóna pas al torn de
precs i preguntes, tot recordant als senyors ponents que indiquin a quin regidor van
adreçades per tal de facilitar la intervenció d’aquest, si és el cas.
El senyor President obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Només una qüestió. Volem presentar una
moció d’urgència.
Respon el senyor ALCALDE: A veure: Sr. Torné, li recordo que això del tema de les
pensions s’ha aprovat gràcies a l’abstenció de Convergència i Unió.
Interromp el senyor TORNÉ: No és pas una qüestió personal amb vostè, és perquè
afecta a tots els ciutadans; és que sembla que tingui algun problema i jo no en tinc cap.
El senyor ALCALDE intenta continuar: Miri, era tan fàcil com, avui al Parlament
Espanyol haver votat en contra i no s’hagués aprovat.
El senyor TORNÉ comenta: Ni jo ni vostè estem al Parlament, estem aquí.
Continua el senyor ALCALDE: Jo, sincerament, no tinc cap problema en acceptar la
moció però és que no és urgent.
Torna a interrompre el senyor TORNÉ: Doncs votem la urgència i si no és urgent,
doncs no tirarà endavant.
El senyor ALCALDE comenta: Ja li dic que no tinc cap problema en acceptar-la.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Jo sí demanaria que si podem anar
avançant per un altre punt i acabem tots d’estudiar què diu la proposta, perquè ara,
així, en deu segons, no permetrà que la miri prèviament; jo demanaria, si li plau,
primer passar al torn de precs i preguntes i acabar amb la moció perquè ens doni temps
d’estudiar-la.
El senyor TORNÉ comenta: No, perquè amb això trigarem mitja hora i jo el que faria
és que la llegeixin tota i després la parlem. Primer hem de votar la urgència i després
el contingut.
Continua el senyor GONTÁN: Sí home, sí, no es preocupi, debatrem la moció, però el
que li demano és temps per estudiar-la, debatrem la moció perquè s’aprovarà la
urgència, no es posi nerviós.
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Intervé el senyor ALCALDE: Jo, personalment, penso que no hi ha una urgència
manifesta, és a dir, que és evident que és un “brindis al sol”, no sé què n’opina el
senyor Jiménez, per exemple, de la moció; vull saber què opinen els diferents regidors
del Ple per prendre una decisió però no li veig aquesta urgència.
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Primer votem la urgència i després faré el
meu comentari.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: A veure, el més important d’això és que
penso que el que han de valorar primer els grups polítics i els regidors és la urgència:
sobre si el tema del retall de les pensions és urgent o no és urgent debatre-la per aquest
Ple; una vegada s’hagi discutit si la urgència tira endavant o no, després votarem el
contingut: només això; és prou important com perquè en un tema com aquest, el retall
de les pensions, votem o no votem la urgència sobre aquest tema.
Respon el senyor ALCALDE: No ho sé. Si això hagués de tenir una transcendència
sobre el tema, sí que veuria la urgència, però veig que no la té. Jo no tinc cap
problema, el que passa és que hi ha regidors que no volen que es voti.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Jo crec que això no és una urgència i que
pot esperar al proper Ple.
Interromp el regidor senyor TORNÉ: No ha de discutir: vostè voti el que cregui
oportú.
Continua el senyor BADIA: Discutir no. Doncs jo surto de la Sala i ja està, perquè no
és una urgència, vull dir, és demagògia d’aquest senyor. Li torno a dir allò que ha
votat el seu partit? Ho sap el que ha votat el seu partit, avui, sobre això? Sap el que
han votat? S’han abstingut. El meu a votat que no, jo no tinc cap partit, i que sàpigues
que ha votat que no, però el seu s’ha abstingut, perquè ho sàpiga.
Intervé el senyor ALCALDE: He decidit no admetre la urgència. Com a President de
la Sala no l’admeto.
Interromp el senyor TORNÉ: No, perdona, no!
Pren la paraula la regidora senyora ISART: Voldria poder defensar una mica la moció,
si és que em deixa el senyor Alcalde.
Interromp el senyor ALCALDE: Si és per defensar la moció, no; la moció no està
admesa.
Comenta la senyora ISART: Si més no, explicar-la.
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Continua el senyor ALCALDE: En tot cas, si es votés la urgència, vostè la podria
defensar, però ha de saber una mica com funcionen les coses.
La senyora ISART reclama: En aquest cas vostè també, perquè no em deixa parlar ni
fer res.
Interromp el senyor TORNÉ: Escolti, vostè això no ho pot fer, per molt Alcalde que
sigui de Les Franqueses amb minoria, com diu aquell, unipersonal, no pot fer-ho. Ha
de deixar que el Consistori desenvolupi la Llei i s’expressi, perquè si vostè no vol,
marxi i que el Consistori debati els seus temes. Això és una democràcia, hi han unes
lleis i aquestes diuen com s’ha de fer i vostè no ho pot suplantar tot això, deixi que es
voti i deixi que es discuteixi.
Intervé el senyor ALCALDE: Doncs, demano un recés de cinc minuts i en parlem els
membres de l’equip de govern.
Demana el senyor GONTÁN: Què fem al final? Pares o no pares?
Respon el senyor ALCALDE: Jo he dit que, personalment, no tenia cap inconvenient
però que vull consultar als regidors.
Torna a demanar el senyor GONTÁN: Pares el Ple o no pares el Ple? Jo ho he
demanat perquè, perdoneu, però pretendre que els grups polítics municipals decideixin
si ha una urgència sense donar ni deu segons de temps...; perdona, ha estat el
representant del teu grup polític el que no ha volgut. Home, no “fotem”! És que, a
més, em sembla comèdia tot plegat. Perdona Francesc, el que t’estic dient és que he
demanat un temps per estudiar la moció i el representant del teu grup polític municipal
l’ha negat.
El regidor senyor TORNÉ comenta: Jo no li he negat.
Intenta continuar el senyor GONTÁN: Home, li he demanat.
Interromp el senyor TORNÉ: Jo el que he negat és passar a les preguntes abans que a
la moció i, si hi ha un recés, cap problema.
El senyor GONTÁN demana: Fas un recés o no? Jo demano un recés també.
(És fa un recés de cinc minuts)
Intervé el senyor ALCALDE: Prosseguim amb el desenvolupament del Ple. Tal i com
indica el Reglament Orgànic Municipal, que diu: “que l’accés a la documentació
íntegra dels assumptes inclosos a l’ordre del dia dels òrgans que en formen part, cal
que els hi sigui facilitada als membres de l’Ajuntament des del mateix dia de la
convocatòria del Ple”. En el cas “d’urgència”, que és el que ens pertoca, el ROM diu:
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“quan es tracta d’assumptes inclosos prèvia declaració d’urgència, s’ha de tramitar
com a mínim la documentació indispensable per poder tenir coneixement dels aspectes
essencials de la qüestió sotmesa a debat”. Hi ha regidors que han al·legat que no tenen
el coneixement íntegre d’aquest Decret-Llei que avui s’ha aprovat i, com que no el
tenen, no tenim la documentació íntegra i jo els hi garanteixo que, en proper Ple, es
portarà això a votació. Per tant, no admetem el punt.
Passaríem al torn de precs i preguntes dels regidors. Els hi recordo que disposen de
cinc minuts.
Pren la paraula el regidor senyor DIA: Breument: dues coses.
Una; tenim un edifici modernista que és l’enveja de la comarca; els hi demano que,
com a mínim, cuidem una mica el balcó i posem els geranis novament perquè fa pena;
les senyeres estan brutes i la pancarta del Quart Cinturó l’haurien de renovar perquè
està feta un fàstic; llavors, jo els demano que aquest espai el cuidem sobremanera,
independentment de tot el municipi, sense cap mena de dubte.
I punt número dos; va haver-hi una enquesta de satisfacció que la Diputació de
Barcelona ha elaborat: m’agradaria saber si ha arribat el resultat i, si ha arribat, que
ens en passéssiu còpia per veure l’estat de satisfacció que els ciutadans tenen sobre el
seu municipi; així nosaltres la podrem analitzar i extreure’n conclusions tots plegats.
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: A mi m’agradaria que em poguéssiu
explicar com teniu l’equip de govern el projecte d’acabar d’arreglar o condicionar el
carril bici i de vianants entre la carretera de l’Ametlla i “Greixos Vila”. Això fa dos
anys que està aturat, que ja estava previst fer-ho, a veure com ho penseu solucionar.
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Encaminat igualment respecte d’allò mateix
que anàvem a parlar però, en definitiva, en un altre ordre de coses. Avui s’han aprovat
les mesures d’ajust econòmic del Govern, al Congrés dels Diputats, però la Federació
de Municipis, en virtut d’aquests acords, ha fet una proposta als ajuntaments de
reducció de salaris de polítics; la qüestió és saber sobre aquests acords, recordant que
hi ha moltes partides que gasten molt més del que està aprovat en el pressupost, con la
del personal; sabent que, al novembre o al desembre, va haver de fer un decret perquè
no li arriba la partida, tipus grups polítics o salaris dels polítics; de altres despeses com
la publicitat i les televisions, etc.; que ens expliquin què pensen fer amb el tema de
l’acord de la Federació en la retallada de sous de polítics i de les altres partides que
realment estan sobrepassades i que gastem més del que està pressupostat.
Pren la paraula la regidora senyora COLOMÉ: Només una pregunta pel senyor Badia.
Tornem amb el tema de les televisions. En un Ple em va dir que no es pagaven quotes,
cosa que dubto perquè és un renting i en un renting s’han de pagar les quotes.
Aleshores: han entrat unes factures a l’Ajuntament de les quotes que s’han de pagar de
gener, febrer i març, que costen dos-cents euros cada quota de manteniment, surt a sis-
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cents més l’IVA, però llavors hi ha la del mes d’abril que posa una unitat a cinc-cents
euros; s’han augmentat aquestes quotes? O què passa?
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Jo voldria fer ressò de una queixa que ja
és bastant repetida en quan a la contaminació lumínica del camp de futbol de Corró
d’Amunt. Crec que és un tema que s’ha de tractar de forma seriosa, que és un neguit
per tots els veïns que viuen al voltant i, per tant, jo crec que és una qüestió de
consciència social el que es posi alguna mesura perquè es pugui subsanar com més
aviat possible. També vull fer palesa la manca de manteniment dels carrers, gairebé
són passatges la majoria, que estan al voltant de la zona, últimament urbanitzada, de
les últimes zones urbanitzades, al voltant de la riera Carbonell, tot el que és la zona
davant de les escoles que pugen passatges i tal. Primer que han cedit els terres, hi ha
perill quan vas caminant, a més hi ha una manca de manteniment, les herbes surten pel
mig dels paviments que s’han fet i això està passant lamentablement en moltes zones i
crec que s’hauria de tenir cura amb això i fer un manteniment adequat.
I llavors també voldria fer, ja que vostè m’ha fet una al·lusió del que s’ha aprovat avui
al Congrés dels Diputats, només necessito un minut i faré un resum del que s’ha
aprovat: el Decret per reduir el dèficit públic conté mesures molt injustes; parlo en
nom de Convergència i Unió, que és el grup parlamentari al Parlament espanyol que
s’ha abstingut. Prò ens hem abstingut perquè, si no s’hagués aprovat, el preu que
hauríem hagut de pagar els ciutadans hauria estat molt més alt. El que estava en joc
avui era la solvència de l’Estat i l’aixeta del crèdit. L’Estat Espanyol podia quedar
com Grècia, el que estava en joc és que l’Estat pogués seguir pagant les pensions i els
sous públics fins a final d’any; la més injusta de les mesures, evidentment, és la
congelació de les pensions, batallarem en el marc del Pacte de Toledo per garantir que
l’any vinent les pensions es revaloritzin d’acord amb la inflació. Si s’haguessin
congelat els sous públics quan tocava i no s’hagués engreixat el personal de les
administracions, ara no caldria retallar-los. No pot ser que només es vulgui reduir el
dèficit via retallada de la despesa, cal incrementar els ingressos i això vol dir recuperar
l’activitat econòmica i generar ocupació. Si hem arribat a aquesta situació és per la
incompetència i la frivolitat de Zapatero. El govern espanyol ha d’afrontar la reforma
laboral, culminar la reforma del sistema financer, garantir la liquiditat i afavorir la
recuperació de l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball.
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: M’afegeixo a la recomanació de la
Federació de Municipis i que afecta al grup municipal de Convergència. El tema de la
retallada de sous: com el pensem aplicar? I la retallada de despeses?
I no ho anava a dir, però aprofitant allò del camp del futbol, la contaminació lumínica
ja ratlla la immoralitat, però en el municipi la contaminació lumínica també és
excessiva; exemple, a la terrassa de casa meva jo sopo sense encendre el llum, perquè
tenim uns fanals suficientment encesos, suficient estona, amb suficient potència, com
per poder permetre-ho, i com jo a Corró d’Avall, a Bellavista (Corró d’Amunt no tant,
exceptuant el camp de futbol). Jo suposo que han volgut solucionar-ho així amb el
camp de futbol i així equilibrem tot el municipi.
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Senyor Randos, li vaig demanar al darrer Ple si hi havia un canvi de direcció d’un
carrer i després, en privat, li vaig demanar que ho incloguessin en el tema del canvi de
sentit del camí de Guarda Agulles, al pont nou per travessar la via; què s’ha fet? Què
està previst? Expliqui’m alguna cosa, si us plau.
Pren la paraula la regidora senyora GARCIA: El tema dels parcs: la majoria
d’elements perquè juguin els nens estan trencats. Ara ja comença el bon temps, els
parcs estan plens de nens i corren el risc de caure i fer-se mal; després, si es fan mal,
de qui és la responsabilitat? Crec que s’hauria de fer més manteniment i eliminar les
coses que estan trencades.
Pren la paraula la regidora senyora ISART: Varem presentar una moció, que vostè ens
va denegar, dient que no ens pertoca assistir a la Comissió Especial de Comptes.
Volem demanar-li, aquí i ara, ja que per altres mitjans ens ho denega, que se’ns donin
els mateixos drets i tractaments que se li donen a altres regidors no adscrits d’aquest
Ajuntament com el senyor Jiménez.
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Responc jo sobre el balcó de l’Ajuntament.
No es preocupi que estem en marxa, cada any es fa la mateixa actuació; segons vostès,
quan estaven governant, es plantaven les plantes i s’arreglava tot sobre aquesta època,
o sigui que li puc dir jo que la pancarta i tot això es feia sempre sobre aquesta època, ja
li recordo jo: falten tres setmanes encara per fer-ho. Durant tretze anys vostès ho han
fet així, vull dir, no s’ha canviat cap tema, mai s’ha canviat això.
Sobre les quotes de les televisions: mai li he dit jo, a vostè; mai li he dit. Li vaig dir
que les televisions estaven pagades i que quan es posin en marxa es cobraria una
quota, mai li he dit jo això, no digui mentides, si no, miri l’últim Ple, mai li he dit jo
que no es pagava, mai li he dit jo.
Interromp la regidora senyora COLOMÉ però parla sense micròfon.
Continua el senyor BADIA: No la quota no s’ha pujat, que jo sàpiga: ja ho mirarem
però, que jo sàpiga, no s’ha pujat encara. En canvi li haig de dir que quan es posin
anuncis pagarem menys, un 60%, per si no ho sabia; perquè vostè diu el que li
interessa i el que no li interessa no ho diu. Miri bé el contracte.
Sobre el camp de futbol de Corró d’Amunt, senyor Ferran Jiménez i senyor Gontán:
ho estem mirant. Les persones que ho han mirat, el lampista d’aquest Ajuntament, que
és el Marcel Camps, aquests tres focus que estan posats són legals; per començar: són
els que es van aprovar en el projecte quan vostès estaven al govern, estan posats a tot
arreu, estan aprovats a tot arreu; ho han estat estudiant per posar-li una pantalla però
precisament a aquests focus no es pot posar aquesta pantalla, aquesta marca que es va
posar no ho permet; Marcel Camps ha dit que no es pot posar i mirarà d’estudiar si es
pot solucionar d’alguna altra manera però diu que és un problema i ho estem mirant
amb altres empreses, això és l’última contestació del Marcel Camps.
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Interromp el regidor senyor JIMÉNEZ però parla sense micròfon.
El senyor BADIA intenta continuar: I també li haig de dir sobre aquests focus que
s’han donat ordres al camp de futbol de Corró d’Amunt perquè no s’encenguin tots, no
sé si ho sap. En lloc d’encendre’n tres, se’n encenen dos de cada; també li haig de dir
que no digui que no ho estem fent, sinó pregunti vostè al Marcel Camps i li contestarà
el que s’està fent, i pensi que li estic dient que aquests focus estan posats a tot arreu, a
tots els camps de futbol, és la mateixa potència, vull dir, escolti’m, ja ho sé que fan
llum però estan posats a tots els camps de futbol d’Espanya.
Sobre els passatges que estaven malament, doncs miri, té raó. Jo dono moltes voltes al
municipi, i intento que es tallin les herbes, però miri, s’ha acabat el concurs i ara es
posa a concurs precisament, em sembla que és avui o demà, que és posa a concurs el
manteniment; què passa? Les Franqueses ha crescut i ara es posa un concurs de
manteniment nou i tots aquests carrers o passatges que no estaven entraran tots dins el
concurs.
Sobre els parcs: hi ha un manteniment i s’està mirant; hi ha parcs en què estan
trencats, anem canviant coses i anirem posant coses noves; el pressupost, però, és el
que hi ha però també és possible que hi hagi alguna cosa trencada i no ens n’haguem
adonat; però ho anirem mirant.
Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: Senyor Gontán, sobre el tema que m’ha
demanat:.no és fàcil el que estem pensant fer; sabrà que és difícil canviar de sentit
aquest carrer, el carrer de la Serra; avui ho he parlat amb l’Inspector, estem a punt de
decidir què fem, perquè no és només canviar un és canviar-ne varis; un cop tinguem la
informació de què farem, serà el primer en saber-ho, jo crec que en una setmaneta ja
ho haurem decidit. Anem per parts, també ho estem fent però això sí que et garanteixo
que en una setmana o dues ho tindrà i ho sabrà.
Respon el senyor ALCALDE: Bé, donarem resposta als temes que no s’han contestat.
Precisament ahir, a la Diputació de Barcelona, se’ns va presentar aquesta enquesta
sobre la satisfacció de la gestió política i ara falta que concretem de quina forma ho
fem conèixer: si són els tècnics de la Diputació els que venen a l’Ajuntament de Les
Franqueses a fer la presentació; si ho fem a través d’una roda de premsa; si ho fem per
tots els regidors i després per tota la població, etc...; però, fins ara, no han tingut
enllestits els resultats i tot just ahir se’ns van donar; però no pateixi, que els sabrà i
penso que són uns resultats engrescadors.
El tema del projecte del carril bici a Llerona: vostè sap que durant la nostra etapa de
govern s’ha fet la rotonda de Llerona, que no estava feta; que s’han adequat zones de
Llerona; i s’ha adequat la zona Nord amb contacte amb la Garriga. Nosaltres hem
cregut que a aquell espai no era necessari fer allò que vostès havien previst, és a dir,
considerem que és un espai que ja està habilitat pel pas de persones, i que està
“naturalitzat” i que ens sembla que és millor així que no posar-hi asfalt, posar-hi una
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sèrie de coses quan en aquests moments hi passen els vianants, hi passen les bicicletes
i la gent gaudeix d’aquest espai natural. Vostè pot acostar-s’hi i mirar-s’ho i pot veure
que és un espai molt agradable de passeig, les bicicletes hi passen perfectament, els
vianants també, penso que gaudeixen d’un espai natural per la qual cosa no té gaire
sentit fer aquella intervenció al costat del riu. Pensem que és millor tal i com està.
Demana el regidor senyor ROSÀS: I el tema dels cotxes que aparquen allà, que
accedeixen a aquesta zona i hi aparquen? Han pensat fer alguna cosa?
Intenta continuar responent el senyor ALCALDE: No és una zona en què s’hagi
previst que hi hagi aparcament.
Interromp el senyor ROSÀS: No, no, vull dir que ja hi aparquen els cotxes.
El senyor ALCALDE continua responent: Doncs això sí que ho passarem a la policia i
ho tindrem en compte perquè no és una zona per fer-ho, hi ha molts espais a prop on
es pot aparcar: es pot aparcar a determinats punts de la Via Europa, es pot aparcar al
Consell de Poble de Llerona, etc...
El tema al que feien referència el senyor Torné i el senyor Gontán sobre la reducció de
salaris. Efectivament, estàvem esperant que la Federació de Municipis o l’Associació
de Municipis portessin a terme aquesta recomanació i aquesta serà la que aplicarem de
forma voluntària i de forma immediata quan apliquem tot el tema que fa referència als
funcionaris. Dir, però, que nosaltres teníem dret durant aquests anys de pujar-nos el
salari i no ens l’hem pujat en cap moment, hem mantingut el salari del 2008; ho dic
perquè jo penso que és important, no hem aplicat cap augment al qual teníem dret, és
el salari que havia fixat el senyor Torné i que no s’ha augmentat en cap cèntim, és el
mateix i ho pot comprovar. Jo crec que cobrem menys que vostès, que cobraven
dietes. Jo crec que si fem la comparativa i mirem, vostè cobrava quatre-cents vint
euros per una Junta de Govern i en feia quatre al mes. Jo crec que cobren menys els
regidors de l’actual govern que vostè aleshores, i a més ho declaren i tenen el
“desglossat” de tot.
Interromp el regidor senyor ROSÀS: Vostè té els números meus del que vaig cobrar;
pot comprovar que jo cobrava la meitat del que està cobrant un regidor ara; jo cobrava
la meitat i jo m’obligava a venir perquè sinó no cobrava, cosa que ara, si mirem les
Juntes de Govern, molta gent que cobra no hi va.
Continua el senyor ALCALDE: Miri, vostè cobrava molt més que els regidors que ho
compaginen amb una altra feina que és el que feia vostè, vostè tenia una altra feina, i
els regidors que ho estan compaginant amb una altra feina cobren molt menys que
vostè, no confongui al públic, i veurà que ell està en la seva situació i cobra molt
menys.
El senyor ROSÀS comenta: Vostè és l’únic que cobra seixanta-cinc mil i els altres
cobren quaranta-dos mil a l’any.
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Interromp el senyor ALCALDE: La pregunta no feia referència a això i jo li dic que
l’aplicarem de forma immediata quan entri en vigor tot el tema de la nòmina dels
funcionaris i no hi haurà cap problema.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

