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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 8 d'abril de 2010 
Caràcter: Ordinari (corresponent al mes de març de 2010) 
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 regidors/es si desitgen realitzar alguna esmena al 
contingut de l’acta de la sessió anterior. 
 
Obre l’acte el senyor ALCALDE: Molt bona nit a tothom. Benvinguts al Ple Municipal 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Primer de tot demanar disculpes, perquè 
s’havia de celebrar aquesta sessió fa quinze dies i per un imprevist no es va poder 
celebrar i es celebra avui.  
Donaríem començament a la sessió. En primer lloc passarem a signatura de l’acta. Hi ha 
alguna esmena a l’acta? 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ comunicant les seves esmenes però parla 
sense micròfon.  
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Intervé el senyor ALCALDE: Ja està? 
 
Finalitzades les intervencions, es dóna pas a la signatura de l’acta. En l’acta oficial de la 
present sessió s’hi faran constar les indicades esmenes del Sr. Jiménez, les quals van 
referides, únicament i exclusiva a la transcripció d’algunes de les seves intervencions 
orals i no al text dels acords.     
 
 
2.- PROPOSTA DE L'EQUIP DE GOVERN RELATIVA AL CONTINGUT I AL 
RÈGIM DE PUBLICITAT DE LES DECLARACIONS D’ACTIVITATS I BÉNS 
PATRIMONIALS DELS REGIDORS I REGIDORES DE LA CORPORACIÓ.-  
 
El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta de l’equip de govern: 
 
ATÈS que l’equip de govern va posar a la consideració del Ple de l’Ajuntament, 
concretament a la sessió que va tenir lloc el dia 26 de gener de 2010, la proposta 
d’acords que es transcriu literalment a continuació:  
 
“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 26 de novembre de 
2009, va adoptar entre d’altres, els següents acords:  
 
“Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA la Corporació del contingut de la 
Disposició addicional novena de la llei 8/2007, de 28 de maig, del Suelo (avui Reial 
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny) en allò que fa referència a l’ampliació del 
contingut i al règim de publicitat de les declaracions de béns i activitats dels càrrecs 
electes locals. 
 
(...) 
 
Tercer.- REQUERIR els serveis jurídics municipals per tal que elaborin una proposta 
d’acord per a que, una vegada actualitzades les dites declaracions, es doni compliment 
al règim de publicitat establert als paràgrafs quart i cinquè de la dita Disposició 
Addicional que s’han transcrit anteriorment.(...)” 
 
ATÈS que els esmentats paràgrafs quart i cinquè de la disposició addicional estableixen, 
literalment el següent:  
 
“Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter 
anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que 
fije el Estatuto municipal. 
 
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, 
se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del 
mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.” 
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DE CONFORMITAT amb l’informe de la Secretaria municipal, l’equip de govern 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR que les declaracions de béns i d’activitats dels regidors d’aquesta 
Corporació es publicaran, partir d’aquest any de 2010, amb caràcter anual (i a la 
finalització del mandat corporatiu), de forma íntegra, a la pàgina web municipal, per 
tal de donar compliment efectiu a allò que disposa la Disposició addicional novena de 
la llei 8/2007, de 28 de maig, del Suelo (avui Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny), sens perjudici del règim de publicitat que en el seu dia pugui establir la nova Llei 
dels Governs Locals actualment en tràmit.  
 
Segon.- APROVAR el nou model (ampliat) de la declaració de béns patrimonials que 
figura com a annex al present dictamen, segons allò que disposa la indicada disposició 
addicional del RDLeg 2/2008, de 20 de juny. 
 
Tercer.- NOTIFICAR-HO a tots els regidors i regidores municipals, a l’Interventor 
municipal, al Secretari de l’ajuntament  i al departament de Comunicació.” 
 
ATÈS que en el decurs de l’esmentada sessió, l’equip de govern va acceptar, a 
instàncies del grup municipal d’ERC-EV, d’introduir a la proposta els dos acords 
següents:  
 
Primer: que la declaració anual d’activitats i béns patrimonials sigui publicada també, 
amb la mateixa periodicitat anual, al Butlletí Informatiu municipal.  
 
Segon: que en fer la publicació de les declaracions es tingui present allò que disposa la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
amb la finalitat que no es facin públiques, innecessàriament, dades estrictament 
personals dels regidors/es.  
 
ATÈS que la proposta no va ser aprovada en el Ple esmentat del dia 26 de gener de 2010 
perquè el grup municipal de CiU i les regidores no adscrites Sres. Vanessa García 
Domínguez i Ma Dolors Isart Roca hi van votar en contra, sense que ni els uns ni les 
altres fessin constar les raons per les quals ho feien ni que hi hagués alguna hipotètica 
raó de legalitat o d’oportunitat política que així ho justifiqués. 
 
ATÈS que la proposta presentada al Ple del mes de febrer, amb les modificacions 
indicades, tampoc no va poder ser aprovada per les mateixes raons.    
 
ATÈS que l’equip de govern considera necessari que s’aprovi, sense més dilació, 
l’esmentat règim de publicitat per tal de donar compliment a allò que no deixa de ser 
una mandat aprovat pel Parlament espanyol. 
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De conformitat amb l’informe de la Secretaria municipal que ha estat emès a petició del  
regidor Sr. Ferran Jiménez Muñoz i de conformitat amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa d’assumpte del Ple que va tenir lloc el dia 18 de març de 2010.   
 
ÉS PER TOT AIXÒ que l’equip de govern proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents acords:  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR que les declaracions de béns i d’activitats dels regidors d’aquesta 
Corporació es publicaran, a partir d’aquest any de 2010, amb caràcter anual (i a la 
finalització del mandat corporatiu), de forma íntegra, a la pàgina web municipal, per 
tal de donar compliment efectiu a allò que disposa la Disposició addicional novena de 
la llei 8/2007, de 28 de maig, del Suelo (avui Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny), sens perjudici del règim de publicitat que en el seu dia pugui establir la nova Llei 
dels Governs Locals actualment en tràmit.  
 
Segon.- APROVAR el nou model (ampliat) de la declaració de béns patrimonials que 
figura com a annex al present dictamen, segons allò que disposa la indicada disposició 
addicional del RDLeg 2/2008, de 20 de juny. 
 
Tercer.- DISPOSAR que en la publicació de les declaracions s’ometin aquelles dades 
que es puguin considerar com a estrictament personals dels regidors i regidores, amb 
la finalitat de donar igualment, estricte compliment a la legislació de protecció de 
dades de caràcter personal i als informes que la Agència (espanyola) de protecció de 
dades ha emès al respecte.    
 
Quart.- NOTIFICAR-HO a tots els regidors i regidores municipals, a l’Interventor 
municipal, al Secretari de l’ajuntament  i al departament de Comunicació. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: En aquest punt, com ha passat en 
ocasions anteriors, el nostre vot no serà favorable i per la raó que els hi explicaré també 
a continuació. A la vista de com s’han tractat els continguts d’aquestes informacions, 
que en principi han d’estar protegides i vetllades per aquest ajuntament, i a la vista 
també que pensem que s’han vulnerat els nostres drets, nosaltres hem endegat la 
declaració d’aquests nostres béns, que no tenim pas cap inconvenient en que siguin 
evidentment coneguts, però amb un altre estament que sigui que ens mereix la confiança 
que no ens mereix aquest ajuntament en aquests moments. En el seu moment se’ls hi 
farà arribar el certificat conforme aquestes declaracions estan dipositades i és el que 
tindran aquí a l’ajuntament.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Jo crec que oposant-se a fer allò que els obliga la llei, que 
és, declarar el seu patrimoni en aquest ajuntament i fer-lo públic, estan fent un flac favor 
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a la democràcia en uns moments en que la classe política, en alguns temes com el “Cas 
Gürtel” per exemple, o el tema de Mallorca, està causant una certa alarma social. Jo 
penso que farien molt més bé de declarar allò que tenen, perquè ja saben que els 
membres de l’equip de govern no tenim cap inconvenient en fer-ho. Jo penso que, com 
vostès saben, diuen que s’ha fet un ús que no és correcte però la veritat és que no s’ha 
fet cap ús d’aquesta informació; la única cosa que passa és que no ens consta declarat un 
apartament que té el seu portaveu, el senyor Torné, i hem demanat que es declari. I ho 
hem demanat per activa i per passiva i no s’ha declarat. I per tant, jo penso que és molt 
trist que es neguin a complir la llei i a declarar el que són les seves propietats. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Suposo que el que està dient de complir la 
llei és perquè vostè no la coneix. Li diré el que diu la llei sobre aquest tema i ho dic per 
si no la coneix. Hi ha una altra disposició dintre de la llei que permet fer la declaració a 
un altre estament públic que no és aquest en cas de seguretat i en cas d’indefensió, això 
ho permet la llei, complirem la llei; és a dir, ens acollirem a aquest articulat i, per tant, 
es farà tal com diu la llei, l’únic que passa que no la farem a l’ajuntament de les 
Franqueses, serà a un altre estament públic que no és aquí i que la llei ho preveu però 
que realment demana o té aquest supòsit en aquests casos de inseguretat o de problema 
de no seguretat de les dades que realment es custodien.  
 
Respon el senyor ALCALDE: Si que deu tenir inseguretat vostè que no el va declarar ni 
quan vostè era Alcalde. Ja no es devia ni refiar ni de vostè mateix. Jo penso que ha 
tingut cinc anys des de la seva adquisició per fer aquesta declaració i no l’ha feta, i ara 
busca un subterfugi, busquen excuses. Digui’m quin article de la llei diu això. Llegeixi’l 
si us plau.  
 
El senyor TORNÉ contesta: No, no, busqui-ho vostè. 
 
El senyor ALCALDE torna a demanar: Digui’m quin article i digui’m on ho diu la llei, 
perquè diu que m’ho pot llegir. 
 
El senyor TORNÉ respon parlant sense micròfon. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: És curiós que em parli de la llei i em digui que me’l 
llegirà i ara no el trobi. No deixa de ser curiós. Busqui, busqui. Si vol ens esperem que 
el trobi, això que diu la llei, podem esperar cinc minuts si vol. El senyor Secretari sí que 
té la llei a la mà. 
 
El senyor SECRETARI diu: “els regidors o regidores respecte als quals, en virtut del 
seu càrrec, en resulti amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o negocis, 
la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb les quals tinguin relació 
econòmica o professional, podran fer la seva declaració de drets i de béns patrimonials 
davant del Secretari o Secretaria de la Diputació Provincial.....”. Es a dir, que el requisit 
hauria de ser que vostès se sentissin amenaçats en la seva seguretat personal, la dels 
seus béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb les quals 
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tinguin relació econòmica o professional, i la Diputació, almenys en teoria, d’alguna 
manera els hauria d’agafar un compromís que això és cert. En principi, el que és la regla 
general ha de ser declarar-ho a l’ajuntament, que és on la gent podrà venir-ho a 
consultar si té interès. És lògic que cada ajuntament tingui aquesta autonomia de poder 
facilitar als seus ciutadans les declaracions dels seus regidors, que són aquelles que els 
hi poden interessar primordialment. Jo si la Diputació els hi admet, evidentment, jo els 
hi admetre els certificat, però em sembla que és una mica rebuscat, si em permeten. 
Això ho diu vostè, la llei diu com ha de ser. Vostè se sent amenaçat? 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Vostè, senyor Torné, tindria raó si s’hagués fet ús 
d’alguna informació que vostè ha donat. El problema és que vostè no ha declarat i, per 
tant, d’allò que s’ha parlat no és d’una cosa de les quals vostè n’ha parlat i ha declarat, 
és d’allò que no ha declarat, aquí està. Per tant, jo penso que no es pot acollir a aquest 
supòsit perquè no està parlant que haguem donat informació d’allò que ha declarat sinó 
que precisament d’allò que no ha declarat, d’allò que no ha dit i que ens han vingut 
ciutadans i ens han dit, -“s’hauria de declarar això”-. Molt bé, vostès sabran. Digui’m 
senyor Gontán. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: De totes maneres el que em preocupa és 
l’acusació que fa, i voldria que especifiqués en què no es fia, perquè està posant en 
qüestió tota l’administració pública. En què es troba amb indefensió? Perquè, 
perdoni’m, però és que m’acaba de posar a mi el neguit al cos. Llavors, m’agradaria que 
clarifiqués per què. Per què està posant en “tela” de judici tot l’ajuntament. 
 
Respon el regidor senyor TORNÉ: Escolti’m no tinc per què. Només dir-li el motiu ja 
en tinc prou, no he de donar més explicacions. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Passem a votació, però abans jo crec que hagués estat 
més fàcil que vostè hagués complert la seva obligació i hagués fet el que havia de fer i 
no tots aquests subterfugis i excuses de mal pagador per no declarar una cosa.  
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Veient el resultat que tindrà aquest punt, he 
de dir que hauria volgut fer unes modificacions en quan al model; espero que en el dia 
que es pugui aprovar aquesta proposta, també es tingui en compte que puguem 
participar en la confecció del model, perquè hi ha algun punt que podria ser susceptible 
de modificació. 
 
Contesta el senyor ALCALDE: Sí, de fet, que no s’aprovi aquest punt no vol dir que els 
regidors de l’equip de govern no declarem públicament el nostre patrimoni, que ho 
farem i no tenim cap problema en fer-ho, no ens amaguem, no tenim res que no haguem 
declarat, etc, etc, i per tant, doncs, el que farem és pactar la forma de publicació amb 
vostè si el que aporta és positiu i ho farem igualment.  
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
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SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada amb vuit vots a favor dels regidors dels 
grups municipals PSC-PM, ERC-EV-AM i els regidors JOSEP BADIA, Ma TERESA 
BUIGUES i FERRAN JIMÉNEZ, nou vots en contra dels regidors del grup municipal 
CiU i les regidores VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART. 
 
 
3.- PROPOSTA D'ACORDS RELATIVA A LA FINALITZACIÓ DE LA 
TRAMITACIÓ QUE DERIVA DE L'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS I L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS D'ALTERACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS 
D'AMBDÓS MUNICIPIS.-  El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la 
proposta presentada per l’Alcaldia: 
 
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 31 de gener de 2008, 
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:  
 
“Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS i L’AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS per a 
l’alteració dels termes municipals d’ambdós municipis, que s’adjunta com annex al 
present acord. 
 
Segon.- SOTMETRE el present acord, juntament amb el text del conveni, a informació 
pública per un període de 60 dies, mitjançant la inserció d’edictes en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes de la Corporació, per tal que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, que seran resoltes pel plens d’ambdós 
municipis, de conformitat amb el que disposa l’article 14 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’AJUNTAMENT DE CÀNOVES I 
SAMALÚS i a la DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL del 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA.” 
 
ATÈS que aquests acords i l’esmentat conveni es van sotmetre efectivament a 
informació pública, pel termini assenyalat de seixanta dies, mitjançant la publicació 
del corresponent edicte al BOP de Barcelona núm. 45 (annex I) i al Diari  Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5082, de dates 21 de febrer i 3 de març de 
2008, respectivament, i al tauler d’anuncis de la Corporació.  
 
ATÈS que en el termini d’informació pública no hi han hagut al·legacions.  
 
ATÈS que mitjançant sengles escrits de l’Alcalde, de data 26 de març de 2010, s’ha 
demanat informe sobre l’alteració proposada al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a 
la Diputació de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 14.2 del Decret 
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244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial 
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya, els quals hauran de ser emesos en el termini màxim de dos mesos. 
 
ATÈS que, posteriorment i per tal de concloure definitivament l’expedient, caldrà 
adoptar l’acord plenari a que es refereix l’article 14.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, esmentat.   
 
ATÈS que interessa accelerar la realització de l‘esmentat tràmit.  
 
És per tot això que, de conformitat amb l’informe de la Secretaria municipal, l’Alcalde 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR els escrits de l’Alcalde, de data 26 de març de 2010, de 
sol·licitud que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona 
emetin o puguin emetre, en compliment d’allò que disposa l’article 14.2 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, informe sobre els acords plenaris de data 31 de gener 
de 2008 pels quals s’aprova el conveni  a subscriure entre l’AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS i L’AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS per a 
l’alteració dels termes municipals d’ambdós municipis.  
 
Segon.- ESTABLIR que, per al supòsit que les esmentades administracions locals 
emetin informe favorable (i sense cap mena de condició) o no l’emetin en el termini 
màxim que disposen per a fer-ho, l’Alcalde de les Franqueses del Vallès estarà 
facultat per donar per aprovat l’acord plenari  a que es refereix l’article 14.4 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, esmentat i, en conseqüència, per continuar amb 
la tramitació de l’expedient que s’estableix als articles 15 i següents del mateix Decret 
244/2007.   
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la 
Diputació de Barcelona i a l’ajuntament de Cànoves i Samalús i a la Secretaria de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Nosaltres varem quedar sorpresos de veure 
aquest punt a l’ordre del dia; pensàvem que ara el nou equip de govern això ho havia 
resolt i per la nostra sorpresa estem allà mateix on estàvem abans de la moció de 
censura. Nosaltres estem a favor del canvi de terme municipal, del canvi de territori, 
evidentment, el que no estem és d’acord amb el conveni perquè implica l’asfaltat de 
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certs camins que creiem que seria perjudicial per Corró d’Amunt, en primer terme, i pel 
municipi en global. Per tant, en aquest punt votarem en contra. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Li garanteixo que el conveni no parla d’asfaltat. Se’l pot 
mirar, la paraula asfaltat no surt en cap moment, per això hem decidit finalment portar-
lo a terme; per l’acord i les converses que hem tingut amb Cànoves aquest camí no 
s’asfaltarà, en tot cas es pot arreglar; s’estan cercant paviments naturals alternatius, és a 
dir, el conveni diu que hi ha una aportació de l’Ajuntament de Cànoves a l’Ajuntament 
de les Franqueses, de 150.000 €, per la pavimentació del camí, que pavimentació no vol 
dir asfaltat. Ja li garanteixo jo que no hi ha aquesta previsió. 
 
Demana el senyor GONTÁN: Quina garantia pot donar més enllà del mes de juliol del 
2011? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Cap, són les urnes les que donen les garanties. Qui 
estigui al juliol del 2011 pot interpretar, amb això sí que té raó. És a dir, 
independentment que s’aprovi el conveni, qui governi al juliol del 2011 també pot 
decidir pavimentar-lo, vull dir, que no és un tema que vagi vinculat al conveni, 
m’entén? 
 
El senyor GONTÁN manifesta: Entre una aportació de 150.000 € o la no aportació de 
150.000 €, hi han diferències, i aquestes les fa Cànoves; per tant, vostès han mancat de 
córrer en el moment que teníem majoria absoluta i teníem recolzament per poder haver 
tirat això endarrere i haver portat aquest punt en el seu moment, no ara. Ho han anat 
retardant i ara hi som, per tant, ara ens trobarem amb les sorpreses que no volíem en el 
seu moment. 
 
El senyor ALCALDE contesta: Vostè sap que ho hem retardat perquè no creiem en 
l’asfaltat, i això em sembla que n’hem parlat moltes vegades i em sembla que en pot 
donar fe vostè mateix; des del moment que hi ha insistència per part de Cànoves, per 
part de les cases que estan afectades, etc, doncs, diem: “bé, farem l’esforç de portar-ho 
al Ple”, no podem garantir que el Ple ho aprovi, però nosaltres com a mínim complirem 
la nostra obligació que sigui el Ple qui es manifesti, però amb la garantia que el conveni 
no marca que s’hagi d’asfaltar i amb aquest compromís amb l’Ajuntament de Cànoves i 
amb els veïns que ells faran l’abonament dels 150.000 € sense que s’asfalti. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada amb sis vots a favor dels regidors del 
grup municipal PSC-PM i els regidors JOSEP BADIA i FERRAN JIMÉNEZ, deu vots 
en contra dels regidors dels grups municipals CiU, ERC-EV-AM i les regidores 
VANESA GARCIA i Ma DOLORS ISART, i una abstenció de la regidora Ma 
TERESA BUIGUES. 
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4.- APROVAR L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 1/2010.-  El senyor Secretari llegeix la part dispositiva de la proposta 
presentada per l’Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior: 
 
VISTES les factures que es relacionen en el present document per despeses realitzades a 
l’any 2006 i 2008 que no han pogut comptabilitzar-se al pressupost de l’Ajuntament 
d’aquell any per manca de dotació pressupostària. 
 
VIST l’informe d’Intervenció i allò que estableix l’article 60 del Reial Decret 500/90, 
de 20 d’abril, referent al reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- PROCEDIR al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió 
administrativa de les actuacions a efectuar per aquest Ple de la Corporació, i aprovar 
la despesa, obligació i ordenar el pagament de les factures que es relacionen tot seguit 
per l’import que igualment s’indica:  
 
Proveïdor Concepte Import Data Factura 

Construcciones y 
Rebajes Arids, SA 

Fra.80107; certificació 
corresponent a treballs realitzats al 
municipi 9.630,93 € 30/06/2008 

Construcciones y 
Rebajes Arids, SA 

Fra.60267; certificació 
corresponent a treballs realitzats al 
municipi 6.458,53 € 31/08/2006 

Construcciones y 
Rebajes Arids, SA  

Fra.60279; certificació 
corresponent a  la factura de juny 
A/60227 de l’albarà OB-0664 2.739,41 € 15/09/2006 

Construcciones y 
Rebajes Arids, SA 

Fra.60280; construcció de jardinera 
amb graons en plaça entre passatge 
del Romaní i passatge del Marduix 2.969,80 € 15/09/2006 

Construcciones y 
Rebajes Arids, SA 

Fra.80067; treballs realitzats al 
municipi 28.723,32 € 20/04/2008 

 TOTAL DESPESA 50.521,99  €  
 
Segon.- IMPUTAR aquest import a la partida pressupostària núm. 11.5111.62502 del 
pressupost de la Corporació, exercici 2009, el romanent de crèdit de la qual, s’haurà 
d’incorporar obligatòriament en el pressupost de l’exercici 2010. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
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Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Estem parlant de factures que en el seu 
moment (els que manaven abans ens ho explicaran) no es van tramitar bé i per tant no es 
podien pagar. Hi han 31.000 € de fer un camp de futbol a l’Urbanització dels Gorchs, 
per tant, en un terreny privat, pagats per aquest ajuntament. Hi han diferents obres, 
estem parlant al voltant, si no m’equivoco, de 50.000 €, pot ser? Sí? Dic bé? 50.000€?, i 
per tant, nosaltres entenem que s’han fet malament les tramitacions. Jo que vinc de 
l’empresa privada, a mi em sorprèn que algú pugui fer una obra sense tenir una 
comanda, però més em sorprèn que algú pugui encarregar una obra sense fer una 
comanda. Per tant, insistim, com hem fet altres vegades, que això no s’hauria de pagar 
perquè ha estat mal tramitat; tot i que ara es vulgui reconèixer de qualsevol manera, 
encara que s’hagi fet la feina, perquè si és així jo demà aniré a pintar una façana i vindré 
a presentar la factura perquè he fet una feina, que ja algú em justificarà com s’ha 
encomanat; perquè aquí la immensa majoria de les coses sospitem o tenim indicis de 
que s’han fet a cop de telèfon, des d’Alcaldia i no de l’Alcaldia que hi ha ara, 
precisament. Però insisteixo, tant un com el que hi havia abans, que feia les coses 
malament, com ara, que reconeixen unes factures sense comanda prèvia, em sembla de 
mal procediment i que amb els diners públics, els diners que paguem tots els ciutadans, 
s’ha de ser molt més rigorós que això. Si a l’empresa privada, que ens hi juguem els 
diners individuals, ho som, a l’empresa pública, que són els diners de tots els ciutadans 
que gestionem entre tots, hauríem de ser molt més curosos.  
 
Respon el senyor ALCALDE: Senyor Gontán, estic al 100% d’acord amb el que diu 
vostè. Quan nosaltres entrem a l’Alcaldia ens trobem factures des de l’any 2004-2006-
2007-2008. Ens venen aquí a reclamar els empresaris que les han fet aquestes feines a 
reclamar que ells han fet aquestes feines. De totes maneres, les factures a les quals vostè 
feia referència, en aquest cas i en aquesta situació que vostè explicava, només hi ha la 
factura del tema dels Gorchs; les altres sí que són feines que s’han procedimentat de 
forma correcta. I nosaltres tenim un problema; és a dir, jo penso que nosaltres hem de 
donar la cara per aquest ajuntament, hem de defensar, evidentment, els interessos del 
municipi de les Franqueses del Vallès, però hem de respondre a les empreses que han 
portat a terme obres, voreres, asfaltat de carrers, etc, i nosaltres hem de respondre 
d’això. Un altre tema és el tema que deia vostè de l’urbanització dels Gorgs. És veritat 
que l’anterior equip de govern i l’anterior Alcalde van encarregar una obra a una 
propietat privada, a un club privat, que és el Club dels Gorgs, i no només són aquests 
30.000 €, perquè allà hi ha una tanca, hi han els vestidors, hi ha una sèrie de coses que 
van encomanar o encarregar des d’aquest ajuntament que penso que és realment llençar 
els diners públics, i simplement ho van fer només perquè li volien fer la guitza al 
mossèn de Llerona, perquè no estaven d’acord amb utilitzar el camp de futbol de 
Llerona. Aleshores, jo crec que aquest ajuntament, per responsabilitat, ha de fer-se 
càrrec d’aquestes factures, perquè s’han realitzat les feines encara que algú 
fraudulentament les ha encarregat des d’aquest ajuntament.  
I li dic més: és el pas previ a posar una demanda contra l’anterior equip de govern, que 
va encarregar aquestes obres. Una demanda patrimonial, perquè aquests diners que han 
“malbaratat” i que s’han gastat de forma incorrecta, el paguin de les seves butxaques; 
perquè, com vostè molt bé ha dit, no es poden gastar els diners públics d’aquesta 
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manera sense que hi hagi cap aprovació de Junta de Govern Local, ni cap decret que ho 
indiqui. Per tant, aquestes factures si ara no les aprovem perquè són feines que l’anterior 
equip de govern va demanar o va encarregar, algunes legalment, algunes no, i les hem 
de pagar nosaltres amb la situació econòmica que estem vivint. El fet de portar-les avui 
al Ple és el pas previ a que, en tot cas, les hauré d’aprovar jo per Decret d’Alcaldia 
perquè em veig amb la responsabilitat de fer-ho, i a partir de la seva aprovació és quan 
posarem una demanda patrimonial per les persones que han encarregat coses de forma 
il·legal. Per tant, aquesta és la situació; com que presumiblement el Ple dirà que no 
s’han de pagar aquestes factures, tot i que els que votaran en contra són els que van 
encarregar les obres, jo, com a Alcalde, em veig amb la responsabilitat de fer front a 
això, i posteriorment serà quan posarem la demanda per un tema patrimonial.  
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: En anteriors ocasions també he demanat 
l’informe del Secretari i de l’Interventor en el cas que no es fessin efectives aquestes 
factures. Vostè ha fet ja un raonament; el que sí que voldria és que ens comentés quina 
és la responsabilitat que estem adquirint,en aquest moment, tots els que formem el Ple. 
 
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Les factures em sembla que són d’abril del 
2008, diria jo. Sí, abril del 2008. Nosaltres des del març del 2008 no hi som; per què no 
es van pagar dintre del pressupost del 2008? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Totes les factures són anteriors a l’abril del 2008, n’hi ha 
del 2006. Ni ha una que l’empresa va realitzar les feines al gener i al febrer del 2008 i 
va enviar la factura a l’abril del 2008 d’allò que havia fet. 
 
Continua el senyor COLOMÉ: I perquè no es va pagar a l’any 2008, que és quan tocava 
pagar-ho? 
 
El senyor ALCALDE contesta: Perquè fins aleshores els tècnics no les havien informat. 
 
Manifesta la regidora senyora CLAVERIA: Si estan informades favorablement, pagui-
les. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Abans d’arribar a això, ha d’haver-hi una 
comanda prèvia, no una trucada de telèfon; aquesta és la part greu de l’assumpte, que 
s’encarregaven obres sense fer el procediment normal i administrativament normal. El 
problema és que és molt fàcil “yo ordeno, yo mando, yo decido, hacéis lo yo os digo 
porque a mi me da la gana”, i aquest era el funcionament durant tretze anys d’aquest 
ajuntament, i aquest és el primer problema. El segon problema és per què no es paguen 
en el seu moment? El tercer problema és per què en el seu moment no es paguen i ara 
s’accepten i es paguen, que per a mi això ja és el que vessa el got. La primera és la més 
greu. Miri senyor Colomé, la primera és la més greu, perquè és fer servir aquest 
ajuntament com si fos un “cortijo” i això és el que s’ha fet i el que en diu molt el que 
teníem aquí és el que ha anat fent durant tretze anys. No, no, és la meva opinió no, és 
l’opinió de l’industrial i és l’opinió del tècnic d’aquesta casa, que en el seu informe 
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especifica “obres encarregades directament des d’Alcaldia”, per tant, això s’ha fet a cop 
de telèfon perquè sinó hi haurien Decrets, hi haurien comandes, i això no ha estat així. I 
com aquestes no són la primera... senyor Colomé, i això vostè ho sap. 
 
El regidor senyor COLOMÉ manifesta: Jo li repeteixo que de les tres coses que m’ha 
dit, la primera podem assumir que sigui culpa nostra; la podem assumir, però les altres 
dues no. 
 
Intenta continuar el senyor GONTÁN: No, no. Ja ha vist que he repartit a banda i banda.  
 
Interromp el senyor COLOMÉ: Però per què no es van pagar? 
 
El senyor GONTÁN continua: Però per què es van encomanar? Que contesti qui les va 
encomanar. El perquè es paguen ara ja li diré jo, perquè sinó les haurem d’acabar pagant 
després, per ordre judicial i a més a més amb costes; aquest és el problema.  
 
Torna a interrompre el senyor COLOMÉ: I per què no es van pagar al 2008? 
 
Respon el senyor GONTÁN: D’això ja n’estic demanant explicacions, però també 
demano explicacions a qui hi havia en aquell moment d’Alcalde, per què en aquell 
moment no va seguir el tràmit i ho va encarregar a cop de telèfon?, perquè no és la 
primera vegada que això passa, que mai ho ha respost ni ho respondrà, perquè amb això 
es queda amb el “cul en l’aire” i no ho farà. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: No es va pagar al 2008, senyor Colomé, per diferents 
motius. El primer perquè hi havia dubtes raonables. Segon perquè els tècnics no les 
havien informades. A veure, quan al meu despatx d’Alcaldia em ve a veure una empresa 
i em diu miri “jo he portat a terme aquestes obres per aquest ajuntament; jo he fet 
aquesta teulada; jo he fet aquesta vorera; i jo vull cobrar”, clar, jo em veig amb la 
responsabilitat i la representació institucional d’aquest ajuntament de resoldre aquest 
problema. Aleshores això passa al tècnic i al tècnic li dic: “és veritat que hi ha aquesta 
obra?” i el tècnic té l’obligació de comprovar, valorar i validar aquesta factura. Com 
molt bé ha dit el senyor Gontán, algunes d’aquestes factures no s’han validat encara i 
algunes són les que avui es porten aquí i el tècnic hi posa una esmena que diu 
“encarregades directament des d’Alcaldia”, la qual cosa és il·legal i és el “cortijo” al que 
feia referència el senyor Gontán, és a dir, no passa per un decret, no passa per una Junta 
de Govern Local, no passa per un acord de Ple, no passa per cap procediment 
reglamentari, i aquest és el motiu pel qual no es van pagar, perquè s’havien de validar 
per part dels tècnics. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada amb sis vots a favor dels regidors del 
grup municipal PSC-PM i els regidors JOSEP BADIA i Ma TERESA BUIGUES, nou 
vots en contra dels regidors del grup municipal CiU i les regidores VANESA GARCIA 
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i Ma DOLORS ISART, i dues abstencions del regidor del grup municipal ERC-EV-AM 
i el regidor FERRAN JIMÉNEZ. 
 
El senyor ALCALDE fa una última intervenció: Ja he dit que aquest és el pas previ per 
nosaltres fer front a aquestes factures. 
 
Finalitzada aquesta última intervenció, la Presidència dóna pas al següent punt de 
l’ordre del dia. 
 
5.- APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE 2010, NÚM. 1/2010.-  Abans que el 
senyor Secretari llegeixi la part dispositiva de la proposta presentada per l’Àrea de 
Planificació Econòmica i Règim Interior, el senyor Alcalde intervé i obre el torn 
d’intervencions, finalment és retirada: 
 
El text de la proposta retirada era aquest: 
 
VISTA la necessitat de dotar la partida d’ajuts socials per tal de fer front a la despesa a 
que es generarà si entren en vigor les Ordenances Reguladores de les subvencions a 
atorgar per aquest Ajuntament per a col·laborar en les despeses de material, llibres i 
sortides escolars durant l’exercici 2010 a favor dels alumnes els pares dels quals 
estiguin en situació de desocupació així com als usuaris del servei regular de  transport 
de viatgers entre els diferents nuclis de les Franqueses del Vallès que estiguin en 
situació de desocupació.  
  
VISTA la memòria que s'ha incorporat a l'expedient de modificació de crèdits 1/2010, 
per transferència de crèdit. 
  
VIST l'informe d'Intervenció. 
  
VIST l’informe de Secretaria. 
  
D'ACORD amb allò que estableix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
l'article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol 
primer del títol vuitè del precitat Text Refós. 
 
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple l'adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost de 
l’Ajuntament de 2010, núm. 1/2010, per la transferència de crèdit següent: 
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Partida a minorar        Import  
03.0111.31001 Interessos de préstecs d’entitats financeres   25.000  
 
Partida a incrementar         Import  
08.3231.48000  Ajuts socials       25.000  
  
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions durant 
el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament. 
 
El senyor President fa un aclariment abans de la lectura de la part dispositiva de la 
proposta: 
 
El senyor ALCALDE intervé: Com s’ha informat a tots els regidors, el punt número 
cinc es portarà a votació conjuntament amb el vuit i el deu, són les dues mocions 
presentades pel senyor Ferran Jiménez. Una que és relativa a l’establiment de mesures 
de suport pels alumnes, els pares dels quals es troben en situació de desocupació. I 
l’altre, la relativa a la bonificació del preu del servei regular de transport de viatgers a 
favor de persones que es trobin en situació de desocupació. Tant el senyor Ferran 
Jiménez, que és el promotor d’aquestes mocions, com aquest Alcalde i aquest equip de 
govern, hem cregut convenient que s’havia de portar a votació conjuntament, la 
modificació pressupostària i l’aprovació de les mocions. 
 
Finalitzat l’aclariment, el senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Abans d’entrar en discussions: nosaltres, 
sobre el punt set, teníem una esmena, no sé si en aquest moment caldria fer-la o esperem 
al punt set. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Esperem al punt set perquè ara, com he dit, votem el 
cinc, el vuit i el deu. 
 
Aclareix el senyor GONTÁN: Ho dic bàsicament perquè l’esmena va sobre la moció del 
senyor Jiménez, perquè el punt vuit entra en el punt set. 
 
El senyor ALCALDE manifesta: Bé, doncs sí, trobo convenient que en parlem ara, 
perquè són modificacions d’ordenances i subvencions. 
 
El senyor GONTÁN intenta aclarir més: Ferran, és sobre l’ajut dels llibres de text, per 
això dic que no sé si caldria fer-ho ara o fer-ho després. 
 
Contesta el senyor ALCALDE: Jo el primer que li diria és que fa tres setmanes que ho 
podia haver fet. (Un moment, si us plau, que no té la paraula). Senyor Gontán, jo li diria 
que ha tingut tres setmanes per presentar-ho, però jo, com a President i Alcalde, li dic 
que ho fem ara. Estem parlant del punt número set però com que són mocions, 
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ordenances i modificacions de crèdit relatives als ajuts socials, ho fem ara, per tant, 
fem-ho ara. Digui’m. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Quins ens vol agrupar? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Vostè ha rebut informació de la Secretaria. Vostè i tots 
els regidors. Li diré el mateix que diu el correu que vostè ha rebut. Que votarem 
conjuntament el punt número cinc, el punt número vuit i el punt número deu. 
 
El senyor TORNÉ continua fent comentaris però sense micròfon. 
 
Contesta el senyor ALCALDE: No es vota cap ordenança amb una moció. Es vota una 
modificació de crèdit vinculada a una moció. L’ordenança es vota a part. 
 
Continua manifestant-se en senyor TORNÉ parlant sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE interromp: Miri, jo, senyor Torné, el que penso és que és trist pels 
ciutadans de les Franqueses que quan estem parlant de bonificacions per les persones 
amb desocupació, vostè busqui els “tres peus al gat”. Jo penso que se li veu molt “el 
llautó”, és a dir, a vostè les persones amb desocupació, les famílies amb problemes del 
municipi, l’importen un rave, l’importa només això (buscar els tres peus al gat), i ja 
està. 
 
El senyor TORNÉ continua intervenint sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE intenta respondre: No pateixi que ens hem informat; si vol ara el 
Secretari li contestarà. Teníem també els mateixos dubtes que vostè planteja, però ens 
hem informat i és perfectament legal. La modificació de crèdit requereix una exposició 
pública, que la tindrà, i les mocions les volem vincular perquè creiem que, per 
responsabilitat i per poder portar-les a terme, han d’estar vinculades a una modificació 
de crèdit. Si vostè vol fer trampes, si vostè vol embolicar la troca, si a vostè no li 
interessa donar ajuts... A veure, contesti’m una cosa, vostè vol que rebin ajuts les 
famílies amb els pares desocupats dels alumnes, o no? Vostè ho vol o no? 
 
Respon el regidor senyor TORNÉ però sense micròfon. 
 
Contesta el senyor ALCALDE: És correcte, li garanteixo. 
 
Continua el senyor TORNÉ manifestant-se però sense micròfon. 
 
Torna a respondre el senyor ALCALDE: És perfectament correcte, ho hem consultat. 
Molt bé, jo ja li he contestat que és correcte, ara li contestarà el Secretari, però 
contesti’m vostè, li interessa a vostè la situació de les famílies amb desocupació?  
 
Respon afirmativament el senyor TORNÉ. 
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Intenta continuar el senyor ALCALDE: Doncs, li demanaria que faci l’esforç de votar a 
favor d’aquestes famílies.  
 
El senyor TORNÉ fa comentaris però sense micròfon. 
 
El senyor ALCALDE aclareix: És perfectament correcte i legal. Hem fet les consultes 
pertinents a tots els òrgans que ho havien de fer. Bé, doncs vostè no coneix la llei i no 
ho sap. Una cosa és que no sigui habitual però l’altra és que no sigui legal, que és 
diferent. És perfectament legal.  
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Veient que hi ha aquest debat sobre aquest 
tema, el que jo proposaria seria el següent: que primer es votés el primer punt, seria el 
de les dues mocions, i incloure a cadascuna d’elles, que això ho permet la llei, que en 
cas de la seva aprovació, es condiciona al mateix temps a l’aprovació de la modificació 
de crèdit, perquè és el procediment que s’ha de fer. I això no és un cas que sempre es 
faci així, perquè normalment s’aproven les ordenances a final de cada exercici anterior 
al que s’han d’aplicar i, per tant, clar, no és habitual que es faci de la forma que ara 
demanem, però que sí que legalment té cobertura per fer-ho.  
Jo entenc una cosa que és lògica; vull dir, allò fonamental és votar favorablement 
aquestes mocions, és donar aquests ajuts a aquestes famílies que estan en una situació 
de dificultat. Crec que allò altre, si cal debatre el contingut de com ha d’estar 
l’ordenança o com ha d’estar regulat no sé què, ho podem fer, però no té sentit que 
prèviament fem una cosa si quan arribem a la votació de la moció no hi ha acord. Per 
tant, jo demano primer que votem, a més a més per simplificar procediments; perquè si 
ja no aprovem les mocions, “escolta”: marxem abans i a aquests senyors no els fem 
perdre el temps i acabem tots més ràpid per anar cap a casa. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: El senyor Secretari ha pres nota. Jo penso que aprovem el 
punt vuit i el punt deu, que són les mocions del senyor Ferran Jiménez, amb la seva 
modificació de crèdit corresponent. El vuit i el deu són les mocions presentades, amb la 
seva modificació i després passaríem a modificar les ordenances. (Sí, un moment que no 
he acabat, a veure si aprenen una mica).  
Tal i com estava explicant, el que són les mocions pròpiament dites del senyor Ferran 
Jiménez, les votarem i les votarem amb la seva modificació de crèdit, per tant, portarem 
la primera moció que és aquesta que he dit de les mesures de suport als alumnes els 
pares dels quals estan en situació d’atur, i la del servei regular de transports després. 
 
Pren la paraula la regidora senyora ISART: Nosaltres també volem fer una esmena 
sobre aquestes mocions, esmena que ja vaig comunicar-li al senyor Ferran Jiménez que 
duríem a terme. Si després de la moció em deixa explicar-la, doncs, la explicaré. 
 
Respon el senyor ALCALDE: No, expliqui-la abans. 
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Continua la senyora ISART: Considerem que amb una sola proposta, que englobi les 
dues mocions, es pot resoldre la petició d’ajuts a les famílies que tinguin algun aturat i 
que tinguin una situació econòmica precària. Cal comptabilitzar el reglament de serveis 
socials existent amb la nova demanda de més prestacions per a les famílies que ho 
necessitin, però que els professionals de l’àrea analitzin la situació familiar per a la que 
es dóna aquesta prestació i aquesta ajuda. Cal que els treballadors socials ho puguin 
al·legar i ho puguin decidir, dins de la normativa. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: No l’entenc, no sé que vol dir. No hem entès res. 
 
La senyora ISART intenta continuar: És per això he dit que millor us passo la 
modificació de la nostra esmena i així ho llegiu més bé. 
 
Demana el senyor ALCALDE: Llegeixi-la. 
 
Interromp el regidor senyor JIMÉNEZ: En tot cas m’he l’hauria de presentar a mi, que 
soc el que presento les mocions; ara, si la vol presentar als demés no em fa res.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Jo, la pregunta que em faig jo és: si saben que aquest Ple 
s’havia de celebrar fa quinze dies; si una setmana abans d’aquesta celebració prevista ja 
es va celebrar la sessió informativa; si realment vostès tenen la voluntat d’ajudar a les 
famílies, han tingut més de tres setmanes per dirigir-se al Ferran Jiménez, per dirigir-se 
a aquest ajuntament i dir-ho. Jo és la primera notícia que en tinc. Jo penso que les coses 
s’han de parlar, s’han d’estudiar si hi ha la voluntat d’ajudar a les famílies del municipi; 
si hi ha la voluntat de marejar la perdiu i de treballar per interessos personals i no ens 
importen un rave les famílies del municipi, és normal que vinguin ara amb el paper, 
però és que han tingut tres setmanes per fer-ho i aquí ningú s’ha dirigit informant de res. 
 
Respon la regidora senyora GARCIA: Perdoni. Nosaltres li varem notificar al senyor 
Ferran Jiménez que és qui va presentar les mocions, i se li va fer una proposta. No les 
va acceptar i al Ple es proposa aquesta modificació, però ell ja era coneixedor que hi 
havien aquestes modificacions. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Vostè no havia parlat. Quan em van trucar 
pel telèfon per dir-me si havia llegit un correu que encara no havia llegit, i em van 
comentar que volien fer unes aportacions perquè farien més entenedores, aclaridores, i 
que, a més potenciarien encara més les mocions que jo presentava. Les vaig llegir i vaig 
veure que, de fet, l’única cosa que es modificava, era unificar-les, d’acord?, però aportar 
en quant al contingut, en quant a la quantitat, en quant la qualitat d’allò que jo exposava 
a la moció, no queda desvirtuat a la moció que vostès presenten, i la resposta va ser –
“com que no millorem res, jo no puc acceptar aquesta proposta seva”-, ara si és que hi 
ha una millora, encantat i benvingut. Sí que veig que hi ha una diferència, que jo dic –
“comunicar i difondre l’assistència de totes les persones que en tinguin dret a través del 
servei d’ocupació municipal i dels serveis socials”-, i vostès diuen –“trametre aquest 
acord a l’àrea de Benestar Social, a l’àrea de Dinamització Econòmica i a l’àrea 
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d’Intervenció, i realitzar una campanya de difusió a la ciutadania de les Franqueses del 
Vallès”-, aquesta és realment, bàsicament, una diferència que sí que té contingut. Jo puc 
acceptar aquesta diferència, que vol dir que si és veritat de que si aprovem aquest ajut el 
que hem de fer també és que arribi a coneixement de la gent que té aquesta oportunitat 
de fer-ho. El què com no sabem simplificar o no podem simplificar quines exactament 
són les persones que estan a l’atur en aquest municipi, tampoc podem fer és una 
informació massiva a totes les famílies. Evidentment que es farà la divulgació, jo crec 
que, en tot cas, hi han mitjans de comunicació, hi ha el butlletí, hi ha diferents 
situacions, a més a més, a través de Dinamització Econòmica i el Servei d’Ocupació 
Municipal, sí que saben les persones que estan registrades en el servei d’ocupació que 
estan en situació d’atur. O sigui, aquest apartat sí que el trobo bé, però a la resta no li 
veig que quantifiqui o millori, per això li vaig dir que no, i li vaig dir que, en tot cas, si 
vostès el que volien era debatre-ho o si el que volien era tenir una incidència en les 
meves mocions, que ho presentessin al Ple, però no perquè jo no hagi argumentat amb 
vostè el perquè jo deia que no, perquè sinó sembla que és que no les vaig voler ni 
escoltar, i senzillament jo ara dic que puc acceptar aquest canvi, altres canvis no perquè 
no li veig cap contingut. També el que no m’agradaria és que ara presentessin vostès, 
que volguessin votar aquesta moció perquè les mocions que jo presenti no fossin 
aprovades, votessin en contra, presentin vostès ara unes dient exactament el mateix amb 
aquesta modificació que proposen i siguin aprovades, perquè això ja ha passat en altres 
plens, i clar un està una mica recelós d’aquest tema. Aquí ja no és el pati d’escola, ja no 
podem venir a jugar, aquí realment si volem donar un ajut, el donem, i sinó doncs no el 
donem. 
 
El senyor ALCALDE intervé: Jo demanaria tant al set regidors de Convergència com a 
les dues regidores, com deia el senyor Ferran Jiménez, que no juguin amb els ciutadans 
de les Franqueses, que no vinguin aquí a jugar, a girar la truita. És a dir, si realment 
aquestes ajudes no s’aproven, des de l’ajuntament continuarem donant ajudes per llibres 
de text, que en donem moltes i en aquest moment en donem moltes més; continuarem 
donant ajudes de menjador per les escoles, per les famílies necessitades; continuarem 
donant ajudes per pagar el llum, el gas i l’aigua de moltes famílies que ho necessiten; i 
continuarem donant vals d’aliments per moltes famílies que ho necessiten; i ho farem, i 
ho farem en funció de la renda, i aquestes famílies estaran cobertes perquè nosaltres 
valorem la renda, és a dir, no rebran els ajuts en funció de la desocupació sinó en funció 
de la renda, que és un criteri molt similar. Nosaltres tenim la bona voluntat i tenim la 
predisposició de portar a terme aquesta moció que presenta el senyor Jiménez, perquè 
em sembla que és adient que ens moments en què estem vivint i en el moments que 
moltes famílies es troben en situació de necessitat, recollir i portar a terme aquesta 
moció; sinó s’aprova nosaltres continuarem augmentant els recursos segons el que ens 
demani la societat, no ho farem en funció de la situació d’atur però ho farem en funció 
de la renda, que acaba essent el mateix. Però jo els hi demanaria que no juguin amb els 
ciutadans de les Franqueses, que no emboliquin la troca, que no vinguin aquí a 
manipular per posar-se la medalla; és més important la gent que necessita aquests ajuts 
que vostè i que tots nosaltres, per tant, no vinguin a enredar la troca d’aquesta manera 
que, com molt bé a dit el senyor Ferran Jiménez, això no és el pati del col·legi això. 
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Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Jo sí tenia una esmena, per això la dic, 
aprofitant allò dels llibres de text. L’esmena anava en aquesta línea, però anava en la 
línea de demanar que hi hagués com ha requisit que les famílies estiguessin adherides al 
programa de socialització de llibres, que no ens trobem que ara que totes les escoles 
estan fent programa de socialització de llibres, hi ha algú que no vol apuntar-se i rebi 
l’ajut per comprar llibres que no estan dintre del sistema de socialització, per tant, 
demanaríem que aquesta esmena s’incorporés.  
 
Respon el regidor senyor JIMÉNEZ: Em sembla correcte. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé. Doncs, com he dit i com a President, posem a 
votació el punt número cinc, el punt número vuit i el punt número deu. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ que parla sense micròfon. 
 
Respon el senyor ALCALDE: No, l’accepto per dignitat i ètica i per respecte als 
ciutadans de les Franqueses, perquè fer la jugada de dir el mateix amb unes altres 
paraules em sembla que és realment trist; que el municipi tingui aquests regidors que es 
lleven al matí i pensen “a veure que va malament, tant de bo que l’escola no estigui, tant 
de bo que això no s’acabi”, i és molt trist que aquestes persones tinguin una 
representació pública i diguin que volen beneficiar al municipi; perquè son persones que 
es lleven al matí a veure què pot anar malament, alegrant-se que hi hagin males notícies, 
i penso que els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses no es mereixen tenir aquests 
regidors i, malgrat aquests regidors, malgrat això, aquest ajuntament continuarà donant 
les ajudes socials, sigui d’una manera o sigui d’una altra. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Simplificarem tot el procediment. Jo vull 
escoltar per part seva que ratifiqui el que està dient, que aquests ajuts d’una forma o 
altre es donaran. Tinc el compromís seu? Molt bé. Doncs, jo retiro les meves mocions, 
per tant no cal que votem cap procediment. 
 
El senyor ALCALDE manifesta: De fet, pot vostè mirar tots els ajuts que s’han donat 
per llibres de text avui, per exemple,  a la Junta de Govern Local hi ha algun ajut per 
aliments, algun ajut per llum o per gas, i estan en funció de la renda.  
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Bàsicament. No es pot incorporar l’esmena 
però sí li demano a l’equip de govern que els ajuts incorporin aquest criteri, si us plau. 
 
Contesta el senyor ALCALDE: N’ha pres nota la regidora de Benestar Social. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas al punt número onze de l’ordre 
del dia. 
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6.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 17 GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A 
L'EXERCICI DE 2010.-  Retirada 
 
El text de la proposta retirada era aquest: 
 
El Ple de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en sessió de data 2 d’octubre de 
2008 aprovà provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2009. 
Transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient i sense que s’haguessin 
presentat reclamacions, els acords provisionals van esdevenir definitius, i es van 
publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 296 de 10 de desembre de 2008. 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
En el cas de modificació de les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
ATÈS que el sr. Ferran Jiménez Muñoz, en la condició de regidor i en representació del 
grup polític Unió Democràtica de Catalunya de les Franqueses del Vallès, ha presentat 
un escrit de moció al Ple Municipal (RE 1532/2010) en el qual sol·licita que s’aprovi 
una bonificació del 50% en la quota del preu públic regulador de les Escoles Esportives 
Municipals i una bonificació del 50% en la quota del preu públic regulador dels Casals 
Municipals per als nens amb pares aturats.   
 
VISTA la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, aquesta 
àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2010 la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 17 general reguladora dels Preus públics, de la forma com 
segueix: 
 
Article 14. Beneficis fiscals 
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Els/les nens/es que es matriculin a les Escoles Esportives i d’Esbarjo Municipals i als 
Casals Municipals de l’any en curs que organitzen els patronats municipals de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès tindran dret a una bonificació del 50% de la 
quota del Preu públic, quan els pares estiguin en situació d’atur i es compleixin les 
condicions següents: 
 

- Els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats al municipi de les 
Franqueses del Vallès. 

- Un dels cònjuges o un dels membres de la parella de fet de la unitat familiar 
han d’estar en situació d’atur. 

- La persona en situació d’atur ha d’estar inscrita en el Servei d’Ocupació 
Municipal i acreditar l’actualització del seu expedient. 

- La unitat familiar no ha de sobrepassar per a l’any que correspongui el llindar 
de renda que s’estableixi per part dels tècnics dels serveis socials del municipi 
per a l’obtenció d’ajuts ja existents. 

 
Segon.- INDICAR que el text de l’Ordenança que s’especifica seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació 
amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de 29 de setembre de 2008: 
- Ordenança Fiscal núm. 17 general reguladora dels Preus públics  
 

Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant 
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
7.- APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA REGULADORA DE 
L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE 
TEXT, MATERIAL I SORTIDES ESCOLARS A FAVOR DELS ALUMNES ELS 
PARES DELS QUALS ES TROBIN EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ.- Retirada 
 
El text de la proposta retirada era aquest: 
 
VIST l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions per a 
l’adquisició de llibres de text, material i sortides escolars a favor dels alumnes els pares 
dels quals estiguin en situació de desocupació, elaborada en compliment de l’article 62 
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del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny i que comporta l’atorgament d’un ajut extraordinari de 50 euros a 
cadascuna de les famílies que es trobin en la situació esmentada. 
 
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
ATÈS que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
ATÈS que, en no tractar-se d’una ordenança urbanística ni del Reglament orgànic de la 
Corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril. 
 
ATÈS que l’article 49 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa que les ordenances 
s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats 
subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
VISTOS l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen també favorable de la 
Comissió Informativa d’assumptes del Ple de data 18 de març de 2010.  
 
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora de 
l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de llibres de text, material i sortides 
escolars a favor dels alumnes els pares dels quals estiguin en situació de desocupació, 
segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de 
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari 
“EL PUNT” i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a les possibles entitats o persones interessades, a 
l’objecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels 
presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini de 
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l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la 
notificació. 
 
Quart.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 
 
 
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR SENYOR FERRAN JIMÉNEZ 
MUÑOZ RELATIVA A L'ESTABLIMENT DE MESURES DE SUPORT PER A 
ALUMNES ELS PARES DELS QUALS ES TROBIN EN SITUACIÓ DE 
DESOCUPACIÓ.- Retirada 
 
El text de la moció retirada era aquest: 
 
ATÈS que s’han fet públiques les dades d’atur de la nostra comarca, i que en l’actualitat 
representa gairebé un 20% de la població activa. 
 
ATÈS que l’evolució negativa de l’economia i ocupació ha produït un empitjorament de 
les condicions de vida de la nostra població. 
 
ATÈS que cal establir mecanismes per tal de donar suport als col·lectius i a les famílies 
que estan patint  mes directament la situació de crisi. 
 
ATÈS que des de moltes entitats i associacions es desenvolupen diverses mesures de 
suport a les famílies en atur. 
 
Per això, el Ple municipal acorda: 
 
Primer.- APROVAR una bonificació del 50% de la quota de les diferents Escoles 
Esportives i d’Esbarjo de caire Municipal, al nens amb pares aturats. 
 
Segon.- APROVAR una bonificació del 50% dels Casals organitzats per l’Ajuntament 
per nens de pares aturats i per aquest motiu i de forma extraordinària es revisarà 
l’ordenança fiscal reguladora del preu públic d’aquest servei. 
 
Tercer.- APROVAR un ajut extraordinari, consistent en 50,00 euros per nen/a de 
famílies amb membres aturats, amb la finalitat de col·laborar en les despeses de 
material, llibres i sortides escolars. 
 
Quart.- APROVAR que com a requisits per a rebre aquest ajuts caldrà el compliment 
de les següents situacions: 

a) Estar empadronats a les Franqueses del Vallès 
b) Estar aturats un dels cònjuges de la unitat familiar o parella de fet. 
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c) Estar inscrits en el Servei d’Ocupació Municipal i acreditar l’actualització del 
seu expedient. 

d) La unitat familiar no ha de sobrepassar el llindar de renda que s’estableixi per 
part dels tècnics dels serveis socials del municipi per la obtenció d’ajust ja 
existents. 

 
Cinquè.- El termini per aplicar aquestes ajudes serà de l’1 de març de 2010 fins el 31 
de desembre de 2010. 
 
Sisè.- COMUNICAR i difondre l’existència dels ajuts a totes les persones que en 
tinguin dret a través del Servei d’Ocupació Municipal i dels Serveis Socials. 
 
 
9.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS USUARIS DEL SERVEI REGULAR 
DE TRANSPORT DE VIATGERS ENTRE ELS DIFERENTS NUCLIS DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS QUE ES TROBIN EN SITUACIÓ DE 
DESOCUPACIÓ.- Retirada 
 
El text de la proposta retirada era aquest: 
 
VIST l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions als 
usuaris del servei regular de  transport de viatgers entre els diferents nuclis de les 
Franqueses del Vallès que estiguin en situació de desocupació, elaborada en compliment 
de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny i que comporta l’atorgament d’una bonificació dels 50 
per cent de les tarifes als usuaris que acreditin que es troben en la situació esmentada. 
 
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
ATÈS que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
ATÈS que, en no tractar-se d’una ordenança urbanística ni del Reglament orgànic de la 
Corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril. 
 
ATÈS que l’article 49 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa que les ordenances 
s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats 
subsegüent a l’aprovació inicial. 
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VISTOS l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen també favorable de la 
Comissió Informativa d’assumptes del Ple de data 18 de març de 2010. 
 
AQUESTA Àrea de Planificació Econòmica i Règim Interior proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora de 
l’atorgament de subvencions als usuaris del servei regular de  transport de viatgers 
entre els diferents nuclis de les Franqueses del Vallès que estiguin en situació de 
desocupació, segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de 
l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari 
“EL PUNT” i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a les possibles entitats o persones interessades, a 
l’objecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels 
presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini de 
l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la 
notificació. 
 
Quart.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 
 
 
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR SENYOR FERRAN JIMENEZ 
MUÑOZ RELATIVA A LA BONIFICACIÓ DEL PREU DEL SERVEI REGULAR 
DE TRANSPORT DE VIATGERS A FAVOR DE PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DESOCUPACIÓ.- Retirada 
 
El text de la moció retirada era aquest: 
 
ATÈS que s’han fet públiques les dades d’atur de la nostra comarca, i que en l’actualitat 
representa gairebé un 20% de la població activa. 
 
ATÈS que l’evolució negativa de l’economia i ocupació ha produït un empitjorament de 
les condicions de vida de la nostra població. 
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ATÈS que cal establir mecanismes per tal de donar suport als col·lectius i a les famílies 
que estan patint  més directament la situació de crisi i a les persones amb situacions de 
precarietat econòmica. 
 
Per això, el ple municipal acorda: 
 
Primer.- APROVAR una bonificació del 50% del preu del servei regular de transport 
de viatgers que es realitza entre els diferents pobles de les Franqueses del Vallès.  
 
Segon.- APROVAR que com a requisits per a rebre aquest ajuts caldrà el compliment 
de les següents situacions: 
 

a) Estar empadronats a Les Franqueses del Vallès 
b) Estar aturats un dels cònjuges de la unitat familiar o parella de fet. 
c) Estar inscrits en el Servei d’Ocupació Municipal i acreditar l’actualització del 

seu expedient. 
d) La unitat familiar no ha de sobrepassar el llindar de renda que s’estableixi per 

part dels tècnics dels serveis socials del municipi per la obtenció d’ajust ja 
existents. 

 
Tercer.- El termini per aplicar aquestes ajudes serà de l’1 de.......................... de 2010 
fins el 31 de desembre de 2010. 
 
Quart.- COMUNICAR i difondre l’existència dels ajuts a totes les persones que en 
tinguin dret a través del Servei d’Ocupació Municipal i dels Serveis Socials. 
 
 
11.- MOCIÓ QUE PRESENTEN LES REGIDORES SENYORES VANESSA 
GARCIA DOMÍNGUEZ I Ma DOLORS ISART ROCA RELATIVA A LA 
REFORMA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.- El senyor Secretari llegeix 
la part dispositiva de la moció presentada per les regidores: 
 
ATÈS que l’actual govern de la nació ha dut a la Comissió Parlamentària del Pacte de 
Toledo, una proposta sobre la reforma del sistema públic de pensions que fixa l’edat de 
jubilació als 67 anys, al·legant segons la presidenta Maria Teresa Fernández de la Vega 
que garantitza la sostenibilitat de les pensions fins el 2030. 
 
ATÈS que s’han fet diverses manifestacions al carrer, en les que els sindicats de l’UGT 
i CCOO amb els seus dirigents respectius, Sr. Juan Carlos Gallego i Sr. Josep Maria 
Alvarez, van dir: La defensa de les pensions no passa per introduir retallades de drets, 
com voler allargar l’edat de jubilació, sinó per garantir l’ocupació de qualitat, amb 
ingressos suficients perquè el sistema de pensions tingui viabilitat. Les manifestacions 
son l’antídot perquè govern i oposició sàpiguen que els treballador d’aquest país no 
estem disposats a perdre drets ni a canviar drets per res. 



Ple 08 04 2010 – pàg. 28 

 
A aquestes manifestacions si han sumat ciutadans particulars i membres de l’Associació 
de Comerciants de Catalunya, també el Sindicat del Taxi i Unió de Pagesos. 
 
ACORDS 
 
Primer.- MOSTRAR el nostre rebuig a la proposta per a la reforma del sistema públic 
de pensions que fixa l’edat de jubilació al 67 anys. 

 
Segon.- Que les institucions defensin el Pacte de Toledo, en el sentit que es mantingui 
l’edat de jubilació als 65 anys i que en tot cas sigui fins els 67 anys per a qui 
voluntàriament així ho vulgui. 
 
Tercer.- PRESTAR el nostre suport a qualsevol grup de persones i/o entitats del 
municipi en aquells actes o esdeveniments que organitzin, per tal d’evitar aquesta nova 
llei que ens volen imposar. 
 
Quart.- COMUNICAR aquests acords al President del Govern Espanyol, al Ministre de 
Treball, als grups polítics del Congrés de Diputats, al President de la Generalitat de 
Catalunya i al Parlament de la Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor President obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCIA: Presentem aquesta moció perquè veiem 
que no s’avança posant la jubilació fins els seixanta-set anys. Amb la situació que s’està 
vivint ara, en aquest moment, a Espanya, el tema de l’atur, que hi ha molta gent aturada, 
que la majoria d’aquesta gent són persones amb cinquanta anys o més, que hagin que 
cotitzar dos anys més, doncs la veritat és que van en perjudici de tot això, i és per això 
que veiem que no estem d’acord, que respectin el Pacte de Toledo que és el que s’hauria 
que fer. 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo podria estar d’acord amb que si això 
es presentés d’una manera concreta al Parlament i no deixés de ser una proposta, també 
estaria d’acord en votar en contra, ara només és una proposta, en tot cas assenyalar que 
si algú vol agafar la jubilació després dels seixanta cinc anys actualment pot fer-ho 
sense cap problema i que, en tot cas, el que sí que m’agradaria és tenir clar, que 
m’expliquessin, que té a veure amb el tema aquest de la jubilació el Pacte de Toledo, 
que m’expliquessin allà com es soluciona això, qui són al Pacte de Toledo per poder 
votar en conseqüència.  
 
Respon la regidora senyora ISART: Aquest pacte es va fer precisament per prevenir i 
per donar una normativa al tipus de jubilació i per què es feia a aquesta edat. D’aquí 
parteix tota la normativa de les jubilacions, llavors, es modificar aquest pacte 
tranquil·lament, que és per uns anys que està fet i evidentment com totes les coses, 
s’han de renovar. El que passa és que aquest pacte es pot modificar en vers a una 
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situació favorable o no, i creiem que en aquest moment i tal com ho expressen, no es 
favorable, s’hauria de modificar, potser sí, però amb una altre versió. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Jo em sorprenc moltíssim. Jo votaré a favor 
d’aquesta moció però per una situació que ara explicaré. Jo he rebut aquesta moció per 
poder-la presentar, perquè els serveis de CiU, me’l envien, i quedo sorprès que la 
presentin vostès, però bé, és igual, m’han fet la feina, la votaré favorablement.  
 
Intervé el senyor ALCALDE: Senyor Jiménez, i és literal?, és la mateixa moció? 
 
Interromp la senyora ISART: Em permet un moment?, perdoni jo aquesta moció crec 
que la vaig enviar també a vostè i al senyor Ferran Gontán.  
 
El senyor ALCALDE interromp: Senyora Isart, em sembla que no ha entès res. El que 
el senyor Jiménez li diu és que des de la coalició Convergència i Unió de partit de 
Catalunya, ell ha rebut aquesta moció, exactament igual, i ara resulta que la presenten 
vostès. No que vostè li hagi enviat, no, no. Que li han enviat des del seu partit, i resulta 
que la mateixa moció que li han enviat la presenten vostès, que no deixa de ser curiós. 
Algú li ha donat, no?, no si es la mateixa no, si es el mateix redactat. Jo crec que li han 
redactat. Molt bé... 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència dóna pas a les votacions. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ERC-EV-AM i els regidors VANESA GARCIA, Ma DOLORS 
ISART i FERRAN JIMÉNEZ, un vot en contra de la regidora Ma TERESA BUIGUES, 
i cinc abstencions dels regidors del grup municipal PSC-PM i del regidor JOSEP 
BADIA, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
12.- 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, si és el cas. 
 
El senyor ALCALDE aclareix: Els recordo que disposen de cinc minuts. 
 
Pren la paraula el regidor senyor COLOMÉ: Senyor Ribalta, una pregunta. Ens ha 
arribat a través de certs ciutadans de les Franqueses, que en nom de l’ajuntament s’està 
fent una enquesta telefònica. Això és cert, no és cert? 
 
Respon el senyor ALCALDE: Sí, ja li contestaré. 
 
Continua el senyor COLOMÉ: Si es que sí, faré més preguntes, sí es que no ja no en 
faig cap més. Amb el cap em diu que sí? 
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Torna a respondre el senyor ALCALDE: Després li contesto, següent pregunta. 
 
Intenta continuar el senyor COLOMÉ: En l’hipotètic cas que sigui de l’ajuntament, 
deixem-ho així, aquesta enquesta s’ha encarregat des de l’ajuntament?, a través de qui 
s’ha encarregat?, hi ha algun Decret d’Alcaldia o hi ha alguna cosa?, i si, veritablement, 
dels resultats d’aquesta enquesta es creu que és de satisfacció del ciutadà, llavors, quan 
hi hagin els resultats, se’ns passaran amb temps i forma a tota l’oposició? 
 
Pren la paraula la regidora senyora CLAVERIA: Voldria preguntar, que en el seu 
moment es va sol·licitar a la vista de les irregularitats observades en els comptes del 
2008, que es convoqués una Comissió Especial de Comptes per veure les comptes del 
2009 i poder analitzar, sobre tot, l’apartat de despeses d’Alcaldia (on hi ha la targeta 
visa del senyor Alcalde), que és “la mare de les complicacions” als comptes del 2008. 
Aleshores, se’ns va contestar que en el seu moment ja se’ns convocaria, ja es veuria 
quan toqués; la meva pregunta és, si hi ha intenció de convocar-la properament o ens 
hem d’esperar un any i mig més? 
 
Pren la paraula el regidor senyor ROSÀS: La meva pregunta va adreçada a la llicència 
d’obres que la Junta de Govern Local va donar a l’onze de febrer per la construcció 
d’una tanca a una finca ubicada al camí del Turó de les Mentides a Can Pous de d’Alt. 
El vint-i-sis de març veiem que hi ha un Decret d’Alcaldia en què hi ha una suspensió 
cautelar i el trenta de març veiem un altre Decret d’Alcaldia per deixar sense efectes 
aquest anterior. Jo no sé si l’ajuntament està defensant, jo crec que no, els drets que té 
del que diu el Pla General. El Pla General aprovat a les Franqueses diu que hi poden 
haver tanques sempre que hi hagi una vivenda o bé una granja; en aquest cas, en aquesta 
que es dóna la llicència no hi ha ni una vivenda i no hi ha cap granja i a més, el Pla 
General també diu que s’ha de deixar una distància de l’eix del camí; aquí, pel que hem 
vist al croquis, no es deixa aquesta distància, sinó que es fa la tanca al mig del camí 
perjudicant els veïns de Can Pous de d’Alt. Voldríem que ens expliquessin com està 
això, perquè avui sí, demà no, ara sí, ara no, ara feu, ara no feu, vull dir, això és un 
conflicte d’aquest veïnat i ens agradaria que es resolgués d’una vegada 
satisfactòriament. 
 
Pren la paraula el regidor senyor TORNÉ: Ens agradaria que ens expliqués, senyor 
Ribalta, el què va passar quan el senyor Secretari estava de baixa, al qual es va 
intervenir el seu despatx i es van treure tots els expedients i tota la documentació que hi 
havia dintre, i que realment ho varen fer sense la seva presència ni sense la seva 
conformitat, i després també el Decret que es va fer el divendres posant un Secretari 
substitut i fent una Junta de Govern el mateix divendres i que realment el dilluns es va 
deixar sense efectes, i realment es va passar a totes les àrees i en tenim constància, i ens 
agradaria que ens expliqués el perquè no se’ns ha passat el Decret i per què no se’ns ha 
aclarit aquest tema. 
 
Pren la paraula el regidor senyor DIA: És una pregunta per la Teresa Buigues. Han 
arribat les al·legacions del traçat del gas; com vostè sap, s’han rebutjat totes; també diu 
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l’informe que el traçat inicial ja està pactat, per tant, no entenem tot aquest joc que hem 
anat fent de reunions i intentar consensuar un traçat nou, quan realment, segons diu 
l’informe, ja hi havia un traçat pactat per vostès. I la pregunta és, ara què pensen fer? 
 
Pren la paraula la regidora senyora COLOMÉ: Senyor Ribalta, continuem amb les 
pantalles de televisió. Fa més d’un any i mig ja, com aquell que diu, que d’aquestes 
pantalles s’està pagant uns diners, perquè hi ha un conveni, perquè és un renting, i les 
pantalles de televisió no funcionen. A veure, quants anys trigarem més a que funcionin i 
anant pagant cada mes. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Molt bé, li contestarà el regidor. 
 
Pren la paraula el regidor senyor GONTÁN: Em sumo a que ens doni explicacions pel 
que va passar amb el Secretari, em sumo amb el Josep Maria pel tema de les 
al·legacions que s’han rebutjat del tema del gas però dir-li que vostè també hi va estar 
d’acord, que no només varem ser els que hi érem sinó que vostè també hi va participar i 
va estar d’acord, i sap molt bé que la intenció que era solucionar problemes de ciutadans 
de les Franqueses, altre cosa és que ENEGAS no vulgui, però ho vull dir per l’acusació 
que ha fet d’allò –“como que sois vosotros no somos nosotros”-, vull dir, en aquest 
sentit. I insisteixo, senyor Alcalde, m’ha parlat, de tant en tant, que el debat d’educació 
el tindrem; “seguimos a la espera”. 
 
Pren la paraula el regidor senyor JIMÉNEZ: Abans s’ha excusat, al principi del Ple, 
respecte el per què s’havia suspès el Ple i s’havia posposat fins al dia d’avui. Jo li haig 
de manifestar que no estic conforme amb els arguments de la suspensió d’aquest Ple. 
Entenc que hi han altres funcionaris a l’ajuntament que podrien haver substituït al 
Secretari perfectament i no amb el condicionant o l’explicació que vostè va donar de la 
suspensió; a més, amb més motiu perquè vostè comentava que els temes que s’havien 
de debatre no eren d’urgència, que no eren d’interès especial, per tant, encara amb més 
motiu es podia haver celebrat amb la substitució del senyor Secretari per un funcionari 
de la casa. Li dic això perquè hem de ser rigorosos el màxim possible amb els acords 
que s’han pres al Ple; hi ha un ROM que ens marca que els plens han de ser l’últim 
dijous de cada mes, i l’hauríem de respectar, i si hi ha una excepcionalitat, el que sí que 
demano és que es pugui comentar entre tots quin és el dia més idoni per poder fer el Ple, 
perquè se’n suspèn quan ja tots varem programar per aquest dia, se’ns convoca un altre 
dia sense tenir opció a poder comentar si és bon dia o és mal dia, per tant, voldria que 
quedi constància d’aquest fet. Hi ha una altra qüestió que voldria preguntar, que és, en 
quant al mercat de Corró d’Avall, que la seva ubicació sembla ser que per aquest 
dissabte proper ja variarà, no sé exactament com s’ha fet perquè no se’ns ha informat als 
regidors d’aquest ajuntament, com estaria la distribució i l’emplaçament de les diferents 
persones que hi participen, paradistes, però sí que ens preocupa o em preocupa, el tema 
de la neteja, depèn de com es faci la distribució ara ja és un problema de que totes les 
deixalles van cap a la carretera i estan en un carrer que no és la carretera. Si ara posem 
tot a la carretera encara tindrem més problema de brutícia als carrers, per tant, crec que 
seria bo, primer, que ens ho haguessin comentat i demanat l’opinió, o si més no poder 
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participar i, segon, que em preocupa perquè els veïns ja estan preocupats perquè tenen 
problemes amb la situació actual, per tant, que tinguin cura d’aquesta situació. 
Un altre qüestió és, jo li vaig remetre una instància al senyor Alcalde, perquè en el Ple 
del passat mes de febrer va fer la manifestació que els regidors de Convergència i Unió 
no pagàvem els impostos, i li vaig demanar que si us plau fes una explicació vers 
aquesta situació per veure si el que estava parlant estava immers en aquesta situació, 
perquè jo no m’hi trobo en aquesta situació i no vull que se’m tracti del que no soc, per 
tant, sí que demano, de la mateixa manera que es va fer en un Ple, que la rectificació és 
faci també en el Ple.  
I per últim, ja sé que és un problema, però hem de ser conscients tots, i jo faig el 
comentari, vostès saben que totes les obres, les inversions que es facin a través de 
subvencions que depenguin de la Generalitat o de la Diputació cal que els comptes, fins 
el 2008, estiguin aprovades i publicades, perquè sinó les otorgacions de les subvencions 
no arriben. Expliqui’m, si pot, aquesta situació de tresoreria que pot provocar, a més a 
més, de les obres aturades que tenim que fa que no puguem cobrar les contribucions 
especials que hi han pendents. Com preveu vostè que no repercuteixi en el 
funcionament normal de l’ajuntament, sobretot pensant en els industrials que estan 
treballant pel mateix? 
 
Pren la paraula la regidora senyora GARCIA: És una pregunta pel senyor Randos. A 
Bellavista cada vegada i han més pisos on hi han senyoretes de companyia, hi ha 
drogues a la porta dels col·legis, és una cosa que la veritat espanta, segons quines hores 
vas passejant pel barri. Jo no sé si hi ha alguna actuació o si està fent alguna cosa per 
controlar tot aquest tema, que, la veritat, cada vegada és més greu. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: Molt bé. Primer que responguin les preguntes que han 
adreçat a la senyora Buigues; senyor Badia (que volia respondre el tema de les 
televisions); senyor Randos; i després ja contestaré totes les preguntes que s’han fet. 
 
Pren la paraula la regidora senyora BUIGUES: Jo estic una mica perplexa, i volia 
aprofitar, senyora Claveria, la demanda d’aquesta comissió d’investigació, que em 
sembla molt sana; voldria aprofitar per demanar que aquesta comissió d’investigació 
s’ampliés per a la salut d’aquest poble. El que demanaria és que al mateix moment que 
s’investiguen les despeses de la “visa” del senyor Alcalde Ribalta, s’investiguessin 
també les despeses d’ús personal de diner públic que s’han fet reiteradament durant 
aquests anys per part del senyor Torné, del qual respecto moltísim la seva acta de 
regidor però, després de veure el que he vist, no tant com a persona, i voldria que 
s’investigués i que tots sabéssim que s’han fet dinars a “Monchos” un 1 de gener, que 
no em sona a despesa de representació, dinar per dos, un 1 de gener al migdia; que 
apareixen aparcaments a València, curiosament sempre en dilluns, no se quina despesa 
de desplaçament vol dir això; que apareixen reportatges fotogràfics curiosament pagats 
amb diner públic, curiosament dos mesos abans de les eleccions; que apareixen factures 
d’hostals a Lleida per dos persones; que apareixen anades i tornades travessant el túnel 
del Cadí en dissabte, amb el seu corresponent tiquet de restaurant per quatre persones, 
que fa intuir, pel tipus de menjar, que hi havia canalla, perquè hi ha pasta i pizzes i 
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coses d’aquestes; que s’expliqués com és possible que arrel d’una greu malaltia, i estant 
de baixa, hi haguessin peatges, cobrats pel senyor Torné, estant de baixa laboral; com 
pot ser que un regidor o que un Alcalde, (perdoni, però si algú n’està interessat puc 
donar còpies, i els papers estan en aquest ajuntament). Apareixen, per exemple, coses 
molt curioses que s’haurien d’investigar i que segurament es farà, com el tema del 
butlletí municipal del març del 2007, dintre de les eleccions municipals convocades, que 
és un resum de legislatura que puja a 18.000 € quan tots els altres butlletins pujaven 
aproximadament set mil, i on hi ha, no sé de qui, un escrit que diu –“és correcte la 
lectura de pagar aquest butlletí?”-, això ho afegeixo jo, i al costat un “ok”. El mateix 
tema apareix en el reportatge fotogràfic aquest, aquest reportatge fotogràfic que costa 
322 €, i on apareix –“es correcte la lectura?”- i al costat hi ha un altre escrit que diu –
“correcte”- i el nom de la seva secretària. Hi han bastants cosetes més, les anirem 
dosificant, però seria bo que aquesta comissió de comptes no es parés al 2009, sinó que 
tirés una miqueta enrere i després informés públicament de tot allò que tenim en aquest 
ajuntament i que, torno a dir, ho tenim a la disposició de qualsevol persona habitant 
d’aquest poble que ho vulgui mirar.  
Tema del gasoducte. És veritat que varem fer moltes gestions per portar endavant tot 
allò que s’havia demanat i que vostè sap perfectament, perquè vostè forma part del 
Consell de Pagesia, que era intentar evitar que el gasoducte anés pel traçat inicial i 
passés per sobre de camins, camins que no fessin tan malbé tot el que hi havia del 
primer traçat, això ho varem negociar, això es va aprovar, i hi va haver una segona 
petita modificació, dintre del Consell de Pagesia evidentment, vostè hi era, on es 
demanava una modificació del traçat, que era canviar alguna cosa que ja constava en el 
primer i que en principi s’havia dit que no, implicava una nova finca. ENEGAS ha 
negat aquesta modificació però, com ja varem demanar a petició també dels interessats, 
han acceptat el que no passi per davant d’una casa sinó que faci tota una volta, que va 
ser una proposta alternativa que va sortir dintre del Consell de Pagesia, és a dir, el que 
no es toca és allò que es ficaria dintre d’un altra finca, que de moment no estava 
afectada, o sigui, que havia estat afectada i que deixava d’estar-ho, i que el que sí que es 
faria seria moure el traçat en funció de no passar per davant d’una casa, que era un altra 
proposta que havia sortit. És a dir, sí que és veritat que hem negociat i bastants vegades, 
i hem negociat allò que es va demanar, que ens varem trobar que s’havia demanat, que 
era que s’evités al màxim que passés pel mig dels camps, que aquesta feina la van fer 
vostès i nosaltres el que varem fer va ser intentar portar endavant aquestes propostes que 
hi havien i efectivament, tot i que el gasoducte al seu traçat en diferents llocs s’allarga 
en tres quilòmetres més, sí que amb el seu pas per les Franqueses passa per sobre de 
camins veïnals i al final, a la part de Corró d’Amunt, s’havia demanat que passés, en 
comptes de per on s’havia dit, pels costats d’uns marges però això afectava una nova 
propietat i tota l’exposició pública ja s’havia fet i això ens ho van denegar. El que sí que 
han acceptat va ser una alternativa, que varem dir en nom del Consell de Pagesia ja que 
s’havia aprovat i és que sí que agafés els marges quan passa davant d’una casa perquè 
no els hi passés per davant. 
 
Pren la paraula el regidor senyor RANDOS: Senyoreta Garcia, sobre el tema de les 
drogues, ve precisament al pèl el que has demanat, perquè precisament ara, el quinze 
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d’abril, aquí a les Franqueses fem el dia dels Esquadres; per qui no ho sàpiga és una 
festa que fan els Mossos d’Esquadra, han escollit les Franqueses, on es donen premis, 
guardons, medalles, etc., i precisament ara han estat guardonats dos agents de les 
Franqueses per decomisos de droga. Vull dir, últimament estem fent varis decomisos, 
sobretot a Bellavista, estem fent controls, la gent no els veu, és normal perquè van de 
paisà, però darrerament els delictes i la droga a Bellavista ha baixat bastant. Si vol ens 
podem veure i li ensenyo totes les identificacions i detencions que hi han hagut. I sobre 
el tema dels pisos que hem diu de les senyoretes de companyia, l’informació que ens 
arriba sobre algun pis, l’Inspector ja fa les gestions oportunes, inspeccions, el que faci 
falta. Si vostè en sap d’algun pis, alguna direcció exacta, li demanaria per favor que em 
digui la direcció per poder-hi intervenir en el que puguem nosaltres. 
 
Pren la paraula la regidora senyora SANTOS: Senyor Jiménez, voldria contestar-li una 
mica com s’ha desenvolupat el tema del mercat. A veure, nosaltres, aquest equip de 
govern, vam apostar pel canvi del mercat a la rambla, perquè l’objectiu no és només que 
els paradistes poguessin fer la seva activitat econòmica d’una manera molt més oberta, 
sinó que també és l’oportunitat en els comerços del voltant que puguin desenvolupar-se; 
aquest és l’objectiu. Com s’ha fet?, s’ha fet de la següent manera: s’han fet unes 
trobades amb els paradistes, se’ls hi ha explicat com seria la ubicació, han tingut ple 
acord que això seria molt bo per tots i la ubicació es faria a continuació des d’on hi ha 
l’olivera; estem parlant de la rambla, a uns cent vint-i-cinc metres en una sola línea, 
perquè en el seu moment els tècnics van estudiar la possibilitat de fer-ho paral·lel i no es 
va poder fer perquè era molt estret el passadís.  
Llavors, quan m’estava parlant del tema de la brutícia, nosaltres hem contemplat una 
cosa molt important, que és el civisme dels paradistes, evidentment, quan fan la seva 
activitat econòmica i els hem proposat posar un contenidor de recollida selectiva, cartró, 
paper i orgànic; cadascú tindrà el seu contenidor, se’ls col·locarà a primera hora del matí 
i se’ls recollirà a la hora de tancar el mercat; per què?, primer perquè cada contenidor 
tindrà el número de parades, serà individual i personal i tindran cura que, evidentment, 
no hi hagin brutícies pel mig del mercat. I bé, es va comunicar als veïns, se’ls van fer 
uns fulletons informatius, està posat a la pàgina web i començarà el pròxim dissabte. A 
veure, li puc dir que els paradistes són els primers que han trobat que era una bona 
iniciativa, que pot tenir continuïtat però hem pensat que és millor fer la prova pilot, de 
dir –“a veure com es desenvolupa aquest mercat i una vegada que veiem com va hi 
haurà la possibilitat de ser més ampli”- i això és el que li puc comentar. 
 
Intervé el senyor ALCALDE: No pot ser, és a dir, és un procediment que vostès van 
aprovar, que és aquest el funcionament, que mai han permès que es salti la norma, i per 
tant, no ho permetrem ara. Senyor Badia, si vol contestar el tema de les pantalles... 
 
Pren la paraula el regidor senyor BADIA: Les pantalles ja estan posades, només en falta 
una, que va a la Plaça Espanya, a Benestar Social, que ara quan es faci la part nova es 
posarà allà. S’està instal·lant la part wifi i em sembla que he entès que vostè està dient 
que s’estan pagant? Sí?, doncs, passi’m la factura perquè jo no estic informat d’això. 
Aquestes pantalles estan pagades, (jo ho tinc entès així), porti’m la factura, sí que estan 
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pagades aquestes pantalles. Estan pagades. Escolti’m, aquestes pantalles li estic dient 
que estan pagades, i quan es posi en marxa el wifi es pagarà després cada mes, això és el 
que posa aquest conveni que vostè diu, crec que se l’ha mirat malament. Vostè ha dit 
abans que s’estaven pagant les pantalles, o ho he entès malament jo?. El conveni diu 
que quan es posin en marxa les pantalles es pagarà, com que no estan en marxa. No es 
preocupi que les veurà en marxa aviat. Les pantalles estan pagades. 
 
El senyor ALCALDE comença a respondre les preguntes: Passaré a respondre la resta 
de preguntes que s’han formulat i després hi haurà l’oportunitat de que els ciutadans i 
ciutadanes de les Franqueses expressin les seves preguntes. 
La primera pregunta que m’ha fet el senyor Colomé, és en relació a la Diputació, si hi 
ha una enquesta; és veritat, s’està fent una enquesta sobre la satisfacció dels serveis al 
municipi, és una enquesta que fa la Diputació de Barcelona, és una enquesta que ha fet a 
molts municipis de la comarca, entre ells a Granollers i d’altres, ens van preguntar si la 
feien i és una enquesta que, evidentment, hi tindran accés tots els regidors del municipi i 
publicarem els resultats. Des de l’àrea de Participació Ciutadana se’ns va comentar que 
la Diputació havia proposat fer aquesta enquesta, si ens assemblava bé, com que les 
despeses van a càrrec de la Diputació, no calia fer cap ordre ni res i varem dir que sí i 
seran unes dades que seran públiques i seran per tothom. 
La senyora Claveria, que parlava de les irregularitats amb la visa. Jo penso que no s’han 
mirat bé els papers, vostès poden haver mirat l’extracte de la “visa” però no han mirat el 
Llibre Major de Comptes, em sembla que si tinguéssim uns elementals coneixements de 
comptabilitat allò que s’ha de mirar és el Llibre Major de Comptes, on hi ha aquestes 
accions que vostès diuen que són incorrectes, estan totalment subsanades. Els hi 
demano que s’ho mirin abans de dir res perquè, evidentment, estem estudiant en prendre 
accions legals contra les seves afirmacions. (Esperi que no he acabat).  
En quant a la Comissió Especial de Comptes, es convocarà en el moment en que des de 
l’Àrea d’Intervenció i des de l’equip de govern, ho creiem convenient, però no pateixin, 
que no hi ha cap problema ni hi ha res a amagar. I em sembla que se’ls ha comunicat per 
escrit, o jo diria que se’ls ha comunicat per escrit, m’estranya que facin la pregunta 
perquè ja han rebut la resposta.  
En quant a la pregunta del senyor Rosàs, sobre la llicència d’obres sobre la tanca del 
camí del Turó de les Mentides, és veritat i té tota la raó quan vostè afirma que el nostre 
Pla General impedeix la realització de tanques en finques rústiques, és veritat, però 
vostè sap (o hauria de saber o hauria de conèixer) que hi han dictaminacions del 
Tribunal Suprem i així ho indica el Codi Civil, que es pot realitzar una tanca en una 
propietat privada. Aleshores, nosaltres, aplicant el nostre Pla General, se’ns han 
demanat tanques a diferents llocs del municipi i les hem denegat sempre perquè creiem 
que de cara al medi ambient, de cara a l’espai natural que tenim al nostre municipi, ens 
assemblava bé la formulació del Pla General, però vostè hauria de saber que hi ha una 
jerarquia de lleis i reglamentacions i que, evidentment, el Codi Civil jeràrquicament està 
molt per damunt del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses, i quan un jutge 
decreta que una persona que ha anat a judici per qüestions de dirimir una propietat, que 
es pot fer una tanca; és a dir, la suspensió cautelar del permís de la tanca va ser per 
consultar al jutge, i el jutge com molt bé diu la sentencia que vostè s’hauria d’haver 
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llegit, diu que si aquest ajuntament no dóna aquest permís se’l pot acusar de 
prevaricació, i aleshores nosaltres el que fem és obeir una sentència. Jo li demano que es 
miri la sentència, que miri l’article 388 del Codi Civil que permet que una propietat 
privada sigui de caràcter rústic; de fet a altres municipis es poden posar tanques, i que 
jeràrquicament, ens agradi o no agradi el Codi Civil està per damunt jeràrquicament del 
Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses. Quin procediment portarà a terme 
aquest ajuntament, doncs, quan se’ns demani una tanca direm que no i direm que sinó hi 
ha una sentència que així ho demana aplicant el Pla General, nosaltres no donem una 
tanca. Ara si ens ve un jutge i ens diu i ens ordena que aplicant aquesta normativa que jo 
li he dit s’ha de posar la tanca, nosaltres no tenim cap més obligació que obeir al jutge. I 
aquesta és l’explicació. 
En quan a la pregunta del senyor Torné, que parlava del tema dels expedients i del 
Secretari, i això ja ho lligo amb el tema de la suspensió del Ple que deia el senyor 
Jiménez. A veure, no entenc la pregunta, és a dir, el senyor Secretari va estar malalt, va 
tenir un atac de pedra al ronyó, un dimecres, començaré contestant això que deia vostè. 
Evidentment que qualsevol funcionari pot exercir la feina de Secretari, de Secretari 
accidental, en un Ple i amb qualsevol de les funcions que pugui fer, però, senyor 
Jiménez hi havia una documentació relativa al que hem portat avui a votació sobre 
l’intercanvi de termes amb Cànoves, que faltaven unes confirmacions del Consell 
Comarcal o de la Generalitat i era una documentació que la tenia el Secretari en el seu 
ordinador, que el duia a sobre, que no havia acabat, i es va decidir com que no hi havia 
cap urgència postposar el Ple. En quant a que s’hagi postposat i que aquest dia potser 
vostè tenia l’agenda ocupada, li dono tota la raó del món. És a dir, segurament hagués 
estat millor parlar-ho. A nosaltres ens va semblar oportú i adient convocar-la el primer 
dijous, sense tenir en compte el dijous sant, el primer dijous hàbil immediatament 
perquè no semblés que no hi havia interès en celebrar el Ple. És a dir, per mi hagués 
estat més fàcil i més còmode fer els dos plens a finals d’abril, ajuntant l’un amb l’altre, 
però em va semblar que estèticament i èticament era millor fer-lo el primer dijous 
immediatament després del Ple. El motiu que no es posés un funcionari per fer el Ple 
que no fos el senyor Secretari, era que hi havia aquesta documentació pendent del tema 
amb Cànoves.  
En quant a la pregunta del senyor Torné, dels expedients, a veure, vostè sap que en 
aquest ajuntament hi han unes certes limitacions d’espai, i ho sap perquè ho pateix a les 
seves pròpies carns perquè el despatx que se li ha assignat a vostè no li agrada, i jo 
espero que amb el tema de la policia, amb la nova ubicació de la policia, es pugui 
resoldre. Aleshores, ens trobàvem que la documentació que hi ha al despatx del 
Secretari, era una documentació acumulada de fa anys, hi han expedients de fa “vint-i-
pico” d’anys i que calia replantejar una mica el tema, i amb conversa telefònica, és a dir, 
el dijous el Secretari i jo varem tenir una conversa telefònica. La primera conversa 
telefònica que varem tenir va ser: fins ara amb l’anterior Secretari no s’havia resolt el 
tema de la substitució, el senyor Secretari anterior se’n anava un mes de vacances i 
durant un mes no es signava cap paper, i aquest és un tema que l’hem d’afrontar, perquè 
l’administració no pot estar parada si un Secretari se’n va de vacances o té una 
indisposició com és el cas del passat Ple. Per tant, és un tema que varem parlar 
obertament, i en pot donar fe el senyor Secretari, que està aquí. I el segon tema, quan es 
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va decidir que divendres no venia, doncs, mira, aprofitem perquè tota aquella 
documentació que hi ha antiga, moguem-la perquè aquest despatx s’està quedant petit i, 
com sap el senyor Secretari, ens estem plantejant si l’ubiquem en una altra sala, i no hi 
ha més. Les trucades que vostès van fer a la premsa, les trucades que se li van fer al 
senyor Secretari, amenaçant-lo que jo el volia fer fora, això és “Mortadelo i Filemon”, 
això és l’agència “TIA” del “Mortadelo i Filemon” i veurà com demà, el mitjà de 
comunicació que va publicar el que vostès els van enganyar, ho rectificarà, perquè van 
mentir i van enredar a tothom. I manipulant al Secretari i jugant amb la malaltia d’una 
persona, tant un membre regidor del seu equip de govern com algú trucant en nom de 
les dues regidores, pressionant al Secretari, dient-li que aquest Alcalde el volia fer fora, 
dient mentides i mentides i més mentides, i fan el ridícul perquè són el “Mortadelo i 
Filemon”. Perquè és molt lamentable i és molt miserable aprofitar la malaltia d’algú per 
generar un problema, ho trobo d’una misèria absoluta, que una persona té un atac de 
pedra al ronyó i se’l truca a punxar-lo, a crear problemes, a desestabilitzar l’ajuntament, 
ho trobo vergonyós i lamentable i defineix molt bé les persones que tenim aquí. 
Continuo contestant. Sí, sí, evidentment, com que hi va haver aquesta conversa el dijous 
de que no hi havia una previsió d’haver-hi un Secretari, el divendres, parlem ell i jo, 
mira aprofitem per reorganitzar el despatx i aprofitem per anomenar algú de la casa que 
pugui ser Secretari. El senyor Secretari en aquell moment va al metge, truco i –“que 
com ha anat el metge, l’ecografia?”- -“sembla ser que ja he fet la pedra”-, doncs dic, no 
val la pena que publiquem la substitució perquè ell em va mostrar la seva voluntat de 
venir dilluns. I aquí s’acaba el problema. 
 
Interromp el regidor senyor TORNÉ manifestant-se sense micròfon. 
 
Contesta el senyor ALCALDE: Sí. I què?. Quantes vegades vostè com Alcalde ha fet un 
decret i ha fet una rectificació?, si al cap de mitja hora o tres quarts, aquest senyor truca 
i diu que vindrà el dilluns, jo fantàstic i encantat que vingui el dilluns i exerceixi de 
Secretari, i no hi ha cap més problema senyor Torné.  
 
Torna a interrompre el senyor TORNÉ parlant sense micròfon. 
 
Intenta continuar el senyor ALCALDE: Però és un decret que no es porta a terme, no 
s’arriba a signar, i llavors se’ls comunica que ja està resolt. Miri jo ja li he dit que és 
bastant miserable aprofitar la malaltia d’algú per buscar problemes que no hi són. 
Seguim. 
Senyora Colomé, sobre la seva obsessió amb les pantalles ja li ha contestat el regidor, 
però és el mateix sistema de pantalles que té l’Hospital de Granollers, que té la 
Diputació de Barcelona, és el mateix sistema i el mateix software i la mateixa empresa i 
no hi ha més aquí. Ja li ha dit ell, no es paga fins que no estan.  
 
Interromp la regidora senyora COLOMÉ parlant sense micròfon. 
 
Continua el senyor ALCALDE: Sí, però no es paga fins que no entren en funcionament.  
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El tema d’educació. És veritat, és a dir, jo durant aquest temps, des de l’últim Ple que 
varem parlar vostè i jo i alguna vegada que hem parlat personalment o telefònicament, 
he parlat amb diferents membres de la comunitat educativa sobre aquest tema. Tenim 
pendent de crear un Consell Escolar sobre aquest tema, sobre l’Oficina Municipal 
d’Escolarització, la proposta de les àrees de proximitat i sobretot per fer, que em sembla 
que és el tema clau, social i educativament, que és el repartiment dels nouvinguts a les 
escoles del municipi. Em sembla que aquest és el primer punt de partida, ho dic perquè 
són temes que van íntimament lligats. Jo li estic dient a partir de les converses que jo he 
tingut, però hi han molts temes en relació amb això. Jo penso que les AMPES han de dir 
la seva, les Direccions han de dir la seva i els punts de vista són molt diferents.  
Molt bé. Em sembla que sobre el mercat li ha contestat molt bé la Gisela, jo li volia 
parlar al senyor Pujol, sembla ser que no li agrada a vostè el mercat a la rambla, no?, ara 
no, després, ja ha parlat quan parlava ella, és a dir,  quan no havia de parlar. Jo penso 
que és una molt bona idea. 
El tema que m’ha preguntat el senyor Jiménez, que jo vaig dir que els regidors de 
l’anterior equip de govern tenien un sistema de remuneració que era per evitar pagar els 
impostos, jo vaig dir això? És que ara no recordo el moment de la legislatura en que ho 
van canviar. En l’anterior legislatura jo vaig dir que la Junta de Govern Local que es 
celebra cada setmana i dura mitja hora, l’assignació de dietes que tenien els regidors de 
Convergència era de 410 € per reunió, vostè no, per vostè no ho deia, ho deia per quatre 
regidors de CiU que tenien aquesta assignació, però no ho deia per vostè, per tant, 
rectifico públicament i ho dic, (no tenia diferent, tenia un sou, ja l’ha rectificat el senyor 
Torné), és igual. Jo ho deia pels regidors que tenien aquest tipus de cobrament que els 
permetia compaginar l’ingrés amb la seva feina. Sí, però és de cara al partit, que jo i el 
senyor Palomino, ho varem denunciar, abans no ho declaraven i és allò que jo em 
referia, per tant, en una legislatura anterior. 
 
El regidor senyor JIMÉNEZ es manifesta al respecte però parlant sense micròfon. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: Sí, però a partir de quin any, això? Des de sempre no. 
Senyor Gontán no es declarava abans. Des del 1995 al 2003 aquests ingressos no es 
declaraven.  
Bé. A vostè, evidentment, li preocupava que hi han obres aturades que no es pot cobrar 
l’IBI i no es poden cobrar els impostos corresponents. Fent referència a aquest cas en 
concret, vostè feia referència a només un punt del municipi, que és el Sector N que, 
evidentment, no podem portar a terme el cobrament de l’IBI i els impostos 
corresponents perquè el Pla Parcial està anul·lat, i vostè sap que està anul·lat perquè hi 
ha una sentència que diu que es va fer malament quan es va fer per l’anterior equip de 
govern i es va incloure terme municipal de la Roca sense que hi hagués de ser, i aquest 
és un dels principals motius. El que són els pagaments de les quotes urbanístiques que 
corresponen a aquestes empreses sí que se’ns ha permès cobrar fins al 40%, que és el 
que s’ha executat i el que ja hem pagat i ara estem facilitant a les empreses que puguin 
fer aquest pagament, perquè nosaltres ho hem pagat i no ho hem cobrat tot, i ara estem 
negociant amb les empreses el pagament del 40% de les obres executades. Sí, hi han 
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sentències que ens permeten cobrar. Perquè teníem diners. Ja sap que l’any passat 
varem tenim tres milions de superàvit. Sí i les quotes també les cobra la S.A.  
I em sembla que ja està, comença el torn de preguntes del públic. 
 
Pren la paraula una ciutadà del públic. 
 
Respon el senyor ALCALDE: Em sembla que no té l’informació correctament. Un altra 
pregunta. 
 
Un altre ciutadà del públic es manifesta. 
 
Contesta el senyor ALCALDE: “Lamentablemente tiene razón por todos, como ha 
dicho usted. Yo le garantizo que la semana que viene, por esto de no declarar un 
apartamento, tengo una entrevista con el fiscal anticorrupción, tengo una entrevista 
personal.” 
 
Pren la paraula un ciutadà del públic. 
 
Interromp el senyor ALCALDE: “Era por el tema de la escuela de adultos o por el otro 
tema?” 
 
Continua el mateix ciutadà. 
 
El senyor ALCALDE respon: “Disculpe si no ha recibido la respuesta. A mí lo que se 
me ha dicho desde un funcionario es que se le había contestado su entrada, y yo le dije –
“¿está diciendo que no?””. 
 
El mateix ciutadà continua manifestant-se. 
 
El senyor ALCALDE torna a respondre: “Le pido disculpas. Tiene razón. Si no se le ha 
contestado ya hablaremos con los servicios técnicos”. 
 
Finalitzades les intervencions, la Presidència aixeca la sessió. 
 
 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.                                                                                                                        
 
 
 


