Ple 27/02/2014 – pàg. 1

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 27 de febrer de 2014
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 23:00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4a tinenta d’Alcalde
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió del dia 30 de gener de 2014.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: més que una esmena, una reflexió. Suposo senyor
Colomé que s’ha llegit l’acta. Mal fet. Primer perquè era la seva obligació. sí.
Contesta el sr. Alcalde: l’acta reflexa el que es va dir, i està gravat. A partir d’aquí el
que vaig dir ho he dit.
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Continua el sr. Gontán i diu: molt bé. Doncs se l’hagi llegit o no, aprofiti l’avinentesa
per llegir-la i se n’adonarà del que volia dir amb equitat. Coses que no poden passar en
un ple i que l’alcalde no ha de ser jutge i part, sinó ha de ser jutge.
Pren la paraula l’Alcalde i diu: amb la reflexió tens raó, eh?
No havent-hi cap intervenció es procedeix a l’aprovació i signatura de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 112/2014, DE
12 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL DEIXAR SENSE EFECTE EL
DECRET NÚM. 1082/2013, DE 29 D'OCTUBRE, I ESTABLIR QUE
S'ASSIGNA A LA REGIDORA VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ LA
DIRECCIÓ POLÍTICA DE L'ÀREA D'OBRES I SERVEIS AIXÍ COM
LES
COMPETÈNCIES
SANCIONADORES
DELEGADES
MITJANÇANT DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 596/2011, DE 27 DE
JUNY
ATÈS que l’alcalde, mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 23 de juny, va assignar
la direcció política de l’àrea d’Obres i Serveis a la regidora senyora Vanesa García i
Domínguez.
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 596/2011, de data 27 de juny, en què es va resoldre el
següent:
“Primer.- DELEGAR en la senyora VANESA GARCÍA i DOMÍNGUEZ, regidora
responsable de l’àrea d’Obres i Serveis, en l’àmbit de les seves atribucions en matèria
de serveis municipals, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde que es
regulen, entre d’altres disposicions, al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i a les
ordenances i els reglaments municipals corresponents.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i els
procediments d’iniciació i resolució; la d’instrucció dependrà del personal adscrit a la
regidoria.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin per la regidora en aquestes matèries, es
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos
i formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de
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l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.”
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió de 7 de juliol de 2013, va donar-se per
assabentat del Decret abans esmentat.
ATÈS que el Decret abans esmentat es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de data 15 de juliol de 2011, en el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web de
l’ajuntament.
TENINT EN COMPTE que la senyora Vanesa García Domínguez, regidora responsable
de l’àrea d’Obres i Serveis, va iniciar permís de maternitat en data 22 d’octubre de
2013.
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 1082/2013, de data 29 d’octubre, en què es va
resoldre:
“ESTABLIR que l’alcalde assumirà, a partir del dia 22 d’octubre de 2013, la direcció
política de l’àrea d’Obres i Serveis així com les competències delegades a la senyora
Garcia mitjançant Decret de l’Alcalde núm. 596/2011, de 27 de juny, i que s’han
transcrit en la part expositiva d’aquesta resolució.”
TENINT EN COMPTE que la regidora Vanesa Garcia ha finalitzat el permís de
maternitat en data 9 de febrer de 2014.
En ús de les atribucions que li han estat legalment conferides, l’alcalde
RESOL:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE, a partir del dia 10 de febrer de 2014, el Decret de
l’Alcalde núm. 1082/2013, de data 29 d’octubre, i conseqüentment, establir que
s’assigna a la regidora Vanesa García Domínguez la direcció política de l’àrea
d’Obres i Serveis així com les competències sancionadores delegades mitjançant
Decret de l’Alcalde núm. 596/2011, de 27 de juny, i que s’han transcrit en la part
expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la regidora Vanesa García Domínguez, als
titulars de les regidories de l’Ajuntament, a Recursos Humans i a l’àrea d’Obres i
Serveis d’aquest ajuntament.
Tercer.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el
tauler d’anuncis municipal i en la pàgina web de l’ajuntament, en compliment de
l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
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Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple
de l’ajuntament.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2013
L’Alcalde-President dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal relatiu
al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent al quart
trimestre de l’exercici 2013 de l’ajuntament , patronats i empreses municipals
“Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent
INFORME 3/2014
LEGISLACIÓ:
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les
Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local,
que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en
els que s’estigui incomplint el termini.
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple
de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans
competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran
igualment requerir la remissió dels citats informes.
L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la
factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú
expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva
certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada,
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la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit
expedient.
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda
la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article
anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals
s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi
justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini
de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita
informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a
30 dies l’exercici 2013.
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley.
El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a
las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»
CONCLUSIONS:
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes
trimestrals segons models corresponents al quart trimestre de l’exercici 2013 amb les
dades
Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre
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Segon. Interessos de demora pagats en el període
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre.
Quart.- Factures o documents justificatius amb respecte als quals hagi transcorregut més
de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s'hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixent de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan
gestor l'absència de tramitació dels mateixos, d'acord amb allò que disposa l’article 5.4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials”
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. Unes quantes cosetes. La
primera, el senyor secretari ara mateix ha llegit les conclusions, que més que unes
conclusions són un índex de què és el que hi ha aquí. És un tema ja vaig comentar en
informes similars amb trimestres anteriors. Veig que tenim nou interventor a la
Corporació però les mateixes conclusions. Se’ns continua repetint, en lloc d’unes
veritables conclusions d’aquest informe, un índex del que hi ha dins. Segona cosa que
volia dir: també amb esperit constructiu. Tenim molts pagaments fets fora de termini.
En concret estem parlant de que tenim (parlo de l’Ajuntament, eh?) 214 pagaments
fets dintre de termini i 817 fets fora de termini. Si ens mirem això, hi ha molts
pagaments que són de 20, de 30, de 100 euros. I molts pagaments que corresponen a
subministraments habituals, a factures de la llum, a factures de gas dels diferents
centres. Jo diria que tenim un problema o bé de que tenim un sistema operatiu poc
operatiu, o de que el sistema és correcte però no el fem funcionar bé. Encara que
només sigui per imatge, a mi em sembla que seria important aconseguir que tots
aquests pagaments que no deixen de ser, que no és un problema de diners, sinó que és
un problema senzillament d’operativitat, es facin dintre del termini i puguem invertir
aquesta balança, que en lloc d’estar a 218 i 800, estiguem a 800 i 200. I la última cosa
és una pregunta si algú m’ho pot aclarir. Dins de les factures que fa més de 3 mesos
que s’han presentat i que nosaltres, com ajuntament, no hem reconegut, que podríem
dir que són una mica les factures en les quals tenim un problema o hi ha alguna cosa,
n’hi ha una. Totes aquestes factures, no són moltes, i tot plegat pugen 91.000 euros,
n’hi ha una que ella sola puja 66.000 euros que la gira NADICO pel projecte de
reparcel·lació del Sector N. Voldria saber quin és el motiu pel que un treball que, en
principi, està encarregat des de l’equip de govern, està consensuat, passa més de tres
mesos sense que es reconegui, si és que hi ha algun problema en aquesta factura en
concret. Suposo que com és un import elevat sí que els hi sonarà i em podran
contestar. Només aquestes tres coses.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: no ho recordo perquè aquesta factura de NADICO
és un tema tècnic, però jo crec que l’últim 20 per 100 de la facturació que ha de cobrar
del Sector N, l’ha de cobrar una vegada aprovats els projectes d’urbanització i de
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reparcel·lació que no estan aprovats, val? Per tant, jo crec que és aquesta factura. Crec.
Llavors, senzillament aquest punt i el següent és donar compte. Són unes qüestions
absolutament tècniques. Jo vull dir dues o tres cosetes en aquest aspecte. Més que res
una, perquè veiem l’esforç que està fent l’ajuntament a tots els nivells, a nivell
econòmic. I en el tema de la morositat també. A l’any 2009 estàvem pagant des de la
data d’aprovació de la factura. O sigui, la factura arribava, l’entràvem i quan
l’aprovàvem, que potser havia passat lo que havia passat, a l’any 2009 estàvem pagant
a 142 dies de promig. A l’any 2010 a 186. A l’any 2011 a 202. A l’any 2012 a 85 i a
l’any 2013 a 41 dies. Per tant, aquí hi ha hagut un esforç tremend, en tots els sentits
econòmics de l’administració. Estem pagant a 41 dies. I també els hi puc dir en
aquests moments per 11 dies no complim la llei de morositat, però també els hi puc dir
que aquest trimestre del 2014 complirem escrupolosament amb la llei de morositat.
Complirem. Tindrem, perquè ara s’ha canviat la llei. Hi ha hagut una modificació a la
llei de contractes de l’Estat. Complirem des de que entra la factura tenim 30 dies per
informar-la. Si és positiva, va endavant. Si és negativa, tira enrere. I a partir d’aquesta
data tenim 30 dies per pagar-la. En aquests moments estem complint escrupolosament
això. Per tant, l’esforç que hem fet en aquest aspecte és brutal.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo l’esforç el reconec. N’he estat partícep i el
reconec des de dins i puc certificar que és cert. Més que res repeteixo. Dins amb tota la
bona intenció, la intervenció era per exemple, en el cas d’aquesta factura de 66.000
euros, jo diria que el que hauria d’haver tocat seria dir: “escolti, no reconec aquesta
factura, li torno, giri-me-la per 44, si és que l’hem de pagar de 44 i quan toqui em gira
la de 20”. Comptablement és el mateix però realment aquí tenim un nyap que puja
calés i que, vaja, no sé, a nivell de consell, eh?
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL QUART
TRIMESTRE DE 2013
De conformitat amb el que s’estableix a l’ article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de 9
de març, pel que es crea el fons per al finançament del pagament a proveïdors, pel que
es recullen les obligacions d’informació de les entitats locals que hagin formalitzat
operacions d’endeutament previstes en l’esmentat Reial Decret Llei, l’alcalde dona
compte de l’informe emès per la intervenció municipal en data 31 de gener de 2014,
sobre l’execució del pla d’ajust corresponent al quart trimestre de 2013 contemplat en
l’article 7 del Reial Decret Llei de 4/2012, de 24 de febrer
“Don Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental del Ayuntamiento de Les
Franqueses del Vallès, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, y que desarrolla la
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Orden HAP 2105a / 2012, de 1 de octubre respecto a las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley, se procede a emitir el presente
INFORME 4/2014 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

DE

AJUSTE

1. ANTECEDENTES
En fecha 27 de marzo de 2012, el pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de ajuste al
que se refiere el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan las obligaciones de información y los procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales.
El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento ligada con el mecanismo de
pago, con unos indicadores a lo largo del período de su vigencia positivos: remanente de
tesorería, recursos generados netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos
previstos para el pago de las obligaciones de la entidad local. El plazo máximo de
vigencia es de 10 años, hasta el ejercicio 2022
El artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo
para la financiación del pago a proveedores, se recogen las obligaciones de información
de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que hayan formalizado
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto Ley, deberán presentar
trimestralmente al Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas el
informe del interventor sobre la ejecución del plan de ajuste contemplado en el artículo
7 del Real Decreto Ley de 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al pleno de
la corporación local
Para las entidades locales no incluidas en los artículos 111 y 115 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, caso en que se encuentra el Ayuntamiento
de las Franqueses del Vallès, la remisión del primer informe trimestral (que incluirá los
datos acumulados de todo el ejercicio), se realizará transcurrido un año desde la
aprobación del plan de ajuste.
La información a suministrar corresponde a unos formularios que se adjuntan al
presente informe y que han de ser remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda y
Administraciones Públicas por vía telemática con el presente informe de seguimiento
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2013, y la fecha límite para ello es el
día 31 de enero de 2014 a las 18:00 horas (hora peninsular).
La entidad local ha cumplido con la obligación de remitir en el plazo previsto el informe
trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de
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julio, de modificación de la Ley 2/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad de operaciones.
2. SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE - PREVISIÓN 31/12/2013
MEDIDAS DE INGRESOS
MEDIDA 1: AUMENTOS TRIBUTARIOS
a) Incremento del IBI.
Se estimó un aumento de recaudación en 425.000 euros anuales.
El padrón del ejercicio 2013, sin tener en cuenta las liquidaciones, es de 4.609.521,75€
cuando el padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin tener en cuenta las
liquidaciones, fue de 4.426.832,98€. El padrón del ejercicio 2013 es superior al del
ejercicio 2012, que acumula el aumento del ejercicio anterior respecto al ejercicio 2011.
En el calendario fiscal del ayuntamiento se ha fraccionado su recaudación intentando
potenciar la domiciliación bancaria:
- la primera fracción del 5 de abril al 5 de junio para los recibos domiciliados
- la segunda fracción del 4 de noviembre para los recibos domiciliados
- y el día 3 de junio para los recibos no domiciliados
A fecha de 31 de diciembre de 2013 la recaudación ha sido de 4.029.346,28€, cuando a
31 de diciembre de 2012 fue de 3.857.013,43€ y a 31 de diciembre de 2011 fue de
3.504.141,05€.
Con lo que es aumento de recaudación respecto al ejercicio 2011, a 31 de diciembre, es
de 525.205,23€, superior en 100.205,23 euros a los 425.000 euros previstos en el plan
de ajuste.
Teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2013 no se produjo recaudación, que
el aumento de recaudación efectuado en el segundo trimestre de 2013 respecte a la
efectuada en el segundo trimestre del ejercicio 2011 ascendió a 232.512,64€ y en el
tercer trimestre se produjo un aumento de 284.930,24€ respecto a 2011, corresponde a
este cuarto trimestre un aumento de recaudación de 7.762.35 euros.
b) Revisión catastral
En aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias para consolidación de las finanzas municipales, el Ayuntamiento de
las Franquesas del Vallés se ha acogido durante el primer trimestre de 2013 a la
actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos por aplicación
de los coeficientes previstos, a estos efectos, en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado que entrará en vigor a partir del ejercicio 2014.
Asimismo este Ayuntamiento ha sido incluido en el proceso de Regularización prevista
para todos los municipios entre 20014-2015, para el primer semestre de 2014.
c) Incremento medio de los impuestos
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Para el ejercicio 2013 se ha previsto un incremento lineal de un 3,9% exceptuando el
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (que ya tiene la mayoría de categorías
de vehículos al tipo máximo) siguiendo el criterio habitual de este ayuntamiento de
incrementar según el índice General de Precios al consumo de setiembre 2011 a
setiembre 2012
Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento
lineal de un 3% (excepto IVTM y la tasa por recogida de residuos por la que se propuso
un incremento del 5%) Para el resto de ejercicios se propuso un incremento del 2,5%.
Para el ejercicio 2013 se ha previsto un aumento superior en un 0,9% (ha sido de un
3,9% en lugar del 3% previsto al inicio del plan de ajuste) para todos los impuestos y no
se llega al 5% previsto en la tasa de recogida de residuos que se espera queden
compensado con el aumento de 0,9% del resto.
MEDIDA 3: POTENCIAR LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA
DESCUBRIR HECHOS IMPONIBLES NO GRABADOS

PARA

a) Inspección tributaria licencias de actividad
Durante el ejercicio 2012, se contrató un servicio externo para actualizar los datos
referidos a empresas que operan en el municipio sin licencia de actividad o para
verificar que la licencia se adecua a la actividad.
Se estimó un incremento de recaudación de 50.000 euros para el ejercicio 2012, que
ayudaría a paliar la caída de ingresos por este concepto producida en los últimos
ejercicios. El total liquidado por este concepto en el ejercicio 2012 fue de de 23.630,70
euros. Durante el ejercicio 2013 el total de liquidaciones efectuadas por este concepto
ha sido de 84.067,11 euros, correspondiendo a este cuarto trimestre 16.577,47€.
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos
En la confección de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 se incrementó el 3,9%
de acuerdo con el IGPC de setiembre de 2011 a setiembre de 2012.
En las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012 se regularizaron precios con
incrementos superiores, para adecuar el precio al coste de los servicios, pero no fue
suficiente.
El incremento mínimo estimado en la confección del plan de ajuste para esta medida fue
de 30.000 euros anuales. El incremento real producido durante el ejercicio 2012 fue de
10.634,74 euros, pasando de unas liquidaciones de 156.409,84€ durante el ejercicio
2011 a 167.044,58 euros durante el ejercicio 2012.
Durante el ejercicio 2013 se han efectuado liquidaciones por importe de 190.560,83€.
El total de liquidaciones efectuada el cuarto trimestre asciende a 9.775,97€. El
incremento producido durante el ejercicio 2013 respecto al 2011 es de 34.150,99
euros.
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b) Incremento de precios de otros servicios públicos
En la confección de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 se incrementó el
3,9% de acuerdo con el IGPC de setiembre de 2011 a setiembre de 2012, con lo que se
prevé una mejor financiación de los servicios públicos.
Se estima un incremento anual de 10.000€
Tasa de recogida y eliminación de RSU
Para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se propuso en el plan de ajuste un incremento
lineal del 5%, para adecuar el coste del servicio al incremento del coste de la vida que
no se había podido recuperar en ejercicios anteriores Para el resto de ejercicios se
propuso un incremento del 2,5%.
Para el ejercicio 2013 se propuso un aumento del 3,9% en la confección de las
ordenanzas fiscales.
El padrón correspondiente al ejercicio 2012, sin tener en cuenta las liquidaciones, fue de
1.340.929,71€ y el de 2013, sin las liquidaciones, es de 1.380.607,65€.
La recaudación del padrón correspondiente a la tasa de recogida de residuos se inició el
día 5 de abril de 2013 y ha sido de 1.306.398,19 euros.
El aumento de recaudación producido respecto a 2011 de 147.360,41 euros, pasando
de 1.159.037,78 euros recaudados en el ejercicio 2011 a 1.305.926,62 euros en el
ejercicio 2012 y a 1.306.398,19 euros en el ejercicio 2013.
A fecha 30 de setiembre de 2011 se había recaudado 762.434,10€; a 30 de setiembre de
2012, 866.755,23€ y a 30 de setiembre de 2013, 846.669,39€. El aumento de
recaudación a 30 de setiembre de 2013 respecto a 30 de setiembre de 2011 fue de
84.434,10€, con lo que en este cuarto trimestre de 2013 el incremento de
recaudación respecto al ejercicio 2011 es de 62.926,31 euros
MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS
a) Novación contrato SEAE.
El Ayuntamiento presta el servicio de las instalaciones deportivas mediante gestión
indirecta, a través de una concesión administrativa.
En la confección del plan de ajuste se estimó un aumento anual de 100.000 euros
producto de la renegociación del contrato.
Durante el ejercicio 2012 se aprobaron las liquidaciones correspondientes a los
ejercicios 2010 (100.115,11€) y 2011 (115.408,94€), después de la auditoría interna
efectuada. También se firmó un nuevo acuerdo de novación del contrato actual, que
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tendria efectos en la liquidación correspondiente al ejercicio 2012, que se produce en el
ejercicio 2013.
La liquidación correspondiente al ejercicio 2012 se ha aprobado durante este cuarto
trimestre de 2013 por importe de 124.488,84 euros.
Se efectuaron liquidaciones durante el ejercicio 2011 por importe de 53.180,63€, en
2012 por 215.524,05 euros y en 2013 por 124.488,84 euros, con lo el aumento de
ingresos producido este ejercicio respecto 2011 es de 71.308,21 euros
b) Inicio cobro canon anual cesión uso terreno
En fecha 9 de diciembre de 2003 el Ayuntamiento y la empresa Gestió de Runes del
Vallès Oriental (actualmente Tecnocatalana de Runes, SL) firmaron un contrato para la
cesión de uso de un terreno para la instalación de una planta de gestión de residuos. El
citado contrato preveía el anticipo de los 5 primeros años por parte de la empresa, una
vez obtenidas todas las licencias preceptivas para desarrollar su actividad y un pago de
54.960 euros anuales a partir del quinto ejercicio con las licencias en vigor. Las obtuvo
en 2008, obligando el pago del citado canon a partir del ejercicio 2014, por tanto el Plan
de Ajuste tendrá sus efectos a partir del ejercicio 2014.
c) Inicio cobro canon concesión uso privativo bien de dominio público
El 9 de enero de 2007 el Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès y la empresa
Hotels Bisnet, SA (ahora Hotel Bisnet Cinco, SL) firmaron un contrato derivado de la
adjudicación de la concesión del uso privativo de un bien de dominio público
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de un hotel. El mismo
contrato preveía el anticipo de los cánones de los cinco primeros años de concesión,
período que finalizó el 2011. A partir del ejercicio 2012 la empresa concesionaria,
deberá ingresar un canon previsto de 70.000 euros anuales con la actualización prevista
del índice de precios al consumo. Se efectuaron liquidaciones durante el ejercicio 2012
por un importe de 73.620,24 euros. El cuarto trimestre de 2013, el importe liquidado
ha ascendido a 18.938,82 euros, siendo la estimación anual de 75.755,28€
Durante el cuarto trimestre de 2013 se ha adjudicado a empresa TG INDUSTRIA I
CONSTRUCCIÓ, SL la concesión del uso privativo de un bien de dominio público
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de una área de
estacionamiento de vehículos de transporte de mercancías. El canon anual asciende a
20.000 euros anuales, a liquidar con un año de carencia, se trata de una medida de
ingresos no prevista en el Plan de Ajuste inicial.
MEDIDAS DE GASTO
Como norma general se contempló un incremento medio en las partidas de gastos
corrientes y transferencias corrientes (Capítulos II y IV) del 2% de media anual a lo
largo del período de vigencia del Plan. Un incremento inferior al de los ingresos durante
estos mismos años y que responden fundamentalmente a una previsión del incremento
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del coste de la vida. Sin embargo durante los tres primeros años esta tasa de crecimiento
se ha situado en el 0% hecho que sumado a las medidas estructurales que se tomaron (y
que serán vigentes durante todo el Plan de Ajuste) implican un decrecimiento de estos
capítulos presupuestarios los próximos cuatro años respecto al presupuesto del 2011.
Cabe destacar, pues, que los capítulos I, II y IV de gastos, según el plan de ajuste
aprobado, estarían congelados desde el ejercicio 2012 hasta el ejercicio de 2015. En
este sentido, la cifra contenida en el capítulo II de 2012 arrojaba un valor de 5,4
millones de euros, unos 117 mil euros superiores al 2011, pues en el primero de estos
ejercicios se incluyeron las facturas pendientes de aplicación presupuestaria del
ejercicio 2011 (116.773 euros). El incremento del capítulo II en el ejercicio 2013 ha
sido solamente de 29 miles de euros. Se ha efectuado una contención del gasto en líneas
generales que en algunos casos no ha sido posible debido principalmente a la previsión
de las futuras revisiones de precios de los contratos y al incremento de los tipos
impositivos del IVA.
MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL
a) Jubilaciones de 2012 a 2021
Se hizo un cálculo del ahorro producido por la no provisión de las plazas que quedarán
vacantes por jubilación. Se inicia el ejercicio 2013 con un ahorro de 29.000 euros y
termina el ejercicio 2022 con un ahorro de 217.000 euros. En el cuarto trimestre del
ejercicio 2013 se mantiene la contractación de interinidad justificada por la prioridad y
excepcionalidad del servicio en la primera vacante por jubilación incluída en el Plan de
ajuste, por lo tanto no se ha producido ahorro.
b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral
El convenio de los trabajadores de este Ayuntamiento, prorrogado des de 2012 incluye
un acuerdo de aplicación de jornada de 37,5 horas de cómputo semanal. El ahorro
inicial previsto se había calculado en 15.000 euros anuales. La previsión de ahorro
presenta un aumento de 12.000 euros en este cuarto trimestre, siendo el ahorro total
para todo el ejercicio de 2013 de 22.000 euros.
c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización
En el plan de ajuste se había previsto un proceso de funcionarización de plazas que
conllevan funciones que debieran ocupar funcionarios y están ocupadas por personal
laboral. Asimismo este proceso conllevaría una reducción de los costes en cotización a
la seguridad social. Debido a la impugnación por parte del Estado de determinados
procesos generalizados de funcionarización, el Ayuntamiento está negociando con los
representantes de los trabajadores la funcionarización de determinadas plazas, por tanto,
el ahorro se producirá durante el 2014 y posteriores ejercicios.
d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por incapacidad
transitoria
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El Ayuntamiento dejó de complementar hasta el 100% del sueldo íntegro en casos de
incapacidad laboral transitoria. Sólo se complementa por la cantidad y el tiempo que
prevee la legislación vigente y aquellos casos que por acuerdo con los representantes
sindicales se pactaron en fecha 11/10/2012. En el primer, segundo y tercer trimestre se
obtuvo un ahorro acumulado port importe de 4.238,76.- euros. En el cuarto trimestre se
obtiene un ahorro por importe de 1.567,77 euros, siendo el acumulado total hasta
31/12/2013 de 5.806,53 euros.
MEDIDA 7: CONTRATOS EXTERNALIZADOS QUE CONSIDERANDO SU
OBJETO PUEDAN SER PRESTADOS POR PERSONAL MUNICIPAL
a) Reducción de gastos jurídicos
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan
de ajuste.
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 es de 50.000
euros, pasando de un crédito inicial de 110.000 euros en el ejercicio 2011 a un crédito
inicial de 60.000 euros del ejercicio 2012..
Para el ejercicio 2013 se ha dotado crédito inicial de 60.000 euros. Se ha autorizado
gasto por importe de 34.485,95€ y reconocido obligaciones por importe de 30.189,93€.
El ahorro anual producido es de 75.514,05 euros (50.000€ corresponden a la
reducción de la dotación presupuestaria y 25.514,05€ a la dotación presupuestaria no
gastada. Corresponde a este tercer trimestre 38.014,05 euros
b) Reducción en estudios y proyectos externos
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan
de ajuste.
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 fue de 14.000
euros, pasando de unas obligaciones reconocidas de 59.000 euros en el ejercicio 2011 a
45.000 euros en el ejercicio 2012.
El crédito inicial previsto en el prepuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros,
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.
Durante el ejercicio 2013 se ha autorizado gastos por importe de 26.351,08€ y
reconocido obligaciones por importe de 16.230,24, con lo que el ahorro anual es de
43.769,76€ (20.000€ producidos por la reducción de la dotación presupuestaria y
23.769,76€ por dotación presupuestaria sin reconocimiento de obligaciones).
Corresponde a este cuarto trimestre un ahorro de 28.769,76 euros
MEDIDA 15: REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIPO
NO OBLIGATORIO
a) Novación del contrato de concesión de la Escuela Municipal de Música
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El Ayuntamiento presta este servicio público mediante gestión indirecta por concesión
administrativa a la fundación Conservatorio del Liceo, que ha aceptado una reducción
de la aportación municipal de 100.000 euros anuales. Se había previsto que la novación
del contrato tendría efectos en curso 2011-2012. El ahorro real producido en el
presupuesto de 2012 fue de 144.415,18€ (incluye el ahorro producido correspondiente
al curso 2011-2012 y el correspondiente al curso 2012-2013).
El ahorro estimado producido el ejercicio 2013 ha sido de 115.025€ (incluye el ahorro
producido correspondiente al curso 2012-2013 y el correspondiente al curso 20132014), correspondiendo a este cuarto trimestre 27.800 euros
b) Reducción gasto autobús urbano
A lo largo del plan de ajustes se estimó una reducción de 50.000 euros anuales.
Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria respecto
a la dotación del ejercicio 2011 motivada por el acuerdo al que llegaron el
Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del servicio de autobús, gracias al
cual se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al servicio.
Durante el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria al servicio del transporte urbano
aumentó a 119.000€ porque se incluyó en esta partida la aportación al ayuntamiento de
Granollers para financiar el déficit (75.000€) que estaba contabilizado en otra partida en
el ejercicio 2012 y también se incluyeron los gastos de los títulos sociales (30.000€),
que también estaban contabilizados en otra partida, siendo el aumento real de dotación
la presupuestaria para el 2013 de 14.000 euros respecto al ejercicio 2012, lo que supone
una reducción de 41.000 euros respecto a 2011.
Una parte del servicio de autobús urbano de les Franqueses del Vallès, L1, L2 (20, 21 y
22) y L3 está integrado en el área urbana de Granollers, La Roca del Vallès i
Canovelles. Los gastos producidos durante el ejercicio 2013 por estas líneas ha sido de
75.351,24€. Hay que tener en cuenta que durante el ejercicio 2013 se ha producido la
liquidación de la participación en los gastos correspondientes al ejercicio 2012, que
debido a una reducción de usuarios, ha significado para el ayuntamiento un gasto
complementario de 8.373,66€, siendo el gasto total anual de estas líneas de 83.724,90€.
La otra parte del servicio, futura L6 (L408) servicio de autobús municipal, ha tenido un
coste anual de 63.168,48€. En esta línea ha aumentado el número de usuarios en un
30% respeto al ejercicio 2012, pasando de los 16.000 usuarios a los 21.000, debido
sobretodo la racionalización del servicio, con la implementación de un nuevo recorrido
y la adecuación del horario
Por otra parte, se ha realizado un mayor control en los títulos bonificados, con el que se
ha obtenido un ahorro anual de unos 18.000 euros, pasando de un gasto de 30.000 euros
durante el ejercicio 2012 a un gasto de unos 12.000 euros.
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El ahorro producido durante el ejercicio 2013 es de 51.000€ anuales (41.000€ por la
reducción de la dotación presupuestaria+18.000€ control títulos bonificados -8.000€
liquidación ejercicio 2012), correspondiendo a este cuarto trimestre 6.000 euros
c) Nueva contratación concesión Can Font
Se había previsto que con la negociación de la prórroga del contrato que se efectuaría en
el mes de septiembre de 2012 se obtendría un ahorro anual de 11.000 € (facturan 11
meses-1.000 € mensuales). Para el ejercicio 2012 se estimó un ahorro de 3.000 euros.
La prórroga del convenio se realizó en agosto de 2012, por 3 ejercicios, y de los 41.000
euros anuales del ejercicio 2011 se pasó a un gasto máximo anual de 31.000 euros
(6.000 € como patrón jurídico y un máximo de 25.000€ en aportación a gastos). El
ahorro efectuado en el ejercicio 2012 por este motivo fue de 5.000 euros, teniendo en
cuenta que el gasto anual producido fue de unos 36.000 euros.
En el ejercicio 2011 el gasto trimestral era de 10.250 euros. Durante este cuarto
trimestre los gastos ascienden a 6.919,29 euros, lo que significa un ahorro trimestral
de 3.330,71 euros.
El ahorro anual producido es de 13.913,09 euros
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO
a) Renegociación contrato recogida de residuos
Se había estimado una reducción del gasto en el ejercicio 2012 de 50.000 € y de
100.000 euros para el resto del período, debido a las negociaciones que se habían
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de
1.000.000 de euros anuales, se produce el ejercicio 2013 y el Ayuntamiento lo puede
prorrogar por 2 ejercicios más.
Durante el presente ejercicio ha finalizado el periodo de amortización de los vehículos,
por tanto, durante el cuarto trimestre de 2013 no se paga por este concepto, que a nivel
anual representan 115.000 euros aproximadamente.
El tercer trimestre de 2013 se aprovaron las revisiones de precios de 5 ejercicios (2008 a
2012) con un importe total de 784.683,72 euros. Durante el tercer trimestre se reclamó
a la empresa, por trabajos no efectuados, un importe de 296.233,64€.
Una vez negociado con la empresa, durante este cuarto trimestre, se ha reducido la
reclamación a 176.233,64€
Por otra parte el mes de diciembre de 2013 se suprimió el servicio de recogida de papel
y cartón, lo que supondrá un ahorro anual de 25.000 euros. Durante este trimestre
supone un ahorro de 2.000€.
Por lo tanto el ahorro anual producido asciende a 178.233,64€, se debe tener en
cuenta que si bien se computa todo el ahorro en el ejercicio 2013, este ahorro se produce
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en parte por la no aceptación de determinados servicios facturados que corresponden a
ejercicios anteriores.
b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales
Se había previsto prorrogar el contacto durante el ejercicio 2012, y se estaba negociando
una mejora con la empresa titular, que ofrecía un aumento del servicio al mismo costo
(la limpieza de un centro escolar que hasta ahora no estaba incluida en el convenio y
supondría un ahorro anual de 40.000 euros, que para el ejercicio 2012, teniendo en
cuenta las fechas, estimaba un ahorro de 12.000 €). No se logró llegar a ningún acuerdo
y finalmente el Ayuntamiento licitó el servicio que ha sido adjudicado para el ejercicio
2013 por importe de 500.968,62 € ( 414.023,65 € + IVA).
El coste del servicio de limpieza del anterior contrato, junto con la limpieza del centro
escolar y la limpieza de las dependencias de la sociedad municipal Les Franqueses
Entorn Verd, SL era de unos 500.000 euros. Aparentemente no ha habido ningún
ahorro, pero hay que tener en cuenta la subida del IVA del 3% que supone unos 15.000
€.
Durante el cuarto trimestre de 2013, el ayuntamiento ha tenido que modificar el contrato
suscrito con al empresa IDONIA-NATUR,SL en 49.634,35e euros anuales, para incluir
nuevas necesidades de limpieza derivadas del incremento en la frecuencia de uso de
diversos centros, del uso de espacios que no se utilizaban con anterioridad, del aumento
de líneas en diversas escuelas y de la asunción de trabajos específicos de limpieza que
hasta el momento no se realizaban, lo que ha supuesto un gasto superior para este
ejercicio 2013 de 16.544,78€
c) Nuevo contrato de mantenimiento de edificios municipales
Se había previsto la licitación de un nuevo contrato de mantenimiento de los edificios
municipales. Se esperaba una reducción del coste de un 25%, con lo que se esperaba
una reducción de 25.000 euros anuales. Para el 2012 se había previsto un ahorro de
15.000 €. De momento aún no se ha procedido a su licitación, aunque el Ayuntamiento
ha iniciado los trámites y se va a licitar durante el el primer trimestre de 2014, con un
tipo de licitación inferior al actual.
Durante el ejercicio 2012 se efectuó una mejor gestión del servicio, reduciendo las
facturaciones fuera del convenio, pasando de unas obligaciones de 150.489,06 euros el
ejercicio 2011 a 119.401,74 euros en el ejercicio 2012.
Las obligaciones reconocidas este cuarto trimestre ascienden a 95.327,59€ euros y con
unos gastos comprometidos de 103.947,47€. El ahorro producido anual producido es
de 15.454,27 euros
d) Adhesión al contrato de compra agregada de telefonía y datos
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La reducción prevista para el ejercicio 2012 era de 10.000 euros anuales y para el resto
de ejercicios en los que estuviera vigente el plan de ajuste era de 20.000 euros anuales.
El ayuntamiento tenía contratados los servicios de telefonía fija y móvil con varias
compañías y nunca se había realizado un concurso público para licitar estos servicios.
Se había iniciado, durante el ejercicio 2012, contactos con el Consell Comarcal del
Vallès Oriental (CCVO), para adherirnos al contrato de compra agregada que tiene
suscrito este consejo, que no prosperaron.
Se optó después por una licitación mediante subasta electrónica, adjudicándose a la
operadora VODAFONE ESPAÑA SAU por 41.079,20€ anuales. Durante este primer
trimestre de 2014 se ha formalizado el contrato, y empezará a operar el nuevo operador,
con el correspondiente ahorro, que se prevé de 50.000 euros anuales.
Entre tanto durante el ejercicio 2012 i 2013, fruto de negociaciones que se mantuvieron
con la compañía suministradora actual del servicio de telefonía básica, acceso básico
RSDI, puesto de trabajo de voz y ADSL, se obtuvo un descuento en la aplicación de las
tarifas, pasando de un gasto anual de 81.802,19 euros durante el ejercicio 2011 (unos
20.000 euros trimestrales), a un gasto anual de 72.181,43 euros durante el ejercicio
2012.
Por otra parte se están implementando otras mejoras, sobre todo por lo que respeta a los
gastos de conexión a internet. Su resultado económico, estimado en un ahorro anual de
unos 5.000 euros, se producirá durante el ejercicio 2014
No se estima ningún ahorro durante el ejercicio 2013.
e) Reducción de gastos en prensa y representación
Se ha reestructurado y redimensionado el equipo de prensa, no renovando dos contratos
laborales a su vencimiento, se ha modificado el formato de boletín municipal y se ha
racionalizado el gasto en las partidas de prensa, publicaciones y representación. El
ahorro previsto era de 60.000 euros.
La dotación presupuestaria para estas partidas se redujo en 30.000 euros pasando de
190.000 euros en el ejercicio 2011 a 160.000 euros en el ejercicio 2012, incorporándose
al ejercicio 2012 los gastos de los contratos externos que se había efectuado para suplir
los contratos laborales.
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2013 se ha reducido a 140.200 euros que
respecto a los 160.000 del ejercicio 2012 y a los 190.000 euros del ejercicio 2011,
supone una reducción total acumulada de 49.800 euros, lo que supone un ahorro
trimestral de 12.450 euros
El total de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2013 es de 127.605,19€ con
unas autorizaciones de gasto que ascienden a los 140.200€ .
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f) Medidas de ahorro energético en el alumbrado público y en los equipamientos
municipales
El Ayuntamiento está implementando un plan de racionalización del consumo
energético del alumbrado público y equipamientos municipales. El ahorro anual
previsto se estimó en 30.000 euros.
Para el ejercicio 2012 el ahorro producido por reducción del consumo energético
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 60.000
euros. También se produjo un ahorro importante en la facturación de los consumibles
estimado para el ejercicio 2012 en 160.000 euros.
Para el primer trimestre de 2013 se produjo un ahorro por reducción del consumo
(apagón puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) respecto al
mismo periodo de 2012 de 15.490,94€. También se produjo un ahorro en los
consumibles durante el primer trimestre del ejercicio 2013 respecto al mismo periodo
del ejercicio 2012 de 59.472,61€.
Para el tercer trimestre de 2013 se produjo un ahorro por reducción del consumo
(apagón puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) respecto al
mismo periodo de 2012 de 19.266,39€. También se produjo un ahorro en los
consumibles durante el segundo trimestre del ejercicio 2013 respecto al mismo periodo
del ejercicio 2012 de 1.599,06€.
Para este cuarto trimestre de 2013 no se dispone de datos de ahorro por consumibles.
Se ha pasado de un consumo de 1,6 millones de kW durante el ejercicio 2012 a 1,4
millones de kW durante el ejercicio 2013 lo que supone un ahorro de un 12% que
cuantificado son unos 40.000 euros anuales. Hay que tener en cuenta de todas maneras,
el incremento de los tramos de potencias altas del segundo semestre de 2013, que
comporta que el ahorro en KW no comporte el proporcional ahorro económico.
g) Reducción de determinadas partidas de gasto corriente (material de oficina,
correos ...) en un 15%
La reducción media en las partidas de gasto corriente se estimó en un 15%. El ahorro
previsto en la adquisición de material de oficina y en gastos de correos, por ejemplo, se
estimó en 20.000 euros anuales.
El ahorro real obtenido se estimó en 30.000 € pasando de un crédito inicial para estos
conceptos en el presupuesto del ejercicio 2011 de 125.000 euros a un crédito inicial de
95.000 euros en el ejercicio 2012, con unas obligaciones reconocidas durante el
ejercicio 2012 por importe de 64.247,35 euros, muy inferiores a la dotación
presupuestaria inicial.
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Para el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria se ha reducido a 80.000 euros, que
significa un ahorro anual respecto al ejercicio 2011 de 45.000 euros, correspondiendo a
este cuarto trimestre 11.250 euros
Durante 2013 se ha reconocido obligaciones por importe de 75.418,64 euros, lo que
supone un ahorro de 5.000 euros mas.
El ahorro anual producido es de 50.000 euros
3. ANEXOS
Se adjuntan diferentes anexos según modelo elaborado por el Ministerio de Economía y
Hacienda
Anexo 1: Informe trimestral de seguimiento de ingresos, donde se comparan las
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2012, los datos previstos según el plan de
ajuste con las de la previsión de la ejecución para el primer segundo del ejercicio 2013
con el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento
Anexo 2: Informe trimestral de seguimiento de gastos, donde se comparan las
magnitudes de la liquidación del ejercicio 2012, los datos previstos según el plan de
ajuste con las de la previsión de la ejecución para el segundo trimestre de ejercicio 2013
con el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento
Anexo 3: Información complementaria sobre operaciones o líneas de crédito contratadas
y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores, junto
con la confirmación de haber actualizado los datos de información al CIR local
Anexo 4: Avance remanente de tesoreria
Anexo 5: información adicional sobre los avales públicos recibidos
Anexo 6: Información complementaria sobre operaciones o líneas de crédito contratadas
y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores, junto
con la confirmación de haber actualizado los datos de información al CIR local
Anexo 7: Informe trimestral de deuda comercial.
Anexo 8: información adicional sobre operaciones con derivados y otro pasivo
contingente.
Anexo 9: informe sobre finalización del plan de ajuste
4. CONCLUSIÓN
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El objetivo del plan de ajuste era la generación de suficientes recursos para poder
proceder a la devolución de la operación de endeudamiento, con unos indicadores, a lo
largo del período de su vigencia, positivos: remanente de tesorería, recursos generados
netos, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, dando cumplimiento asimismo a los plazos previstos para el pago de las
obligaciones de la entidad local. A final del ejercicio se cumple en términos generales
con las medidas y se cumple con el objetivo básico del Plan de Ajuste, generar recursos
suficientes para atender el préstamo concertado en su día.
Las previsiones contemplan:
1. Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
No se prevé que se incumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando se
efectúe la liquidación del ejercicio 2013.
2. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos para el ejercicio
2013 se cuantificaron en 655 miles de euros i han sido de 867,86 miles de euros
3. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos cuantificadas en 560
miles de euros para el ejercicio 2013, han sido de 643,37 miles de euros.
4. No se ha recibido ningún aval público durante el primer trimestre del ejercicio 2013
5. Por lo que respecta a las operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores se ha cumplido
con la obligación de actualización de información de la CIR-Local.
6. En el informe de seguimiento de la deuda comercial se declara que la entidad local ha
cumplido con la obligación de remitir el informe trimestral sobre cumplimiento de los
plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones.
Se prevé que la entidad local incumplirá los plazos establecidos por la ley situándose a
un periodo medio de pago superior a 30 días, pero se cumplen los nuevos periodos de
pago previstos por la modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y que en principio deberían ser los de referencia de morosidad para las
administraciones a partir de 2014.
7. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna operación de derivados u otro pasivo
contingente
8. Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio”
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El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: la primera és que normalment faig sempre, que és
per què no es funcionaritza el personal ja que és una mesura d’estalvi? Aquí l’excusa
és que no es pot fer de forma generalitzada. Ningú ho ha dit en cap moment. Han
passat dos anys. Podíem fer-ho de forma escalonada, com s’està fent en altres
ajuntaments, amb el personal administratiu, etc. Aquí tenim un cap de recursos
humans que aquesta tasca és la que hauria d’estar desenvolupant, i a dia d’avui no hem
estalviat ni un euro en aquest concepte. Per tant, algú no està fent la feina en aquest
concepte. Jo li reclamo. I l’excusa no pot ser que porten dos anys negociant amb el
comitè. Això no és una excusa, perquè a més ho reflexa inclús aquí. Dit això, clar
nosaltres anem mirant i, per exemple hi ha alguns exemples que no acabem d’entendre
on està l’estalvi. Li poso per exemple la recollida de residus on se’ns diu literalment
que l’empresa presenta per cinc exercicis de 2008 a 2012, per no sentar-se anualment
també com diu el conveni i les pliques a negociar els increments anuals, no es va
sentar ningú del 2008 al 2012 amb aquesta empresa. Per tant ells presenten uns
números, set-cents i pico mil euros. Per tant aquí hi ha deixadesa, com a mínim tècnica
i política. Però bé, es negocia i s’arriba a que realment el què es deu són 176.233,64
euros. Que curiós que l’estalvi és 178.233,64. Per tant l’estalvi és de 2.000 euros. No
de 178 mil! Dos mil! Perquè els hi devem 176.000. Llavors clar, per a mi això no té
massa sentit, que algú m’ho expliqui. Jo sé que això és un estalvi i ja ho pagarem, però
és que ho hem de pagar ja. Això surt a concurs i hem d’estar a zero amb el
concessionari. No podem estar en un concurs on devem calés. D’acord. Però, m’entens
que no pot haver un guany de 178 mil quan hem de pagar 176 mil euros? No ho acabo
d’entendre-ho. Llavors tot l’informe evidentment es basa en la foto de l’any 2011. clar
ens trobem amb situacions que ens diuen per exemple que respecte al transport s’ha
apujat una part al 2012, però com que fem un estalvi respecte al 2011 de 40.000 euros,
jo poso un benefici de 41.000 euros, etc. Jo veig que surt uns comptes fetes amb la
intenció de justificar-ho a Madrid, però jo no sé si això és la foto real d’aquest moment
d’aquest ajuntament, econòmicament. Entenc que és una justificació econòmica i punt.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: molt breu, dins del mateix apartat. Jo és un
aclariment, eh? Només el que demano, l’informe bàsicament és una reproducció dels
informes anteriors, canviant dades, canviant imports, conforme va evolucionant la
cosa. És un criteri, vull dir, no entraré aquí. Una cosa que sí que voldria que
m’aclarissin, dintre del tema de la recollida de residus, diu textualment a la pàgina 14
del què tenim nosaltres de la convocatòria del Ple: “per altra part, en el mes de
desembre de 2013, es va suprimir el servei de recollida de paper i cartró, el què suposa
un estalvi anual de 25 euros. Durant aquest trimestre suposa un estalvi de 2.000
euros.” Voldria que m’aclarissin en què consisteix això exactament, lo de suprimir el
servei de recollida de paper i cartró. És que vaja, no sé, tinc els meus ... En qualsevol
cas està molt mal explicat (se sent una intervenció d’algun regidor que no queda
enregistrada). Però coincideix amb mi que quan un llegeix “se suprime el servicio de
recogida de papel y cartón”, sembla una mica que diguis, ja ho faran els autònoms, que
buiden contenidors.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo us demanaria, això és un informe d’intervenció.
I jo us demanaria dubtes molt concrets perquè jo tampoc sé de tot, val? És que us
adrecéssiu a l’interventor, i que l’interventor us expliqués perquè és el seu informe. Jo
us puc dir el que us puc dir. Es van suprimir a final d’any, a final d’any es va suprimir
la recollida de cartrons a comerços. Però a finals d’any. Això genera un estalvi més
important tot l’any, però a final d’any genera només aquest estalvi petit. Crec que
aquesta és la explicació. I llavors el tema d’aquest informe, i ho diu i ho llegiré tal i
com ho diu, hi ha 26 mesures aprovades i l’objectiu del pla d’ajust és la generació de
suficients recursos per tal de procedir a la devolució de l’operació d’endeutament
lligada al mecanisme de pagament. Aquells 7,4 milions d’euros, val? Llavors, en
aquests moments, de les 26 mesures en més o menys fortuna n’estem fent 24. I hi ha 2
que no les estem fent: amortitzar les places per jubilacions, no ho estem fent. I no
estem fent el tema de la funcionarització. Hi ha hagut alguna impugnació a Caldes
però que jo hi crec en la funcionarització. Hi crec. I de fet, el pressupost que vam
aprovar hi ha unes places a funcionaritzar. Hi són. I ara hem de fer els processos. Però
jo hi crec. Jo crec que l’estructura dura de l’ajuntament ha de ser funcionària. Que els
enginyers han de ser funcionaris. Que els arquitectes han de ser funcionaris. Que els
auxiliars administratius i administratius han de ser funcionaris. Per tant ens hi
posarem. Però a nivell general estem complint amb els paràmetres que ens marca el
pla d’ajust. I deixeu-me que digui dades perquè la gent les sàpiga i punt. Pel que fa a
les mesures d’ingrés, nosaltres havíem pressupostat ingressar 655 mil euros més, i hem
generat majors ingressos per valor de 867 mil. Per tant hem generat més ingressos. I
pensàvem reduir la despesa en 560 mil eruos i l’hem reduïda en 643 mil. Per tant això
fa que en aquests moments hi hagi un diferencial de 296 mil euros. I això són dades
objectives del senyor interventor. En aquest aspecte, senyor Bernabé, del què em diu
de les escombraries, jo li demanaria que l’interventor que l’interventor ens ho
expliqués. És el seu informe. Jo no li puc dir més perquè tampoc ho sé.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 31 DE DESEMBRE
DE 2013, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1
D'OCTUBRE,
DE
SUBMINISTRAMENT
D'INFORMACIÓ
TRIMESTRAL, PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27
D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA
En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) per
mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu
d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i l’art. 191 Reial Decret Legislatiu
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2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals
Vist l’informe de l’nterventor accidental referit a l’estat d’execució dels pressupostos a
31 de dessembre de 2013 en el que es posa de manifest que:
•

S'ha complert en termes generals el que estableix l'art. 92 i següents del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el Capítol primer
del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei reguladora de las hisendes locals (TRLLRHL), en
matèria de pressupostos, així com la nova Instrucció del model normal de
Comptabilitat.

•

La corporació local dona compliment al requeriments de la Llei orgànica 2/2012
d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa

•

Aquest informe de liquidació a 31 de desembre de 2013 ha estat tramès al
Ministeri d’Economia i Hisenda en data 31 de gener de 2014, donant
compliment a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació
contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrar d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera

•

Cal donar compte al ple de la corporació de la liquidació dels pressupostos
corresponen al quart trimestre de 2013

Vista la comunicació telemàtica efectuada al ministeri per cadascuna les entitats locals
incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre,
ajuntament i patronats municipals amb el seguen detall:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resum classificació econòmica
Detall ingressos corrents
Detall ingressos de capital i financers
Detall despeses corrents
Detall despeses de capital i financers
Calendari, pressupost de tresoreria i necessitats d’endeutament
Romanent de tresoreria
Dotació de plantilles i retribucions

S’hi afegeixen els annexes següents:
•
•

Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC
Informació de la regla de la despesa
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Primer.- DONAR COMPTE al ple de l’ajuntament de l’estat de la liquidació dels
pressupostos corresponen al quart trimestre de 2013, que inclouen els de l’ajuntament,
el Patronat municipal de cultura i el Patronat municipal d’esports.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: aquí, breument explicar. Al final totes les dades es
posen a dintre de l’ordinador i l’estat et diu si ho has fet bé no ho has fet bé. Tres
dades que són el que ens han vist. Diu, a 31 de gener de 2014, “cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria”, per tant complim aquest objectiu; “cumple el objetivo de
la regla del gasto”, que no pots gastar més del que posa al pressupost més un
percentatge; “el nivel de deuda viva es de 14.080.814 euros”, que és, estem molt per
sota del permès del 110 per 100 dels recursos ordinaris. Estem en aquests moments al
87 per 100. I després, l’última dada dir que cal afinar els números, però en aquests
moments estarem parlant que el resultat pressupostari de romanent de tresoreria de
l’any 2013 estarem a prop de 1,6 milions d’euros que acabarem de perfilar a data 31
de març, em sembla que és, no 28 de febrer, u de març? O sigui, l’u de març tindrem
els resultats positius pel romanent de tresoreria estarem voltant al 1,6 milions d’euros.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR
DURANT L'ANY 2014 DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES
ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE DESNONAMENT
D'HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA
ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen
milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa.
ATÈS que en els casos d’execucions o transmissió forçosa judicial, per impagament
d’hipoteques o altres, el deutor-desnonat és subjecte passiu de l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana donat que es produeix una
transmissió de l’habitatge urbà i, per tant, té lloc el fet imposable.
ATÈS que és evident que les famílies que perden la seva residència habitual perquè no
poden fer front a les seves obligacions econòmiques, siguin quines siguin, constitueixen
un dels principals col·lectius que poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen,
per tant, objecte d’especial atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció
social.
ATÈS que en aquestes circumstàncies la liquidació de la plusvàlua suposa un cas
flagrant d’injustícia tributària.
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ATÈS que el marc legal vigent, el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL),
regula de manera insuficient la possibilitat de què els ens locals estableixin beneficis
fiscals per aquestes situacions, de tal manera que els ajuntaments ens veiem obligats a
preveure la liquidació d’aquests tributs a aquestes persones ja que consten com a titulars
del bé, per molt injust que ens sembli; i que aquesta és una matèria reservada a llei
segons l’article 8.d) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
ATÈS que en la majoria dels casos, aquestes liquidacions seran objecte d’impagament,
acumulació de sancions i d’interessos i acabaran molt probablement rebent la
qualificació final d’insolvència, amb la qual cosa es consignen ingressos que no es
cobraran i s’incorre en despeses de gestió respecte de deutes que esdevindran
incobrables.
ATÈS que la pròpia regulació del IIVTNU ja recull la figura del substitut del
contribuent, atribuint les obligacions tributàries a persones físiques o jurídiques, o
entitats regulades a l’article 35.4 de la Llei General Tributària, distintes del subjecte
passiu quan les circumstàncies així ho recomanen per raons d’eficiència en la gestió
tributària, entre altres.
Els antecedents descrits recomanen la redacció i aprovació de la present proposta, per
tal de donar compliment als següents
OBJECTIUS DE L’ACORD
1. Millorar l’ordenament jurídic que regula la fiscalitat dels ens locals, concretament el
TRLHL, per dotar-lo de la mínima sensibilitat exigible en casos de desnonament forçós
per execució judicial d’hipoteques. A criteri dels proponents resulta inacceptable
liquidar l’Impost Increment del Valor Terrenys Naturalesa Urbana (IIVTNU) a les
famílies que han perdut el seu habitatge habitual per raons econòmiques en un procés
judicial.
2. Incentivar a les entitats financeres a cercar amb major intensitat alternatives al
desnonament.
3. Evitar actuacions de gestió i recaptació que pressuposin un nul profit per a l’erari
públic o per al compliment dels fins encomanats als poders públics i que, a la seva
vegada, generen un cost superior a l’ingrés que d’ells poguessin derivar-se.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al Govern de l’Estat espanyol a legislar, de conformitat amb l’article
8.d) de la Llei 58/2003, General Tributària, i fent referència sempre a titulars de
primera residència:
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a) L’atribució de la condició de substitut del contribuent a l’entitat financera creditora
i promotora del procediment de desnonament, alliberant així al subjecte passiu
(persona o família desnonada) de la càrrega del pagament de la plusvàlua tant si es
formalitza en compra-venda, com si es formalitza en dació en pagament.
b) La possibilitat que els ens locals puguin accelerar la declaració de fallida dels
subjectes passius respecte de quotes meritades amb anterioritat a la mencionada
reforma legislativa.
Segon.- ACORDAR la suspensió cautelar per a l’any 2014 de les liquidacions de les
plusvàlues als afectats per processos de desnonament d’habitatges de primera
residència, i aquelles d’exercicis anteriors encara no fetes efectives pel mateix motiu.
Tercer.- REMETRE aquest acord pel seu coneixement i adhesió a les entitats
municipalistes de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament
de Catalunya, i NOTIFICAR-HO a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de les
Franqueses del Vallès als efectes escaients.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: una reflexió. En el punt 1, li diem al govern que
legisli i li diem concretament: la càrrega del pagament de la plus vàlua, tant si es
formalitza compravenda com si es formalitza dació en pagament. Però nosaltres, quan
aprovem el punt 2, esborrem lo de la compravenda i només parlem de la dació. És
important, perquè com em va dir un bon caixer d’aquesta comarca, 9 de cada 10 dacions
es transformen en compravendes, precisament per no inflar estadístiques. Per tant, em
sembla incongruent demanar-li al govern que legisli sobre algo que després nosaltres no
aplicarem. En aquest sentit no sé si es pot fer aquí algun afegit o algo així. I dos, no sé si
seria interessant, perquè això al final l’únic que fa és aplaçar un possible pagament
d’una gent que acabaran no pagant. Si des de serveis socials hi ha un informe favorable,
doncs fer una bonificació important perquè no només sigui un aplaçament, sinó
pràcticament una dació, en aquest sentit. Això no crec que hi destaqui, però sí que faria
la petició si és possible fer això, una bonificació important i no un aplaçament d’un
deute que difícilment cobrarem.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bona nit. Jo voldria afegir unes dades respecte al
tema de les expedients que ens han arribat des de l’Organisme de Gestió del 2013
perquè com recordeu, es va aprovar l’any passat el mateix que estem aprovant avui o
intentem aprovar, ho vam aprovar l’any passat. Ens han arribat unes dades que són de
34 expedients suspesos en dació de pagaments. Amb aquesta dada volem dir que fent
una mica de referència de lo que ens pregunta el sr. Bernabé, penso que serveis socials
quan arriben aquests casos, automàticament els hi donem la oportunitat de que passin a
negociar per què puguin suspendre els expedients de plus vàlua. A partir d’aquí, totes
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les altres ajudes que pot haver des de serveis socials, passen per un informe social. Això
ja està previst.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no s’ha dit en la resposta que ha donat la sra.
Regidora al sr. Bernabé. Jo entenc que el redactat de l’acord ja és correcte, en el sentit
de que estem acordant la suspensió per les liquidacions de les plus vàlues als afectats
per processos de desnonament. Aquestes plus vàlues, que nosaltres hem, que en aquest
cas estem suspenent, totes són com a compravenda. Les que van instrumentades com a
dació, ja directament la llei preveu que és qui rep la possessió del bé i qui es fa càrrec de
la plus vàlua. El mal és que les que van com a compravenda són les que teòricament
hauria de pagar el venedor, i aquestes són les que nosaltres estem ajornant. L’altra cosa
que ha comentat, jo insistiria en aquest punt. En aquí el que estem fent ara mateix és tot
el que podem fer. Realment, des del punt de vista estrictament legal no podem perdonar
un deute, i la única cosa que podem fer és ajornar-lo. Potser sí que fora interessant que
ens traiessim els diners de la butxaca dreta, els hi donéssim a la persona interessada i la
persona interessada en els pogués pagar perquè puguin anar a la nostra butxaca dreta
una altra vegada. Perquè el què estem fent d’aquesta manera és diferir un problema.
Aquest problema ens el trobarem d’aquí un any, d’aquí dos any, d’aquí tres anys via
impagat, amb la qual cosa estarem exactament allà mateix, o ens el trobarem via
conflicte social si alguna de les persones a les que ara li estem ajornant, perquè no
podem fer una altra cosa, aquest pagament, pel que sigui prospera, encara que només
sigui una mica, i com que nosaltres no gestionem, sinó que ho tenim delegat, es troba en
que té 100 euros més de la seva nòmina embargats per aquest concepte. Crec que el que
s’ha proposat no és cap bestiesa per eliminar definitivament el tema. Per altra banda dir
que Esquerra votarà a favor de la mesura, és clar.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: evidentment l’expert aquí és més vostè que jo, però
clar, a mi em xoca que enviem un redactat on es marca compravenda o dació en
pagament, i després aquí només parlem de dació. Si vostè diu que una dació al final,
perdó? En el punt 2 diem “per processos de desnonament d’habitatges de primera
residència”. Ens oblidem la part de... o és que dintre de desnonaments entra la
compravenda dels bancs?
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: no ho hauria de contestar jo, però jo entenc que la
redacció tècnicament estem parlant d’un afectat per un procés de desnonament que
s’acaba com s’acaba, val? El procés de desnonament, en els casos que ens afecten aquí,
s’acaba amb una compravenda. Perquè si s’acaba amb una escriptura pública de dació ja
no hi ha cas. Si s’acaba aquesta desnonament en una compravenda nosaltres sabem que
és un desnonament perquè algú ens ho diu. Jo puc agafat una propietat, si la tinc, i
vendre-li a qualsevol immobiliària, entitat, i pot ser que vingui forçada per no perdre-la,
o potser que la vengui perquè... A veure hi ha hagut molta gent que ha venut locals
comercials a entitats bancàries en altres temps. I lògicament pagaven la seva plus vàlua i
pagaven tot el què havien de pagar. Clar, l’única manera que tenim nosaltres de
discriminar-ho és cas per cas. En el 99 per 100 dels casos és això. Jo entenc que aquí en
el redactat no es parla de dació, es parla dels afectats, i els afectats acaben l’escriptura
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d’una manera o una altra, i aquesta escriptura és la que nosaltres ens trobem i de la qual
congelem el pagament d’aquesta plus vàlua. Vaja, jo entenc.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres votarem en bloc a favor, el govern. (Se
senten intervencions que no queden enregistrades).
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: és que en el segon punt no parla pas ni de
compravenda ni de dació en pagament, en el segon punt. No. Desnonaments, pèrdua
d’habitatge, però no posa que sigui propiciat per dació en pagament o compravenda. És
parla de desnonament. No discrimina.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: és que em sobtava que nosaltres deixàvem molt clar
en l’apartat a)
Continua el sr. Interventor i diu: en el segon, quan acordem la suspensió cautelar de les
liquidacions no diem que unes sí i altres no, no diem res, diem per totes. Per processos
de desnonament i per pèrdua d’habitatge. Queda clar?
Pren la paraula el sr. Alcalde diu: per finalitzar. El què ha dit la regidora és així. Des de
l’any 2011 al 2013 hem ajudat, entre cometes, a 34 persones i després també estem en
contacte amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i cas a cas, que són diferents, els
estudiem també. No puc dir més.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ
DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER LA
RECAPTACIÓ
DELS
INGRESSOS
DE
DRET
PÚBLIC,
CONFIRMACIÓ I CLARIFICACIÓ DE L'ABAST D'ANTERIORS
ACORDS DE DELEGACIÓ
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret públic que en la
part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
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D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats
de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència i la
importància que per al procediment tributari té la seguretat que l’òrgan actuant és el
competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l’abast de les
funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els pronunciaments
jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les
facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora
confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat
a aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No
debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en
els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
I.- Preu públic per la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària, ordenança fiscal
vigent núm. 34
.
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
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·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Segon.- Modificar l'abast dels acords municipals de delegació adoptats amb
anterioritat a aquesta data de les Quotes d'urbanització, relatius a la delegació en la
Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, en el sentit de modificar la delegació de la recaptació i delegar única i
exclusivament les següents funcions:
·
·
·
·
·
·

Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Tercer.- Especificar que les funcions delegades en els acords municipals adoptats amb
anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a
l’empara del que preveu l’article 7.1 del Text refós d ela Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pels
conceptes de Multes coercitives, Cànons de concessions administratives i Sancions
pecuniàries per infraccions administratives de qualsevol naturalesa, abasten les
facultats que a continuació s'enumeren:
I.- Multes coercitives
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l’Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Cànons de concessions administratives
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l’Ajuntament
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·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Sancions pecuniàries per infraccions administratives de qualsevol naturalesa
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l’Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Quart.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Cinquè.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
Sisè.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en
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l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i
la normativa concordant.
Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació
de Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena.- L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà
l’ORGT a l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats
liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les
devolucions d’ingressos indeguts aprovades a dins el període quinzenal
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anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de
comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació
de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què
tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la
normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena
serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel
concepte de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la
quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial
s'ingressarà directament al compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria,
al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur
Organisme de Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les
obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes
i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.
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Regla novena.- La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que
l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de
la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir
amb l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.
Regla desena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de
suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental (CNAATD).
Regla onzena.- Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
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Setè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les
delegacions especificades. Un cop acceptades les delegacions, la Diputació de
Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació,
tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: en el punt quart parla textualment de “L’Ajuntament
es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma
expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de
recaptació”. Total, en definitiva que la cosa acaba d’una manera que l’ajuntament pot
triar en algun moment cobrar o no cobrar la quota. Això queda d’una manera molt
arbitrària. Per què no es deixa planer i ja està?
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: jo crec que aquí l’ajuntament es fa una reserva
del dret de poder actuar, però no de cobrar o no cobrar.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: no, entenc, entenc. Potser m’he expressat malament.
Entenc el concepte.
Contesta el sr. Interventor i diu: l’ajuntament es reserva un dret de poder fer una cosa en
matèria tributària, encara que la tingui delegada.
Continua el sr. Gontán i diu: per tant, qualsevol moment l’ajuntament pot recuperar i dir
“això de moment aturi-ho”.
Contesta el sr. Interventor i diu: s’han de donar unes circumstàncies tècniques,
especials. Això no ho fem servir per res, però és un punt que es posa perquè algun
moment podem fer alguna cosa que no estigui delegada i la puguem fer, o que encara
que estigui delegada.
A partir d’aquí es produeix un diàleg:
Sr. Gontán: si això és així, tenim la potestat de fer-ho.
Sr. Interventor: en algun cas puntual sí.
Sr. Gontán: en el algun cas puntual sí.
Sr. Interventor: en algun tribut, en alguna figura tributària, no en algun contribuent
especial.
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Sr. Gontán: Val. Per tant, en casos que han passat aquests dies es podia haver agafat
aquesta figura i haver-la fet servir, no?
Sr. Interventor: Per exemple?
Sr. Gontán: Per exemple un cas de desnonament?
Sr. Interventor: En aquest cas no ho hem fet servir.
Sr. Gontán: Es podia haver fet servir, no?
Sr. Interventor: No.
Sr. Gontán: No? Per què?
Sr. Interventor: Parles d’aquest cas d’aquest senyor...
Sr. Gontán: Parlo d’aquest cas que s’ha mogut aquests dies.
Sr. Interventor: Aquí ho hem fet bé.
Sr. Gontán: Segons aquesta figura, podien haver-ho fet servir.
Sr. Alcalde: no toca això ara.
Sr. Gontán: Sí toca.
Sr. Alcalde: No
Sr. Gontán: Sí toca.
Sr. Alcalde: .No, no te res a veure amb això.
Sr. Gontán: Bueno, ja comencem a fer jutge i part?
Sr. Alcalde: No, no, és que aquest cas l’he portat jo personalment. En aquest cas s’ha
arribat a un acord beneficiós per a totes les parts, però el que no es pot fer mai de la vida
és perdonar el deute.
Sr. Gontán: Jo no he dit això. Això ho dius tu. Un moment, parem el carro. Jo no dic
perdonar el deute. No ho he dit en cap moment.
Sr. Alcalde: Jo crec que amb això et confons.
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Sr. Gontán: jo el que estic dient és molt clar.
Sr. Alcalde: aquí entres en un “terreno pantanoso”. Tu mateix. Res te a veure amb això.
Això és el qui te la competència, en qualsevol moment la pot tornar a recuperar.
Sr. Gontán: Per tant podia haver recuperat la competència, si o no?
Sr. Alcalde: Competència, però una altra cosa és que has de complir la llei.
Sr. Gontán: jo no dic el contrari.
Sr. Alcalde: res més que això. No te res a veure amb el cas que esteu dient.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT
D'ADOPCIÓ DE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que el Ple de la Corporació en la seva sessió de 19 de desembre de 2013 va
acordar iniciar l’aprovació de l’expedient d’adopció de la bandera de les Franqueses del
Vallès.
ATÈS que en data 20 de novembre de 2013, la Direcció General d’Administració Local,
va remetre un escrit a l’Ajuntament on comunica la resolució GRI/2402/2013, d’11 de
novembre, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del municipi
de les Franqueses i alhora ens comunica que ja podem iniciar la tramitació de
l’expedient d’oficialització de la bandera municipal
ATÈS que el projecte sobre la bandera del municipi de les Franqueses del Vallès ha
estat sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies al tauler d’edictes de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en el web municipal i en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 6335, de 8 de gener de 2014, no havent-se presentat
durant aquest període cap al·legació ni suggeriment.
VIST el que disposen els articles 39 i següents del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel
qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya.
VIST l’informe jurídic emès en data 10 de desembre de 2013.
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AQUESTA Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR definitivament el projecte sobre la bandera del municipi de les
Franqueses del Vallès que es transcriu a continuació:
“Apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2x3), tricolor vertical, verdfosca,
blanca i groga, amb el llibre blanc embellit de negre sobre la vara de batlle groga de
l’escut, d’alçada 5/6 de la del drap i amplada 2/9 de la del mateix drap, sobre el primer
terç verdfosc; una creu plena vermella, de gruix 1/9 de la llargada del drap sobre el
segon terç blanc; i quatre pals vermells sobre el tercer terç groc”
Segon.- TRAMETRE l’acord a la Direcció General d’Administració Local.
Tercer.- FACULTAR a l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per la
tramitació i execució dels presents acords.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
9. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA RATIFICACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL
LOCALRET
VISTA la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en forma part com a ens consorciat.
VIST que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès
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que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop
transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.
VIST que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons
el règim actual.
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la
modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial
en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans
de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin
representació en els òrgans de govern.
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions
normatives.
ATÈS que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als
Consorcis.
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ATÈS que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats
que per a la seva aprovació.
ATÈS que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
ATÈS que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment la ratificació de la modificació dels Estatuts del
Consorci local Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió
plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu.
Segon.- SOTMETRE aquest acord, juntament amb tot l’expedient administratiu, a
informació pública per termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci inserit en el
tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la pàgina web.
Tercer.- ESTABLIR que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no es presenta cap
al·legació o suggeriment dintre del termini d’informació pública, d’acord amb l’article
178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. En el supòsit
que es formulessin al·legacions o suggeriments, el ple d’aquest ajuntament ha de
resoldre’ls i aprovar definitivament la ratificació de la modificació estatutària.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consorci local Localret per al seu
coneixement i efectes escaients.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bàsicament, no sé a qui fer-li la pregunta perquè no
sé qui ho porta. Per què serveix? Per què el fem servir aquí? En què ens beneficia?
Perquè no hem estat capaços de la informació que havia a l’expedient deduir tot això.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: Localret és una entitat d’assessorament en temes de
comunicacions electròniques, noves tecnologies i administració electrònica. Llavors
els ajuntaments ja estem consorciats ja de fa molts anys amb aquest, com ho estem
amb l’ACM, amb la Federació de Municipis, i en algun cas concret els hem consultat

Ple 27/02/2014 – pàg. 42

coses per poder arribar a solucionar algun tema, però és molt poc. Ara per exemple,
l’última reunió que hem tingut és amb el tema d’assessorament de desplegament de
fibra òptica a les Franqueses, que estem apunt d’arribar a un acord i que properament
tindrem notícies. No us puc dir més al respecte.
Pren la paraula el sr. Gontán i pregunta: què ens costa ser membres del consorci?
Respon el sr. Alcalde: uns dos mil euros l’any.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: una reflexió. És molt difícil sortir de Localret, de la
manera que estan plantejats els estatuts, tant els actuals com després de la reforma, i
no crec que s’hagi de sortir. El que sí que crec és que s’haurien d’aprofitar, com fan
d’altres ajuntaments, les prestacions que realment això ofereix. És una eina jo diria
que potent, i que no tenim prou aprofitada. Llavors el sentit del vot d’Esquerra serà
favorable, entre altres coses perquè ja hi som posats, però jo sí que els hi demanaria un
esforç per aprofitar les prestacions que ens acaba de reconèixer que no estan aprofitant
d’aquesta entitat.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bé, com a l’inici de Localret era un altre, era
desenvolupar una xarxa d’internet gratuïta i pública a tota Catalunya i això no s’ha
portat a terme per interessos polítics, i vist que aquí a les Franqueses no ho utilitzem i
ens enganxem a les paraules del sr. Profitós, nosaltres de moment ens abstindrem.
Com no li veiem que aquí tingui interès l’administració municipal a tirar-ho endavant
no podem malbaratar dos mil euros que podríem afegir en el compte aquest d’estalvi.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, CpF, ERC-AM i PxC, dues abstencions
dels regidors del grup municipal LFI, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA
D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL D'ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del dia 26 de
setembre de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança d’Intervenció Municipal
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de les Franqueses del Vallès, que
s’adjunta com annex a aquest acord.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text de l’Ordenança
d’Intervenció Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de les
Franqueses del Vallès, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin
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formular reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis
de la Corporació. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de
l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.”
TENINT EN COMPTE que en compliment dels acords anteriors, el text de l’Ordenança
d’intervenció Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de les
Franqueses del Vallès s’ha sotmès a informació pública mitjançant la inserció d’anuncis
al diari Ara de 4 d’octubre de 2013, al Dirari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
data 15 d’octubre de 2013, al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, de 21
d’octubre i a la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
VISTES les al·legacions, amb Registre d’Entrada 2013/8661 i data 26 de novembre
presentades pel senyor Josep A. Flores Pacheco, en representació de 17 entitats d’àmbit
social, educatiu, esportiu i cultural de les Franqueses del Vallès on posen de manifest,
en resum:
1. Que les entitats que representen, totes elles sense ànim de lucre, creuen que la
regulació que preveu aquesta ordenança, afectarà en gran mesura l’organització
d’activitats que fins ara realitzàvem.
2. Que no disposen de l’economia suficient, ni dels coneixements, ni dels mitjans
per poder donar compliment als requisits que exigeix l’ordenança.
3. Que sol·liciten la designació de la figura d’un assessor d’entitats perquè puguin
obtenir l’assessorament necessari en la documentació a presentar per cada tipus
d’acte o gestions a realitzar.
4. Que sigui centralitzat en una única regidoria, departament o servei tot el que fa
referència a les peticions que realitzen les entitats.
5. Que l’Ajuntament contracti paquets de serveis (assegurances, WC portàtils,
serveis de seguretat o serveis d’ambulàncies, etc...) on les entitats que estan inscrites
al Registre d’Entitats d’Interès Municipal hi puguin tenir accés a preus més
econòmics.
VIST l’informe emès per l’Àrea d’Activitats en data 17 de desembre de 2014 on
s’exposa:
“El títol IX regula el règim de control dels espectacles públics o activitats
recreatives de caràcter extraordinari i dels espectacles i activitats de caràcter
extraordinari organitzades pels ajuntaments.
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El règim de control dels espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari, la primera qüestió que resol l’Ordenança és sistematitzar els supòsits
en els quals és exigible llicència i comunicació prèvia municipal, d’acord amb el
que estableixen la Llei 11/2009 i el Reglament que la desplega.
[...]
L’Ordenança no pot, però, resoldre la imprecisió legal, quan fa referència a
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari (que inclouen
en el catàleg les manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional, que
consisteixen en la realització en públic de representacions musicals, balls,
exhibicions, cavalcades o desfilades de caràcter popular, tradicional o de qualsevol
altre índole, a les quals s’aplica el Reglament de la Llei 11/2009) i, especialment,
quan assenyala que les activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin
a terme amb motiu de festes i revetlles populars resten sotmeses a comunicació
prèvia municipal (en aquest punt es plantegen dubtes, atès que la necessitat material
i les raons d’interès general que justifiquen la llicència o la comunicació, no sembla
que puguin tenir fonament en que es celebri amb motiu d’una festa popular o fora
del calendari d’aquestes festes).
L’Ordenança reprodueix els preceptes reglamentaris amb indicació per nota de si
tenen o no caràcter supletori (d’acord amb el que disposa la disposició final primera
del Decret 112/2010, que aprova el reglament de la Llei 11/2009).
[...]”
ATÈS que bona part de les peticions formulades en l’escrit d’al·legacions no han de ser
objecte de regulació en aquesta disposició de caràcter general, ja que l’ordenança que és
objecte d’aprovació regula el règim de la tramitació de les sol·licituds per realitzar
espectacles públics i activitats recreatives. Tot això, sens perjudici que l’ajuntament,
amb caràcter puntual i en funció de la conjuntura de cada moment, pugui prestar algun
tipus de suport dels que sol·liciten les entitats interessades en el seu escrit
d’al·legacions.
VIST l’informe jurídic que s’acompanya a l’expedient.
VIST l’informe emès per l’Àrea d’Activitats.
DE CONFORMITAT amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases del règim local; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya: Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Serveis i Activitats dels ens locals.
Aquesta Àrea d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris proposa al Ple l’adopció dels
següents
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ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR la totalitat de les al·legacions presentades pel senyor Josep A
Flores Pacheco, en data 26 de novembre de 2013 i Registre d’Entrada 2013/8661, de
conformitat amb l’informe emès per l’àrea d’Activitats de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança d’Intervenció
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de les Franqueses del Vallès.

Municipal

Tercer.- ORDENAR la publicació dels acords anteriors mitjançant la inserció d’edictes
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors a les persones que figurin com a interessades
en l’expedient.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: hem quedat una mica esparverats, però bé. Entenem
que 17 entitats van fer moure aquest govern i van convocar una reunió que havia estat
prèvia a tot aquest sarau que s’ha liat amb una normativa, que a més a més no tenim
l’obligació de tenir, simplement l’hem agafada perquè ens ha interessat o l’heu
agafada perquè us ha interessat. No sé ben bé per quina raó, però bé, us heu complicat
la vida. Dit això entenem que la reunió que va haver a Can Ribas va ser una manera de
reconduir-ho. La sorpresa està quan les al·legacions es tomben per un caràcter de
forma, posem-ho entre cometes. Entenem també que el reconeixement de la reunió de
Can Ribas era un reconeixement d’un error i entenem per tant que vindrà darrera
d’això, i seria la única condició per la qual ens plantejaríem el vot en contra en aquest
punt, si hagués un annex en el qual s’inclogués tot el que demanen les entitats perquè
sinó quedarà en paper mullat, i a més a més, tendirà a ser com és ara, discriminatori i
clientelista. Per tant si com entenem que heu fet la reconsideració i enteneu que les
raons de les 17 entitats, i jo crec que més, que les 17 entitats signants són raonables i,
per tant, les accepteu, perquè de facto estan acceptades, esperem d’aquest annex. En
cas contrari ...
Pren la paraula el sr. Marin i diu: jo començaré una mica pel final. Casualment la
regulació d’aquesta ordenança, la voluntat que té és oferir una seguretat jurídica, i això
està en contradicció total amb el comentari que estàveu fent de que és discriminatòria i
que podria ser clientelista. Hem de dir que quan vam presentar l’ordenança, vam
comentar que els arguments, com va ser la aprovació inicial no era una altra que la de
garantir la seguretat, la salut de les persones, els béns i protegir el medi ambient i els
drets dels usuaris i dels consumidors. Però que l’objectiu doble era sobretot la
seguretat jurídica i fugir de l’arbitrarietat, i com no també resoldre el que seria el tema
de la intervenció municipal de seguretat ambiental i de salut pública com he comentat.
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Hem de dir que després de la reunió i trobada que vam tenir a Can Ganduxer (vol dir
Can Ribas) ens vam plantejar que potser les coses eren susceptibles de poder millorar.
I tant és així, que vam tindre la trobada a Can Ribas amb totes les entitats que vam
convidar i que van voler ser, i amb una taula tècnica es va explicar fil per randa el per
què i els arguments que ens portaven a tirar endavant aquesta ordenança. És a dir, no
ens aixequem al matí com diem a vegades i diem: “mira tu, saps què? Per les
Franqueses lo millor que podria ser és que hagués una ordenança determinada”. No,
no. Hi ha uns arguments de pes per poder tirar endavant. Perquè la gent que vulgui
tirar endavant qualsevol projecte sàpiga per on ha de caminar. I jo crec que en aquests
moments, amb aquesta ordenança ha estat molt clarificadora. Això per un costat.
També hem de dir que a can Ribas en el torn obert de paraules, la gent en un principi
tenia una sensació apocalíptica que aquesta ordenança seria el fi de les activitats que es
podien desenvolupar, i gratament després de l’explicació molt ben donada per part
dels tècnics, tothom va reconèixer que les explicacions havien tret aquesta angoixa que
havien rebut per inputs de tota mena, el que fos. O per males interpretacions. Es va
explicar els PAU’s, es van explicar el Pla Específic Municipal, es va explicar els
dubtes, es va comentar que hi hauria una persona dintre de l’ajuntament que
canalitzaria qualsevol dubte i que a la seva vegada faria arribar a l’àrea determinada el
projecte que es presentés. Jo crec, en resum, que vam ser prou clarificadors i una
vegada, diguem-ho així, amb la reunió que vam tenir a Can Ribas també m’agradaria
puntualitzar que també va ser una manera, i ho reconeixem, i així ho hem comentat, de
fer una mica d’autocrítica. De dir “ostres tu, abans de tirar endavant potser calia, per
evitar aquestes angoixes i aquests dubtes, haver fet prèviament aquesta trobada”. La
vam fer i jo crec que la satisfacció va ser l’ambient amb que vam acabar la trobada a
Can Ribas fa un mes.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri senyor Marín, a nosaltres el què ens preocupa
és el redactat d’un punt quan se’ns diu que tots han de complir, etc., Punt, tot això sens
perjudici que l’ajuntament, amb caràcter puntual i en funció de la conjuntura de cada
moment, pugui prestar algun tipus de suport dels que sol·liciten les entitats
interessades en el seu escrit d’al·legacions. Això no són regles clares ni transparents.
Això és quan a mi em sembli, ajudaré. I mentrestant, els demés a complir. Ho diu
vostè aquí literalment. L’únic que li demanem nosaltres és un annex on quedi clar com
totes les entitats on han d’anar, quina és la regidora responsable, etc. Li llegiré, si vol,
els 5 punts de les al·legacions que no són gens apocalíptiques. Els dos primers són
descriptius. Diu, les entitats amb aquesta norma que no era d’obligada compliment en
un municipi de menys de 20.000 habitants, no era d’obligat compliment, se’ls hi
complica la vida. Això el què diu el primer punt. Lògic. El segon punt: no tenim ni els
coneixements, ni els mitjans, ni els calés per fer tot el que se’ns demana moltes
vegades. Per tant, és purament descriptiu. Ens compliquen la vida i a més a més no
arribem a tot lo que vostès ens demanen. I què fan? A partir d’aquí és quan demanen
coses. Tres coses demanen només: la figura d’un assessor d’entitats. Algú que quan jo
vulgui fer un acte pugui anar i dir-li escolti, què necessito per fer aquest acte? Que ara
mateix això és una mica dispers. Dos, que es centralitzi en una única regidoria, o en un
departament, o en un servei, que no hagi d’anar de serveis socials a cultura, a obres i
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serveis perquè em doni el vistiplau l’arquitecte per no sé què no sé quantos, perquè
llavors tornem boges a les entitats. Per tant, com és un procediment que a la llarga lo
que farà serà sistematitzar-lo, tinguem-lo més o menys, facilitem la vida al ciutadà,
apropem l’administració al ciutadà, i no ens posem: “ei, heu de fer això i el que no
arribi no té dret a fer res”. I el cinquè i últim que l’ajuntament contracti paquets de
serveis, i diuen alguns, on les entitats inscrites al registre d’entitats hi puguin tenir
accés a preus més econòmics. Home, això és de calaix. Si resulta que han de posar de
lavabos, Si han de posar seguretat, si han de fer un PAU, si hem de fer no sé què per
complir normativa, almenys que l’ajuntament tingui negociat amb algunes empreses
paquets perquè això sigui relativament més econòmic. Lo que no podem és
subvencions a unes sí i a unes no en funció del moment i en funció de les especials
necessitats. Això no quadra, necessitem un annex a aquest reglament on les regles
siguin clares i transparents, si no, aquí hauran entitats que tindran la sensació que hi ha
discriminació. I és l’únic que els hi demanem, aquest annex.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: jo el que voldria dir-li és que en certa manera, i com
molt bé ha dit el sr. Gontán, de facto nosaltres, dintre del que seria el funcionament
intern de l’ajuntament, hem incorporat pràcticament d’una manera empírica lo que
vostè està dient. Per tant, li vull dir una cosa. Totes les entitats estan adreçades a una
regidoria determinada. És a dir, l’entitat que vulgui tirar endavant qualsevol projecte,
qualsevol idea, el què farà serà anar a una persona determinada que sense anar més
lluny és una persona que està adjunta a Secretaria, i aquesta persona li posarà el camí
fàcil, però això ja ho hem incorporat dintre del què seria el funcionament estricte de
l’ajuntament. I a veure, el què tenim la voluntat del món de que sigui molt fàcil fer el
camí per desenvolupar l’activitat. Lo que no farem és que hagi una regidoria
determinada que porti tot el que seria el tema de les entitats. Hi ha un funcionament,
que és el que està marcat dintre de la casa, i és el que tirem endavant. Per lo demés
amb els temes d’arbitrarietats, torno a insistir. No. En el tema econòmic: no. I ja com
sabeu tots, hi ha una assegurança que s’ha agafat amb la que totes les entitats estan
cobertes en les seves activitats. Això per un costat. Vam explicar clarament el tema
dels PAU’s. Vam explicar el tema de què suposava el PEM, el Pla Específic
Municipal. Jo no veig. De facto ja ho teniu, ho acaba de dir. Escrit no ho està a
l’ordenança, no hem considerat necessari que tingués que estar escrit. Jo em sembla
que aquest ple i el funcionament que hi ha en aquests moments no cal que s’incorpori.
Ara, aquí cadascú que pensi com cregui convenient.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: queda en acta el què diu el regidor.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure senyor Marin, jo no dubto de la seva
voluntat d’apropar. Però és que vostè d’aquí a un any i mig pot ser que no sigui el
regidor d’activitats, i el regidor que entri pot tenir una altra voluntat. Per què això no
ho estipulem d’una forma reglada i ho matem? Per què depèn de la voluntat
organitzativa de l’ajuntament només?
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: celebrar que la intervenció del sr. Regidor Marin
hagi reconegut d’alguna manera que el fet de que la trobada amb les entitats fos un
efecte reactiu després del moviment d’ells, en lloc del que hauria d’haver estat de que
fos una cosa prèvia, celebrar que reconegui que les coses no es van fer bé des del
començament, tal com va dir Esquerra el primer cop que va sortir aquesta ordenança
en aquest ajuntament, on dèiem que havia una gran diferència entre organitzar un acte
sota el paraigües de l’ajuntament o organitzar-lo fora d’aquest paraigües i que no
quedava clar de cap manera qui estava dins del paraigües i qui estava fora. Ara totes
les entitats del municipi tenen la paraula, el resultat d’una reunió en la que Deu ni do a
les coses a les que es va comprometre l’ajuntament, en aquest cas, i em sembla molt bé
de que això tirarà així. Jo no crec que sigui cap bestiesa que això quedi escrit negre
sobre blanc. Entenc perfectament el que diu vostè. Vostè diu hem muntat un sistema, i
aquest sistema nosaltres sabem com va i en el moment que algú vingui ja li direm què
ha de fer. Pregunto, s’ha passat una circular a totes les entitats dient-les-hi què és el
què han de fer. El tema de l’assegurança va ser un altre tema absolutament reactiu,
aquesta assegurança no es va contractar fins que vam tenir, fins que varen tenir vostès
el pollastre muntat. Jo demanaria això, el què comentava abans em sembla molt
correcte, però si més no, que hi hagi això, que hi hagi una cosa per escrit que doni
aquesta seguretat a les entitats que l’ordenança els hi treu. Res més.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: a veure, nosaltres, tot el que sigui, a veure l’esmena
que havia presentat el sr. Bernabé i el sr. Gontán, a veure, nosaltres, com hem
comentat, ho tenim dintre del que seria el funcionament estricte. Però a veure, tot el
que sigui sumar, tot el que sigui millorar, i si aquesta consideració que potser sí que
pot convidar a la reflexió en el sentit que si d’aquí a un any i mig, hi ha una altra gent i
tomba que volta, doncs jo per la meva part no hi ha cap inconvenient que s’incorpori i
que es pugui marcar el camí que en aquests moments ja està funcionant. Cap
problema. Responent al senyor Profitós, li diré una cosa i és que el tema de
l’assegurança s’estava treballant fa temps. Vull dir, no ha sigut un tema reactiu a la
trobada que vam tenir. Fa temps que s’estava treballant. Per això vam poder donar
aquesta notícia. Les coses es treballen abans i llavors aquesta collita és la que pots
oferir. I que en tot cas, el què podríem fer és incorporar aquest detall a l’ordenança.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, i dit això pel regidor, per tant, senyor secretari,
el que es va quedar en aquella reunió ho plasmarem en un document, en un annex, i ja
us ho passarem. Teniu raó, al principi potser no vam fer les coses com s’havien de fer,
però tampoc ho vam fer-ho malament.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: (l’inici de la seva intervenció no queda
enregistrada) de l’aigua freda fuig...
Continua el sr. Alcalde i diu: però vostès han demanat un annex i jo li he dit al
secretari que ho treballi juntament amb vosaltres, amb els portaveus dels grups, i ja
està.
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Pren la paraula el sr. Gontán i diu: no, no, d’acord, per tant, això avui queda sobre la
taula? Llavors és que és impossible votar una cosa que no tenim a la mà.
Respon el sr. Alcalde i diu: vostès mateixos. Hi ha el compromís, s’ha parlat per escrit,
està en acta. Jo ja no els hi puc dir més. S’està dient que s’està aplicant a nivell
d’ajuntament. A partir d’aquí, votin vostès en conseqüència, no els hi puc dir més. (se
sent intervenir el sr. Torné però la intervenció no queda enregistrada). No, no, sr.
Torné, no és una qüestió de conseqüència. Ara votem això. Vostès, no, no, el
reglament d’activitats sense cap annex, clar. Sense cap annex, sr. Torné (continua
sentint-se intervenir al sr. Torné però no queda enregistrada la intervenció i no es pot
identificar el contingut de la mateixa). A partir d’aquí, vostès mateixos. Jo no els hi
puc dir més. Escolti’m, no. Ho tenim en el punt de l’ordre del dia d’avui. Vostè no
s’està creient el que diu el regidor. El regidor ha agafat un compromís i jo també
l’agafo. Més ja no li puc dir. Si no li serveix.... votin en conseqüència.
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: em permeto la llibertat de prendre la paraula
perquè hi vaig estar i vaig ser un dels que va convocar la reunió amb les entitats.
Agafant la indicació de l’alcalde, penso que no hi ha cap obstacle a elaborar una
circular o instrucció, podem dir-li amb el nom que toqui, que reculli els aspectes que
es van concretar el dia de la reunió. De fet i de facto, la funció de lo que demanaven
les entitats amb tota la raó del món que hagués un referent per temes jurídics o de
procediment a la seu de l’ajuntament ja hi és i està fent aquest funció, que és l’Àlex
Martin, que és l’adjunt a la Secretaria; tema de productes, per exemple s’ha aconseguit
el tema de la pòlissa de l’assegurança i ja s’està treballant amb altres. Jo no veig, des
del punt de vista de la Secretaria cap obstacle a partir de la indicació de l’alcalde, de
posar en una instrucció o circular lo que es va concretar i es va recollir a la reunió de
l’altre dia. No, no, simplement faig aquest comentari.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo el que proposo és que incorporem una esmena
que digui que aquest punt tindrà un annex que serà producte de l’acord i de la trobada
amb les entitats al qual hi ha el compromís de que hi vagi i... és a dir, que quedi per
escrit en el propi punt que contindrà aquest annex segons aprova el propi Ple.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: si estem aprovant una ordenança no podem afegir
un annex dient que farem.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: escolti’m el punt és aquest. Ara votem, ja ens hem
expressat tots. Llavors ja li diem que nosaltres farem un annex i ja està. A partir
d’aquí.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, set vots en contra dels regidors dels grups
municipals CpF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER A LA CESSIÓ
DEL TRAM DE LA CARRETERA C-251, COMPRÈS ENTRE ELS
PUNTS KM 1,250 I 1,700 D'AQUEST TERME MUNICIPAL
ATÈS que actualment la Generalitat de Catalunya és titular del tram de la Carretera C251, al seu pas pel terme municipal de Les Franqueses del Vallès.
TENINT EN COMPTE que amb el creixement urbanístic del municipi els darrers anys
aquesta via en el seu tram comprés entre els punts KM 1,250 i 1,700 ha passat a tenir
una consideració urbana.
Tenint en compte que és voluntat de l’Ajuntament procedir a la gestió directa d’aquest
tram de la carretera C-251.
VIST l’informe jurídic que s’adjunta a l’expedient.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
DE CONFORMITAT amb el què preveuen els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, article 48 del Decret Legislatiu 2/2009,
de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, el Decret
336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el traspàs
del tram de la Carretera C-251, entre els punts kilomètrics 1,250 i 1,700 a favor de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres no veiem convenient en aquests moments
que l’ajuntament s’hagi de fer càrrec d’una despesa després que hàgim tingut que fer
un pla de sanejament on hem retallat serveis, hem retallat inversions, hem augmentat
impostos i ara volem acceptar un tram de carretera que no és competència nostra, que
això ens suposarà moltes despeses. Si s’ha de lluitar perquè hagi una seguretat per
travessar els vianants, lluitem-hi, però no amb despeses a càrrec nostre que no ens
pertoquen.
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Pren la paraula el sr. Gontán i diu: seguint una mica la línia, no entenem massa la
necessitat ara d’agafar aquest tram de carretera, entre altres coses, bé, la pregunta és:
l’altre tram, el que va cap a l’hospital, l’assumeix Granollers? Per tant, què serem? La
porta d’entrada a Granollers i assumirem les despeses nosaltres? És una cosa una mica
estranya. O no sigui que per casualitat tingui res a veure amb els 800.000 euros de
Ceràmiques Can Font i el 185.000 euros d’arreglar l’entrada i que el SIDORME
necessita una entrada? Tot plegat, perquè si és per una qüestió de seguretat, la
Generalitat té la mateixa responsabilitat que nosaltres si adquirim la carretera, per fer
un pas elevat, un pas subterrani, una regulació del trànsit, per què no li demanem això
i ens desentenem d’un manteniment que és costós? I que en aquests moments, vaja,
vostè m’ho dirà, que és el regidor d’economia, però crec que massa bé, amb 14
milions d’endeutament no ens va, no?
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: de fet, l’únic motiu que ens ha portat a demanar la
cessió de la titularitat d’aquesta via a la Generalitat ha estat una qüestió de que és una
via en aquests moments la part del polígon del Ramassar i la part de Bellavista i del
polígon del Sector U presenten una connexió que moltes vegades es fa a través de
vianants i que representa una perillositat molt gran. Hem reclamat a la Generalitat i
considerem que podem, des de l’ajuntament, efectuar com s’ha fet a partir de
l’hospital i la zona del cementiri de Granollers, podem fer nosaltres una pacificació i
una reducció de la velocitat posant mesures que no permetin agafar velocitats i per
tant, incorporar alguna modalitat de pas de peatons o de pas regulat semafòricament
per realment evitar que, entre d’altres, persones que viuen a Bellavista i van a treballar
a peu al Ramassar, o persones que estan a l’hotel, o estan a prop de l’escola, i es
dirigeixen a la zona d’oci o a la zona de restauració del Ramassar, no tenen
absolutament cap opció de creuar la via. Per tant no requereix una consideració de
carretera, sinó que en aquests moments les Franqueses té ambdós costats a la via hi té
situacions que necessiten connexió i per tant és una via que està prenent un caràcter
més urbà. I aquesta és la consideració que hem fet tot l’equip de govern, i per tant,
volem intervenir des d’aquest punt de vista.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: em sembla molt bé que vostès mirin això, però jo
crec que... jo he vist dos informes dels tècnics, un de Secretaria i un dels tècnics, i és
clar, estem parlant de la part del Viena fins a baix la rotonda. S’està allargant fins el
cementiri. L’altra part està cedida a Granollers. Però vostès fan un informe, els dos
informes que hi ha aquí no explica res, que ens podem quedar la carretera. Em sembla
que vostès no trepitgen gaire aquesta carretera, per lo que veig, vostès no trepitgen
gaire aquesta carretera. Li puc dir que cada any s’ha d’asfaltar aquesta carretera,
perquè jo cada dia hi passo 4 vegades. Precisament vostès es volen quedar el tram que
és el pitjor, del Viena fins avall la rotonda, on pugen tots els tràilers i giren la rotonda.
Precisament fa set mesos que està asfaltat aquest tram. I ja hi ha forats. Passi vostè i hi
ha forats. Vostè sap lo que val asfaltar? Em sembla que no ho sap encara lo que val
asfaltar. Després els laterals, vostès també faran el servei dels laterals? Les reserves
dels laterals? Vostès ho han mirat bé això? Quina necessitat hi ha? Vostè està dient
aquí que vol posar un semàfor. Ho trobo correcte perquè passi la gent d’on? De
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Bellavista? O de l’hotel? O és que hi ha algun problema que volen anar al Ramassar de
festa els de l’hotel? Escolti’m no fa falta que vostès es quedin la carretera. Demanin a
la Diputació i els hi farà el semàfor, o a la Generalitat. Per què vostès es volen quedar
aquesta carretera? És que no li veig. Vostès no han fet els números. Vostè digui als
tècnics que facin els números, el cost que ens portarà una vegada a l’any. Molts diners,
ja li dic jo, molts diners. Jo no sé com s’ho han mirat.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: per la seva intervenció també dedueixo no sé a
quines hores trepitja vostè, però hi ha molt moviment de joves de Bellavista que van a
la zona d’oci, que van al cinema, o la gent que hi va a sopar i que hi va a peu, o que
van als establiments de menjar ràpid, i són veïns de les Franqueses i travessen
temeràriament per allà, i també treballadors del polígon. Hi ha un percentatge de
treballadors d’aquest polígon que són de les Franqueses i que hi van a peu. Per tant
vostè em dóna dades que tampoc coincideixen amb la realitat. Per tant, l’equip de
govern ha optat per això sempre i quan, i aquest és compromís que ha quedat molt
clar, la Generalitat ens doni la carretera en perfecte estat, és a dir, faci les reparacions
que hagi de fer i estigui en perfecte estat. Després si es fa una pacificació o té alguna
zona que pateix més del compte o que no s’ha reparat correctament, doncs ja parlarem
amb la Generalitat, però el tracte és aquest, que s’ha d’entregar la carretera en perfecte
estat.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: és que sembla que estem parlant de dues coses
diferents. Ningú està posant en dubte, vaja jo no he sentit cap intervenció on es posi en
dubte la conveniència o la necessitat o que estaria molt bé que hagi una connectivitat
per a la gent que vol travessar aquesta carretera a peu i que ara ho està fent, molts
cops, jugant-se el tipus. Això no ho posa en dubte ningú. El que no acabo de veure és
la necessitat de que per fer aquesta connectivitat, em sembla que és una paraula
correcta, per permetre, per millorar això, haguem d’assumir com a municipi un tram
de carretera complicat. S’ha dit abans, hi ha l’entrada natural al polígon del Ramassar
que mou trànsit. Vaja, jo diria que estem d’acord, jo suposo que els 17 que estem
sobre aquesta taula, amb la finalitat que se’ns explica, en el tema de millorar aquest
pas per a vianants, millorant això, però potser no tots compartim que això, assumir
aquest tram de carretera sigui la millor manera de fer-ho. I per descomptat, no crec que
sigui la única.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres pensem el mateix. Si ens necessiteu per
demanar, compteu amb nosaltres. Nosaltres estem a favor que hi hagi aquesta
connectivitat, però que la propietat no sigui, que la despesa no sigui de l’ajuntament de
les Franqueses, si no que l’assumeixi qui la d’assumir, qui té la responsabilitat
d’aquesta carretera i no ens endeutem més.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: jo no li he dit que es vulgui fer la connectivitat. Es
pot fer, però demanem-li a la Generalitat que ens ho faci, que posi una rotonda, o que
ens posi pas de vianants, semàfors, nosaltres no ens fa falta. Ja li dic jo, vostè, miri
agafi una persona de la seva àrea i que es posi des de les 6 del matí fins a les 7 de la
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tarda. Pensi que és l’entrada del Ramassar, entren tràilers a punta pala. Pensi que cap a
Granollers no hi van, ja li dic jo, perquè està prohibit. Es desvien tots a l’esquerra i van
a l’esquerra tots. Escolti’m, és un gasto, no sap vostè el gasto, i quan plou els accidents
que hi ha. Si no fem el nostre manteniment en el nostre municipi, ara agafarem aquesta
carretera que ni ho farem. Ni ho farem un manteniment. Ja li dic. Passi a veure els
embornals i veurà com estan de fa .... tots tapats. Ja li dic jo. Passi. No li dic que cap
gent que vagi de Bellavista i vagi a treballar a peu. Correcte. Demani-ho a la
Generalitat que ens posi un semàfor, un pas de vianants, una rotonda que ens faci allà.
A més a més no sé, no li veig el...
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: bé, després d’haver-ne parlat, totes les converses
mantingudes tant per l’alcalde com jo amb la Direcció General de Carreteres ens
indicaven que aquesta era la línia correcta per poder establir les mesures de
pacificació. Com que no tenim, diguem que és millor fer les coses lentament, tornarem
a exercir aquesta pressió com deien els representats dels partits i deixem el punt sobre
la taula. En tot cas el portarem el proper Ple. Però em sembla més prudent, després de
les aportacions que han fet. A veure, les trobades mantingudes fins ara amb la Direcció
General de Carreteres ens deien que la única manera de poder intervenir perquè ells no
podien. És a dir, la consideració que tenia per a ells era de via ràpida i que si s’havia
d’urbanitzar, etc. No, a veure, evidentment vostès saben també que totes aquestes
converses estan mediatitzades per altres vies que tenen molta més perillositat que
aquesta, i que per tant aquest element. I en principi, els acords als que arribàvem amb
l’alcalde amb jo mateix com a regidor d’urbanisme era aquest, però de veritat, que jo
personalment i em sembla que l’equip de govern preferim esperar al proper Ple, i si
veiem que aquest és el camí adequat, ho portarem al proper Ple. Per tant ho deixem
sobre la taula.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: hi ha altres factors a part del tema de seguretat.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: és que fins i tot, si fos necessari. A veure, a mi em
sembla que ens sortiria més bé de preu assumir el cost de posar un pont que passi per
damunt de la carretera, pels vianants, que lo que ens representarà el manteniment in
eternum en aquest tros de carretera.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, és un petit apunt. Depèn de com es
desenvolupi un cert contenciós, podem tenir un problema d’accés al polígon industrial,
val? Llavors, a partir d’aquí aquesta és la segona part. No ja som grandets nosaltres
també, eh? Hi ha el contenciós de l’època del sr. Torné i nostre, i nostre, evidentment,
tot i que, li he de dir sr. Torné, no he tocat mai un tema urbanístic jo. No he sigut mai
regidor d’urbanisme. Perdoneu. Ni d’Entorn Verd, ni d’enlloc. Jo li dic perquè ho
sàpiga. Els temes urbanístics. Jo era regidor de Cultura i Educació, i d’Hisenda. Jo li
dic perquè quedi clar això, en aquest aspecte. Llavors, s’ha deixat sobre la taula.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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12. PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DEL
PRIMER
PROTOCOL
ADDICIONAL AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, CANOVELLES,
LES FRANQUESES DEL VALLÈS, LA ROCA DEL VALLÈS,
L'AUTORITAT
DEL
TRANSPORT
METROPOLITÀ
DE
BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS, SA, AIXÍ COM
L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L'ESMENTAT CONVENI
PER AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I EL 31 DE
DESEMBRE DE 2014
VIST l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió de 20 de desembre de 2012, que
es transcriu a continuació:
“Primer.- APROVAR el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles,
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès,
l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés, SA, per a la
millora del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, que s’adjunta com a annex al present acord,
amb la finalitat d' establir un marc de col·laboració que permeti:
1. La millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els diversos
nuclis del municipis implicats amb una oferta de serveis adaptada a la demanda
i necessitats de transport detectades.
2. Una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per afavorir
l’eficiència i racionalitat dels mitjans emprats.
3. Fixar un règim de finançament estable que garanteixi l’equilibri econòmic
necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de
les persones usuàries.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Granollers, a l'Ajuntament de Canovelles,
a l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a l'Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona i a l'empresa Sagalés, SA.”
ATÈS que en data 13 de febrer de 2013 es va formalitzar el CONVENI ENTRE EL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L’AJUNTAMENT DE
GRANOLLERS, L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS,
L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I L’EMPRESA
SAGALÉS, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS
PER CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL
VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS, amb vigència fins el 31 de desembre de 2013.
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ATÈS que la clàusula 7a del conveni anteriorment esmentat estableix que en el cas que
les modificacions autoritzades comportin una alteració de les condicions econòmiques
de prestació dels serveis previstos en el conveni, les parts procediran a les adaptacions
corresponents mitjançant la formalització del corresponent protocol addicional.
VIST l’esborrany del 1r PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI FORMALITZAT EL
13 DE FEBRER DE 2013 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT, L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, L’AJUNTAMENT DE
CANOVELLES, L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS,
L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, L’AUTORITAT DEL TRANSPORT
METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A
LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A
GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL
VALLÈS.
ATÈS que en l’esborrany anteriorment esmentat es recull tot un seguit de modificacions
que comporten una alteració de les condicions econòmiques. Les modificacions, en
síntesi, consisteixen en l’ampliació de l’horari de servei per als dies feiners, excepte el
mes d’agost; l’adquisició de 2 nous vehicles pel servei de les línies 1, 21, 22 i 3; la
introducció de la nova denominació del servei “TRANSGRAN”. Això suposa una
aportació per part de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès per al 2014 d’un import
de 149.036,20 €
VIST l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Obres i Serveis.
AQUESTA àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple d’aquesta Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el primer protocol addicional al Conveni formalitzat en data 13 de
febrer de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona
i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers
per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.
Segon.- APROVAR la pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses
del Vallès i La Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el
31 de desembre de 2014 en els termes que queden recollits en el primer protocol
addicional al Conveni.
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Tercer.- AUTORITZAR la despesa per l’anualitat 2014 per un import de 149.036,20€
amb càrrec a la partida pressupostària 2014 05 4401 22300.
Quart.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la
signatura del primer protocol addicional a què fa referència a l’acord primer.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés, SA.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bé, el nom el trobo horrible TRANSGRAN. Això
ja passem pràcticament a ser una ciutat satèl·lit de Granollers, però bé. Però suposo
que s’ha posat d’acord els alcaldes en aquest sentit. Dit això, trobo que és una
oportunitat d’or per replantejar tot el sistema de transport públic a les Franqueses. La
línia que en teoria deixa d’anomenar-se L5 o alguna cosa així, es modificarà d’alguna
manera? O continuarem mantenint? Ja en el seu moment, quan van tenir la reunió amb
vostè, sra. Vanessa, i l’empresa Sagalés, jo vaig fer una aportació que creia que era
interessant, i que vostès em van dir que per una qüestió econòmica no podia ser perquè
resulta que Diputació, si no arribava al centre de Granollers no es finançava 10.000
euros. Ara això ja no té sentit. La Generalitat finançarà el que finançarà, punt. El
global de les línies. Per tant no té sentit. Jo li vaig dir, fem una “apeadero” d’aquesta
línia a Bellavista, o si vol a l’hospital que per allà passen 3 línies, i que no hagi de
baixar fins a Sagalés, perquè ja baixa moltes línies a la Sagalés. No cal arribar. I
replantegem tot el sistema de transport públic a les Franqueses perquè hem deixat una
quantitat de gent pràcticament sense transport. La gent que va de Mil Pins cap amunt.
Aquesta gent pràcticament no agafa el transport. Per què? Perquè un l’hi agafa al final
del matí i la tornada és a primera hora de la tarda. Això no és un al·licient per agafar
un transport públic. Jo li demano, podem fer una reunió on es replantegi aquesta línia?
O ja tot està donat i beneït i per tant assumirem el pagament que ens toca i tindrem una
línia que no acaba de fer el servei que ha de fer al conjunt de la ciutadania.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: jo vull explicar una miqueta perquè la gent també
se n’assabenti una miqueta aquest conveni que és lo que té de diferent al què vam
signar l’any passat. A partir de l’1 de maig hi ha tres línies que puja mitja hora més. Hi
ha una altra línia que puja una hora més. Tots els dies feiners, excepte el mes d’agost.
Adquirirem dos vehicles nous, que entraran en funcionament l’1 de juliol. I després, en
cadascun dels vehicles posarem nou càmeres, que es diuen caixes negres, perquè
veiem més o menys que és lo que va passant durant el recorregut. Lo que vostè em
deia de la nostra línia, de l’autobús que tenim nosaltres aquí, que ara canviarà de nom.
Totes les línies va la 1, la 2, la 3, la 4. Farem la línia 5 i la línia 6. La nostra em sembla
que, si no recordo malament, serà la línia 6. De moment, de tots els autobusos el nostre
és el que, a data d’avui, encara segueix incrementant, amb el recorregut que vam
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canviar en l’any 2012. Fer un canvi de recorregut jo crec que no estaria encertat. Vostè
em diu que de Mil Pins cap amunt no hi ha força continuïtat, servei. Sí que hi ha un
autobús que puja a primera hora del matí, un altre al migdia, un altre a primera hora de
la tarda, i vam fer un altre cap a última hora de la tarda que això en un principi no hi
havia. Va haver-hi una demanda, ho vam estudiar i vam dir: exacte, falta aquesta
última perquè quan la gent baixa, tornar a pujar no tenien com. Jo, ara per ara, moure
aquest servei, crec que no toca. Sí que és cert que hi ha molta gent que el fa servir per
baixar directament cap a Granollers, cap a l’estació d’autobusos. És un bus que va
directe. I l’agafa cada vegada molta més gent.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: una qüestió tornant a repetir lo mateix. El conveni
aquest és pels autobusos de Granollers, que entren a les Franqueses, però no pel
transport urbà de l’ajuntament de les Franqueses. Hem demanat moltes vegades el per
què no entra i el per què no es fa el concurs global. I això fins ara no.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: fa mesos, bastants mesos, que es va debatre aquí
mateix el conveni que ara es prorroga i es modifica. Fa mesos perquè entremig, sra.
Regidora ha tingut temps de tenir una nena, d’agafar la seva baixa, de tornar-se a
incorporar. En aquell moment jo vaig fer una sèrie de preguntes que no se’m van
contestar. Les vaig fer en el Ple següent, les vaig deixar de fer-les perquè em van dir
“ja t’ho acabarem d’aclarir com funciona aquest conveni”. No s’ha aclarit. Aquí, de
fet, el que estem fent és un contracte d’adhesió en el qual hi ha un ajuntament, que és
Granollers, que jo entenc que bàsicament és qui fa i qui desfà, i els altres, per la part
que ens toca a nosaltres, el que fem és incrementar l’aportació econòmica a canvi
d’uns beneficis que jo diria que per a nosaltres són més aviat dubtosos. Jo continuo
pensant que no és prou transparent aquest conveni i per tant el vot d’Esquerra serà en
contra.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo ho torno a dir. O sigui, en la reunió aquella ens
deien que tècnicament no era possible de baixar a Granollers perquè havia una
subvenció i aquesta era el motiu, pur i dur. Són 7 minuts d’anada i 7 minuts de
tornada. Un quart d’hora de viatge. Ara tenim, vostè parla en global. Agafarem 2
autobusos per la línia 1, 21, 22 i 3. La 21 arriba a Bellavista i torna a baixar. La 22 és
la que puja fins a dalt i torna a baixar. La 1 i la 3 ni passa per Bellavista. Clar, en
aquest sentit tenim la gran oportunitat de renegociar, ja que som pagans d’aquest
servei, el nostre transport i de fer-lo encara més efectiu. Jo no dic que no hagi crescut i
que no funcioni. Jo dic que encara ho podem fer millor. Com? Reduint el temps de
baixada i de pujada cap a la Sagalés. És que és de calaix. A l’hospital passa la línia 3,
la línia 21, la línia 22. Arribant allà es fa “trasbordo”. Un altre dels grans arguments
d’aquesta casa va ser: “hombre, transbordo? La gent aquí es perdrà”. Totes les ciutats
estan acostumats els ciutadans a baixar i pujar d’un transport públic i pujar a l’altre.
Això és lo més habitual, perquè les línies cobrir tot el territori. Per tant s’han de fer per
radials, s’han de fer d’una altra manera. Jo li dic, hi ha oportunitat de tornar a
renegociar i fer-ho encara millor? O és que vostès ja ho han donat per perdut, pagarem
els cent i pico mil d’euros i ja està, no es compliquem més la vida?
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Pren la paraula la sra. Garcia i diu: primer, cent i pico mil euros no. Ara estem pagant
per aquest transport 85.000 euros. (se sent intervenir el sr. Bernabé però no queda
enregistrada la seva intervenció). Ara bé, hi ha una cosa que aquest any s’ha fet pel
tema de l’aportació i ve una miqueta lo que diu el sr. Profitós. En el mes de gener es
va fer l’estudi del “puja-baixa”, per tenir clar que és lo que de cara a l’any vinent hem
d’aportar cada ajuntament. Quan tinguem aquest estudi, l’equip de govern ens ho
pensarem que és lo que fem, si ens surt a compte o no.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar. Ara tenim el què tenim. Estem
contents, estem molt contents del propi. El propi hem tingut un increment que no
esperàvem. Per tant significa que la línia i el recorregut funciona, i funciona bé. i ara el
què veritablement estem mirant és aquest puja-baixa, que és saber exactament el
transport de Granollers li podem dir alguna cosa, que no és de Granollers, és la
conurbació, val? Però diguem el transport de Granollers, exactament quanta gent de
Bellavista el fa servir? I això, amb aquestes dades ens hem de replantejar el què fem
amb el transport públic de les Franqueses. Això ens ha de donar motius. Si
veritablement l’està fent servir molta gent i és rentable, hi hem de seguir. Si
veritablement no l’està agafant tanta gent i està agafant només el nostre, amb aquests
85.000 euros que paguem del transport que no és nostre, entre cometes, el podem
replantejar a fer un transport només per les Franqueses. Ho hem de mirar, però ens
falten les dades que les tindrem en breu. Ens falten les dades de saber la línia 21 i 22
quanta gent a Bellavista la fa servir. I ens falta això, i amb això veurem si és rentable o
no és rentable, si la fa servir molta, vol dir que és rentable, i vol dir que l’hem de
seguir fent.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, tres vots en contra dels regidors dels grups
municipals LFI i ERC-AM, quatre abstencions dels regidors dels grups municipals CpF
i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL
CONFLICTE EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA
LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista,
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i
d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient,
els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens
migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la
població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal
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donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i
ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat,
de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat.
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no
s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis.
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a
aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de
l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense
precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que
donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la
capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de
pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei
que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de
residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat
en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta
Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i
d’eficàcia en la redistribució.
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Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món
local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir
serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de
la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local
constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa
de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter
preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents
ACORDS:
Primer.- INICIAR la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Segon.- A tal efecte, SOL·LICITAR Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la
delegació necessària.
Tercer.- FACULTAR I ENCOMANAR a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a

Ple 27/02/2014 – pàg. 61

l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en
defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE
núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir
sentència ferma i la seva execució.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer m’agradaria que el representant del PP, com
a mínim, s’abstingués, perquè és un atac a la línia de flotació a l’administració local
pràcticament brutal. Li treu competències, les recentralitza en una altra banda, etc. I és
no reconèixer que l’administració local és la primera línia de batalla avui en dia davant
de molts conflictes. Vostè voti el que hagi de votar, però jo crec que és una persona
prou raonada com per no seguir les directrius. Dit això, hi ha un detall en tot aquest
assumpte que no te res que veure, votarem a favor, que a mi em va tocar la pera. I va ser
quan vostè senyor Alcalde, a el 9 nou diu que mantindrà els sous perquè hi ha un
“articulito” de la llei que diu que es poden mantenir aquests sous fins a maig de 2015.
Jo hagués estat orgullós d’un alcalde que públicament diu que és insubmís a aquesta
Llei en tots els aspectes. No la rebutjo, “per si les mosques m’agafo l’articulet barra no
sé què, que em diu que puc continuar cobrant no sé què...” Escolti, foti allò que s’ha de
fotre, i declari’s insubmís a aquesta llei. No nedi i guardi la roba. Això és poc elegant
des del meu punt de vista. Ho sento molt, ho havia de dir.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: li contesto això. Les declaracions a el 9 Nou les
escriu el 9 Nou. I l’escriu el periodista dins d’un context molt més general. I el context
de xerrada va ser molt més general. Val? Llavors et fan preguntes, et diuen “i això? I el
sou? I tal?” I després escriuen el què ells creuen que han d’escriure. Això, sí, però vaig
dir moltes més coses. Moltíssimes més coses. Però se’m va preguntar expressament per
aquesta, i jo sóc educat i quan pregunten expressament per aquesta jo la dic. La dic. Jo
només li dic això. Val? Dit això, només una petita reflexió. En aquests moment, i em
sembla que ho ha dic algú del govern, que els únics que han fet els deures i ben fets és
l’administració local. I som els únics que hem fet els deures, i ben fets. Aquesta
administració local d’ara, de temps de crisis, no dic les administracions locals d’abans,
les d’ara, ens hem posat les piles i hem fet els deures com Deu mana. Llavors a partir
d’aquí, en lloc de premiar-nos, en certs aspectes ens perjudiquen. Ens enfonsen, es
centralitza en grans òrgans com la Diputació i la Diputació ja ha dit que ells no ho
poden assumir-ho, almenys les Diputacions de Catalunya ho han dit. I en aquests
moments jo crec que és una llei perjudicial per a les administracions locals.
Evidentment, aquí en el govern tindrem llibertat de vot, només faltaria amb això, però
aquest és el raonament. I per això alguns partits polítics presentem aquesta proposta per
dir això, per dir que l’única administració que ha fet els deures ben fets és
l’administració local i se’ns està perjudicant.
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: afegir que no es que sigui una llei pels ens locals, és
una llei perjudicial per al ciutadans. Són els ciutadans els que veuran com, per llei, els
ajuntaments han de deixar de fer una sèrie de funcions que fins ara han estat fent i la
finalitat d’això que, aparentment és racionalitzar doncs una despesa, una part important
dels diners que es deixaran de gastar s’estan invertint en coses que els nostres ciutadans
deixaran de tenir si això tira endavant. El vot d’Esquerra, per descomptat, serà
favorable. Lamentar només que fa uns quants mesos, el dia que els nostres empleats van
sortir al carrer a fer una petita concentració en contra d’aquesta llei, dels disset regidors
d’aquest ajuntament n’érem dos. Suposo que, entenc perfectament que la gent que està a
l’oposició i que té una feina no es pot permetre moltes vegades despistar deu minuts per
a això, però no entenc tant que gent que té una dedicació complerta o una mitja
dedicació no pugui coincidir un quart del seu temps per donar suport. El primer suport
que van donar els nostres empleats i els sindicats en el moviment de rebuig a aquesta
llei.
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: yo agradezco a Bernabé sus palabras diciendo que
siempre suelo votar lo que me dicta mi conciencia y así es. En concreta, en esta reforma
hay cosas de las que puede que no esté de acuerdo, pero hay muchas de las que estoy de
acuerdo. Muchas veces se paga justos por pecadores, pero la política local está siendo
muy buena, pero no en todos los municipios. Estamos en un país que hay muchos
municipios y hay muchos municipios que no hacen sus deberes. Entonces, a veces
pagan justos por pecadores. Esta reforma se está modificando muchísimo y ya veremos
como quedarà al final. Se están admitiendo enmiendas. Entonces yo, igual que en otros
votos que yo teóricament tendría que haber votado en contra y he votado a favor, o me
he abstenido, en esta votaré en contra porque hay muchas partes en la reforma de las
que estoy de acuerdo.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: des del PSC som d’un dels partits polítics que hem
presentat aquesta moció. Per tant, no cal dir que n’estem convençuts, no com deia el sr.
Álvarez que ja es faran esmenes. No. És un atac frontal com molt bé ha dit el senyor
Profitós, no als ajuntaments sinó als ciutadans i als drets molt elementals als ciutadans,
com poden ser els serveis socials, que deixarem de tenir certes competències. Els drets
en educació i moltes altres retallades a l’autonomia municipal que se sumaran a les
retallades que ja s’han fet. Per tant si en aquests moments podem parlar de que en
determinats àmbits el govern del PP s’ha carregat molts drets que havíem aconseguit
amb la democràcia i després de molts anys de lluita, en aquests moments la voluntat
d’aquest partit que governa l’estat espanyol és encara molt més buidada de contingut.
Aquell servei que moltes vegades podem fer des de la proximitat i que els ciutadans
perdran. Ho està fent amb l’administració de justícia, ho està fent amb els drets de les
dones, ho ha fet amb els treballadors i ara ho vol fer amb aquests serveis que molts
ciutadans poden rebre i que, per moltes esmenes que diu el sr. Álvarez que
s’introduiran, deixaran de rebre i perdran i per tant els ciutadans seran els últims
perjudicats d’aquesta llei. I per tant, evidentment com a ponent juntament amb altres
partits d’aquesta moció, hi votarem a favor.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i PxC, un vot en contra del
regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SENYERA EN
EL MONUMENT EN RECORD DELS FETS DEL 1714 DEL NOSTRE
MUNICIPI
ATÈS
- que enguany celebrem el tri-centenari dels fets de 1714.
- que el nostre municipi disposa d’un espai destinat a recordar la memòria d’aquests fets
i homenatjar els defensors de la llibertat del nostre país.
- que l’austeritat i senzillesa del monòlit commemoratiu fa que el monument pugui
passar desapercebut als ulls dels visitants i, fins i tot, dels veïns del municipi si en
desconeixen el seu emplaçament.
- que, com s’ha reiterat en nombroses ocasions des del govern municipal, les finances
municipals permeten la moderada inversió que la present sol·licitud representa.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- APROVAR la col·locació d’un pal metàl·lic al capdamunt del qual onegi una
senyera al monument en record dels fets del 1714 del nostre municipi.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós: per defensar la moció. Tenim un monument senzill,
digne aquí al municipi, i el motiu de la presentació de la proposta només és
augmentar-ne la rellevància amb un cost absolutament minso o reduït, i amb una cosa
que necessita un manteniment zero, que és col·locar una senyera al costat d’aquest
monument. Només és això. Penso que és una cosa que hagués pogut sortir de
qualsevol, bé de qualsevol no, de bastants dels grups que estem en aquest consistori. I
compto que tirarà endavant.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: a lo millor el sorprendrà la votació. No ho sé.
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SOTMESA a votació la moció, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del
regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE EL MANTENIMENT DE LA TANCA
DE PROTECCIÓ DE LA VIA DEL FERROCARRIL DE BARCELONAPORTBOU
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha construït en diferents fases la
tanca de protecció de la via del ferrocarril de Barcelona a Port-Bou, davant del nucli
urbà de Bellavista i l’altre costat davant del Parc de la Mala Garba, la zona esportiva i el
parc de Mas Colomer, per tal de garantir la seguretat en aquesta infraestructura.
Atès que en el últims mesos s’ha anat deteriorant l’esmentada tanca de protecció
sense que s’hagi realitzat el manteniment necessari per garantir el normal funcionament
que és evitar el creuament de les vies per aquesta zona urbana.
Atès que recentment s’ha produït un atropellament mortal d’un tren per el creuament
d’un ciutadà en un lloc que la tanca estava trencada per la manca de manteniment de
l’ajuntament, que en diversos llocs es troba malmès de la mateixa manera. Adif ha
recordat que el manteniment de la tanca de protecció és responsabilitat de l’ajuntament
que és el propietari.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al Govern Municipal a realitzar urgent el manteniment de la tanca de
protecció de la via de ferrocarril de Barcelona a Port-Bou, en el tram que hi ha
desperfectes i permet el pas de la gent.
Segon.- TRAMETRE aquet acord a l’Àrea de serveis municipals per la seva execució.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, aquesta tanca s’ha construït en diverses fases per
aquest ajuntament. Hem construït nosaltres en diferents actuacions que s’han fet al
costat de la via per lo que entenem que aquesta tanca és de propietat municipal. Mai ha
estat cedida a ADIF o a RENFE. Mai l’ha acceptat. Ens podeu dir que algun dia han fet
una actuació, però això no és acceptar ni... Entenem que la responsabilitat del
manteniment és nostre, és del nostre municipi i hem de vetllar perquè es faci. Si ens la
fa ADIF, estupendo, chapó! Els diners seran ben gastats tot el que es faci a favor de la
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seguretat de les persones. Aquesta tanca està malmesa en molts dels trams i passa la
gent. Malauradament va haver un accident mortal fa poc temps i hem d’evitar que
n’hagi més. Per això hem presentat aquesta moció per si som capaços de que ens ho faci
ADIF, estupendo, però si no la responsabilitat és nostra i creiem que des de
l’ajuntament s’ha de fer.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: lo primer voldria que m’aclarís el Secretari o qui
fos, què diu la legislació al respecte sobre marges, entre vies i municipis, qui te la
obligació de posar tanques, o si la legislació no diu absolutament res al respecte. I
independentment de la resposta tant si ADIF si se li ha de reclamar, si l’ajuntament ho
ha de fer ell, però si ADIF no fa les actuacions, nosaltres com a municipi tenim la
possibilitat de fer les obres i passar-li la factura a ADIF perquè la seguretat està per
sobre de qui té competències. Si és ADIF “escolti, hem hagut de fer això que vostè ha
deixat de fer”. A més no sé si en aquest moment es podria aclarir tot aquest tema ja que
estem negociant també la cessió del pàrquing. Podríem posar a sobre la taula de
negociació tot el tema de lo que són tanques.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: hi ha un informe jurídic del Secretari en aquest
aspecte perquè jo també ho he demanat. I ara ens l’informarà ell. I per això jo crec que
nosaltres votarem que no a la moció, perquè estan basats en fets erronis. Anava dir en
falsedats, no és cert, falsedats és quan ho fas expressament. Jo entenc que vostès no ho
han fet expressament. Jo entenc estan basats en fets erronis. I a partir d’aquí, senyor
Secretari té la paraula en aquest aspecte perquè és un tema molt jurídic. Tot i així us he
de dir que l’ajuntament, encara que el senyor secretari digui el que ha de dir,
l’ajuntament ha procedit a senyalitzar els passos que estan malmesos amb cinta de la
policia, per no passar. Jo personalment he estat allà i he vist que la gent seguia passant. I
els hem avisat, i els hem cridat, i ells han seguit passant. I això no treu responsabilitat de
que la gent no pot passar per allà. No pot passar per allà. Val? Llavors, a partir d’aquí
tenim aquest problema d’incivisme, i el tenim. Ara bé, el que sí hem dit és que
automàticament nosaltres vam marcar les tanques on estaven malament, i després us
llegiré també els informes d’ADIF conforme ADIF va arreglar les tanques fa por, al
novembre. Però senyor secretari, m’agradaria que jurídicament ens expliqués la
competència del manteniment qui la té.
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: per intentar respondre la qüestió que planteja el
regidor sr. Bernabé, i en base al que estableix la Llei 39/2003 de 17 de novembre del
Sector Ferroviari. En tot cas, l’alcalde ha dit que havia demanat un informe. Tinc les
lleis a la mà. L’informe com a tal escrit no hi és, però penso que resulta de la pròpia
normativa que comentaré. L’article 3 d’aquesta llei parla de la infraestructura
ferroviària, que és lo que és competència de l’administrador ferroviari, que és ADIF. I
entre d’altres coses, s’entén per infraestructura ferroviària les instal·lacions vinculades a
la seguretat de la via. I per tant jo entenc que la responsabilitat i la competència és de
ADIF en aquest cas. Més quan en el tram de la tanca concreta on va succeir aquest
desgraciat accident, la tanca està col·locada dins del domini públic de l’administrador
ferroviari. O sigui, a major abundament. I per tant, i això és una qüestió de caràcter
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purament jurídic, el titular del domini públic és el responsable del manteniment del seu
domini públic, no una altra administració pública. Això no treu, com ha dit el senyor
Rosàs que normalment, i com en altres casos, l’administrador ferroviari no fa la seva
feina i l’ajuntament, voluntàriament i perquè ho considera així en defensa dels
interessos dels seus veïns, ho fa ell. Però la competència i la responsabilitat primera és
de l’administrador ferroviari, clarament, amb la llei a la mà. En el cas de les zones amb
sòl classificat com a urbà consolidat, en aquest cas, la zona de domini públic és de 5
metres des de l’aresta de l’explanació, i per tant, en aquest cas, com és el cas que ens
ocupa, la tanca la està dins de la zona de domini públic ferroviari. Amb això em sembla
que li he contestat. També m’agradaria afegir una cosa, perquè també va ser una
indicació de l’alcalde, a partir del dia següent des del dia següent del malgrat succés, del
succés desgraciat, ja es va donar l’ordre a una empresa de tanques perquè col·loqui totes
les tanques que estan en mal estat, amb independència que després puguem girar el
càrrec a ADIF o no.
Pren la paraula el sr. Torné i diu: a veure, jo sí que m’agradaria dir un parell o tres de
coses. En base a l’informe, que no és un informe si no que és una interpretació de la
legislació del senyor Secretari, a veure avui seria bo seria bo que haguessin un parell o
tres d’informes, a part del seu tècnic, el d’algun tècnic de l’ajuntament el qual ens
indiqués de qui és la propietat d’aquelles tanques i per lo tant qui té la competència o no
de reparar una infraestructura. Si realment aquella obra ha estat cedida o acceptada per
una altra administració o la te de mantenir el que n’és propietari o el que l’ha construït, i
per lo tant igual com el tema de la mort d’aquesta persona, que vaig sentir a la junta de
portaveus que es deia que no havia estat a les àrees afectades, que un informe de la
policia hagués dit què va passar i el per què. Malauradament aquests informes no estan,
només són verbals. Però jo dir-li dues coses. Una, en virtut de l’informe. Vostè m’ha
parlat de lo que diu la llei del ferrocarril, de les competències dels marges i de les
propietats del ferrocarril, que no és d’això del que jo crec que estem tractant. Estem
tractant d’una obra d’infraestructura que va construir l’ajuntament de les Franqueses
amb permís de RENFE, igual com n’hi ha d’altres com túnels i passeres dintre d’aquest
tram, perquè jo ara li diré una altra cosa: si la passera que tenim al carrer Aragó, que la
vam construir i és de propietat municipal, igual amb aquesta interpretació si es fa malbé,
qui la repara? RENFE? O la repara qui n’és propietari? L’ha de reparar qui n’és
propietari, perquè RENFE l’únic que ens ha deixat és el permís per fer aquella
infraestructura. Mai ha dit que assumeixi el permís i la competència posterior, és a dir,
l’obra i la mantingui. Aquestes obres, igual com el túnel que hi ha a la zona esportiva
que vam fer a sota les vies per deixar de vianants, aquesta és propietat municipal i amb
competència municipal de manteniment. Perquè mai l’hem traspassat a RENFE ni han
fet el manteniment. Per lo tant lo que vostè ens ha esmentat és sobre la propietat de la
via i les àrees d’afectació, però del què estem parlant és d’una obra d’infraestructura que
va fer l’ajuntament en diferents inversions, anys, i que sempre, fins ara, havia mantingut
l’ajuntament. Tant el del senyor València com el de mi mateix, com el senyor Ribalta.
Que per cert, el qui mantenia la tanca fins ara el senyor Badia, que ens ho pot dir. Per
tant que fins ara l’han anat reparant constantment. És ara, aquest nou govern el qual ha
trobat aquesta situació. Dir-los també que seria bo que ens digués quin és l’informe
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tècnic de l’ajutament de les Franqueses, qui és el tècnic que ens diu que aquesta obra no
la tenim de mantenir com fins ara els serveis tècnics la mantenien. Perquè tampoc ho
entenem. Només hi ha una carta de la regidora que li diu que ho arregli ADIF i que ens
contesten que ja ho han fet, però la única actuació que ha fet ADIF amb la tanca, és una
tanca que la va fer l’ajuntament de les Franqueses, a l’altre costat del pont de Bellavista,
i que la van canviar un tram per posar-la més alta. I tot això va anar amb la obra de
millora de l’estació de Bellavista. Per lo tant que el que es tracta és d’això, d’instar a
l’ajuntament a que mantingui una obra que és important per a la seguretat dels vianants i
que realment, a veure, és competència nostra i que sempre s’ha reparat, fins ara, en
aquest govern actual que s’ha deixat de fer-ho i enviant cartes a ADIF, que sens dubte
no ho fan i que han dit per activa i per passiva que ho te que fer l’ajuntament de les
Franqueses.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: breument, jo també en dic una. En data 16 d’octubre
de 2013, amb registre de sortida, nosaltres demanem a ADIF, a la gerència de
manteniment de Barcelona, al senyor Carlos Arabia Vives, que falten 3 trams de tanca
que delimita la línia del ferrocarril de Barcelona a Port-Bou a uns 1.105 metres de
l’estació, que és tota la part de la tanca de Mas Colomer, del parc del Mas Colomer. I
ADIF ens contesta en data 22 de novembre de 2013, “asunto solicitud de cerramiento en
el término municipal de les Franqueses, estimada senyora Domínguez (la regidora que
ho havia demanat), en relació al asunto del epígrafe, y como puede comprobar en el
reportaje fotográfico adjunto se ha procedido a subsanar la deficiencia objeto de la
queja”. I ens fa un reportatge fotogràfic de la deficiència. Per tant ADIF fa la reparació
de la tanca. Amb posterioritat l’han tornat a saquejar aquesta tanca. Per què? Perquè hi
ha gent que ho té molt còmode passar la via, i en lloc de passar per sota el pont, ho han
fet. Jo li dic que nosaltres, jurídicament, el senyor Secretari ha fet una interpretació de la
Llei – ara li donaré la paraula, eh? – i és un tècnic lletrat de l’ajuntament. Jo crec que hi
entén, en aquest aspecte. I punt número dos, el dia després de l’accident jo vaig demanar
que se subsanés el problema de les tanques. Es va contractar una empresa, i a més a més
la policia va encintar els dos o tres trams en els quals hi hagut vandalisme i els han tret.
A partir d’aquí, crec que l’actuació nostra és, en aquest aspecte, és correcte. Senyor
secretari, si vol afegir alguna cosa a la seva disertació jurídica.
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: simplement, per matisar o valorar les paraules del
sr. Torné. Primer, el conveni al qual es fa referència la premsa local del dia següent no
existeix. Inclús això està corroborat per la pròpia ADIF, a la qual vam trucar i ens van
dir que no existia aquest conveni. Primer punt. Segon punt, la competència és del titular
del domini públic, això no és una qüestió d’interpretació, és una qüestió jurídica
indiscutible. El titular del domini és el competent per mantenir i controlar aquest
domini. Això és evident. El què vostè ha comentat de què passa amb la propietat de les
tanques quan s’han fet en una zona de domini públic d’una altra administració, lo lògic i
correcte seria que hagués hagut sempre un conveni que regulés qui fa o no fa el
manteniment i com es fa aquest manteniment. En qualsevol cas, jo entenc, i ara el
contesto, i aquí sí que mereixeria segurament un estudi jurídic més aprofundit, jo li
contesto en el sentit de que en qualsevol, i al no haver-hi cap conveni, s’hagués produït
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una accessió de la propietat en favor de l’administrador ferroviari, i per tant les tanques
són d’ell.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: només comentar una cosa al sr. Torné que no és del
tot cert. I és referent a lo que vostè diu de que aquest equip de govern no fa el
manteniment de les tanques. Jo li puc dir que des de la meva àrea, des d’obres i serveis,
hem mantingut aquestes tanques. Quan nosaltres hem vist que hi havia alguna anomalia
hem anat i ho hem reparat. La setmana passada, al final del carrer Aragó, al parc que hi
ha va haver-hi una tanca que, per un tema de vandalisme, la van obrir. Vam anar, la vam
reparar. Al dia següent la van tornar a obrir per l’altre cantó. Ho vam tornar a tancar. Al
final que vam decidir fer? Treure-la del tot. Clar davant d’aquest incivisme, davant
d’aquests fets, què més podem fer? Però lo que no vull que vostè digui és que des de
l’àrea d’obres i serveis no fem el manteniment de les coses.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: un parell de coses. Sembla que tornem a estar una
mica com en el punt en el qual parlàvem dels vianants que travessen per la carretera que
va cap a Cardedeu. Indubtablement jo suposo que cap dels disset pensa que això és una
cosa que no s’hagi de fer i que no s’hagi de mantenir. Però pel que veig, el dubte o la
discrepància, la cosa està en qui se n’ha de fer càrrec d’això. Si tenim clar, home sí, hi
ha una discrepància. Hi ha una discrepància. (se senten intervencions que no queden
enregistrades). Vostès no tenen cap dubte, i ells no tenen cap dubte. En qualsevol cas,
no acostumo a portar gaires coses escrites de casa, però aquí sí que m’he portat una. A
veure, els hi ha anunciat que aquesta moció, tal com està plantejada, no prosperarà
perquè l’equip de govern la votarà en contra. Per altra banda, l’equip de govern ha dit
que ara mateix ha donat ordres de que això es repari. Suposo que amb la sana intenció
de repercutir aquesta despesa a ADIF. No sé si se li ha demanat al mateix temps a ADIF
que ho faci, i ells han dit que no, perquè és que si intentem repercutir-los una despesa
que no els hi hem demanat que facin, pot ser que ens diguin “escoltin, perquè no m’ho
demanava a mi que ho hagués fet un altre preu?” En qualsevol cas, jo proposaria afegir
dos punts en aquesta moció, per descomptat sotmesa a que vostès els hi sembli bé, més
que res vist com estan anant les coses. Un és per assegurar el manteniment d’això per
una banda, i per una altra banda que si no ens toca a nosaltres no ho paguem, entre altres
coses perquè és possible que fa uns quants anys no ens ho poguéssim permetre. De fet
no ho podíem però ho fèiem, però ara sabem segur que no ens ho podem permetre. I la
segona cosa que a mi sembla que hauríem de fer és coordinar-nos via Consell Comarcal,
via reunions d’aquestes que periòdicament fan els alcaldes, els ajuntaments de la
comarca que suposo que pateixen el mateix problema que nosaltres, per fer pressió
conjunta. La idea seria dir, a banda del primer punt en el què es demana que
l’ajuntament faci aquest manteniment. Segon, en cas que el manteniment no fos
competència municipal, requerir urgentment i en forma a l’entitat responsable per tal
que el faci. I en cas de negativa, absència de resposta o demora en l’execució dels
treballs, portar-los a terme des del nostre ajuntament i procedir a la seva immediata
facturació a qui correspongui, vetllant per tots els mitjans, inclòs la via judicial si fos
necessari, pel ràpid rescabalament de les quantitats invertides. Tercer, comunicar-ho a
tots els ajuntaments de la comarca afectats pel pas de ferrocarril, per tal que si ho
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estimen convenient, procedeixen de la mateixa manera. No sé si s’acceptarà com a
esmena a la moció. En qualsevol cas ho dono com, si no fos el cas, no sé com dir-ho,
com a norma d’actuació, si al senyor secretari li sembla que és una manera correcta de
procedir, més que res perquè si a un privat, que no neteja la seva parcel·la li netegem i li
fem pagar, quan no ens estem jugant gran cosa més que la salubritat, les rates que
puguin haver, que puguin molestar als veïns. Aquí estem parlant de vides, llavors diria
que en aquest sentit, si vostès tenen el convenciment de que no ens toca fer-ho a
nosaltres, no ens toca pagar-ho a nosaltres, llavors repercutir la despesa a qui ho hagi de
fer, i avisem als pobles del costat. Quants més serem, més fàcil ho tindrem.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sí, però partim d’una explicació que nosaltres
entenem que és errònia a tota la part explicativa, que dóna per fet que és competència de
l’ajuntament. Per tant, tot això també s’ha de modificar.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: dues coses. En la línia d’aconsellar, ho sento,
després vostès prendran la decisió, jo entenc que la moció l’han presentat vostès, que
aquí no fa falta informe tècnic perquè no s’ha demanat, però ara que sí que ho demana
podríem deixar-ho a sobre la taula esperant aquests informes, tant des de secretaria com
d’algun tècnic, pel proper Ple que ens clarifiqui exactament de qui és propietat aquestes
tanques. No sé si vostès acceptarien això. Dos, sra. Vanessa, s’imagina un equip de
govern o una administració que deixés de regular el trànsit perquè algú destrossa
contínuament els semàfors? Vostè s’imagina això? No, vostè ha dit que renuncia a
continuar posant tanques perquè hi ha molt vandalisme. (se senten intervencions de
regidors que no queden enregistrades). Si, si, si. No, ja ho entenc. Però això ve implícit
de que com no podem mantenir, posem dues cintes i continuem cap endavant perquè és
d’on ve el problema.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: lo que nosaltres hem fet ha sigut demanar tanques.
Arrel de tot això. Home aquesta ha sigut aquesta setmana, i l’hem anat reparant (se
senten intervencions que no queden enregistrades). L’hem anat reparat, les tanques.
Hem demanat que ADIF ens posi les tanques. ADIF ens les va posar, després l’han tret
un altre cop. Nosaltres anem reposant i les van traient. Evidentment si les hem d’anar
posant, anirem posant tanques, en cap moment nosaltres hem dit.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: en qualsevol cas si estem parlant d’un problema de
vandalisme, tenim una policia local fantàstica, vull dir, que ha demostra que serveis per
tot. A partir d’aquí a mi em penso que de la mateixa manera que se sanciona un
conductor que es passa un semàfor en vermell, s’ha de sancionar una persona que
malmet això. Per això estic parlant de que és feina de la policia.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: jo tinc entès que vostè està negociant amb ADIF tota
la zona d’aparcament i el baixant des de dalt de l’estació, que això ja porta quasi 7 o 8
mesos que no és pot ni passar. Perquè ells no fan el manteniment. Sempre passa lo
mateix. Si vostè envia una carta a ADIF al cap de 4 mesos li contestaran. Les tanques,
quan jo estava, s’han reparat sempre. Sempre. Ara clar avui les repara, per què demà ja
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no hi ha la tanca? Doncs ja li diré jo, perquè no és perquè travessi la via, no, no ens
equivoquem, és per agafar el tren gratis. I tant. I tant, que salten. I tant que salten per
agafar el tren. Miri-ho bé. Hi ha algunes que estan a dalt i algunes que estan a baix.
Sempre s’ha fet el manteniment, sempre.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo el que dic és que està demanant informes... el
senyor Secretari és jurista, us està dient el què és. És que ja us ho està dient ell. Qui
voleu que faci algo més? Ell us ho està dient, i us està dient la interpretació de
l’ajuntament. Més ja no us puc dir. A partir d’aquí hi ha una moció, sr. Torné, vostè
mateix.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres, les esmenes que diu el company Àngel
estem completament d’acord acceptar-les, vull dir que si se li ha de reclamar a ADIF, ja
ho he dit quan he defensat la moció, si se li ha de reclamar, reclamem-li, però fem-ho.
Interromp el sr. Alcalde i diu: jo l’únic que li demano sr. Martí Rosàs, l’únic que li
demano a vostès, és que som Ajuntament. Defensem l’ajuntament. Sembla que esteu
defensant ADIF. Sembla que esteu defensant ADIF. Aquí us està dient el secretari. Si us
plau, deixeu-me parlar. Aquí us està dient el secretari, i us està dient que el manteniment
no és de l’ajuntament. Llavors defensem. Som l’ajuntament de les Franqueses. Per què
ho hem arreglat nosaltres? Perquè ens devem als ciutadans, val? Ens devem als
ciutadans. I hem de buscar la seguretat dels nostres ciutadans, encara que sigui incívics i
travessin per allà, perquè poden passar per sota el pont de la via, i no ho fan. Llavors a
partir d’aquí, jo el que els hi demano és que siguin ajuntament de les Franqueses. Res
més que això.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: el què fem és defensar els ciutadans i creiem que
l’ajuntament ha de vetllar perquè aquesta instal·lació estigui bé. I si ho ha de pagar
ADIF, que ho pagui ADIF. Amb això cap problema, i per això dic que acceptem
aquestes propostes que fa el grup d’Esquerra i els incorporem a la moció. Vull dir, que
sigui ADIF qui pagui, d’acord? Ja ho he dit a la part expositiva quan hem començat.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i jo ho trobo bé. Els companys tampoc sé... també ho
hauríem de pensar. I llavors a lo millor hi ha conflicte i a lo millor ens diuen que un
jutjat ens diu que és nostre, és que no ho sé. Però el què sí sabem és que l’informe
jurídic del secretari, la interpretació jurídica del secretari és aquesta, i jo hi he de confiar
plenament, perquè no sóc tècnic. Ens deixeu parlar?
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: a mi em sembla que la situació ideal seria que això
constés per escrit en algun lloc. A veure, si un tren s’espatlla en meitat de la via, no
tarden 15 dies en reparar-lo. El treuen de la via de seguida que poden, l’arreglen. En
aquí hi ha un interval molt perillós, que és des del moment en què una tanca es fa
malbé, la destrossen o el que sigui, fins que ADIF la repara. Llavors o arribem a un
acord en el qual ells perden el cul per venir, per dir-ho d’alguna manera, perquè és la
seva feina, o arribem a un acord en el qual nosaltres fem aquesta feina i els hi facturem
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a ells a preu de cost, o avisem directament als operaris per compte d’ells. A veure, jo
diria que aquí es tracta senzillament, partint de la base de que tenim raó i que no ens
toca mantenir-ho, val? Partim de la base de que no ens hem de treure els diners de la
butxaca. Perfecte. Però sí que és important que això no estigui tres setmanes com està, o
no estigui tres setmanes encintat, i prou. Llavors, o nou mesos em diuen, no ho sé. Però
en qualsevol cas a mi em sembla que aquestes petites modificacions el que fan és treure
de sobre el dubte de si això és cosa nostra o no és cosa nostra, o deixar l’afirmació de
que ens toqui a nosaltres, però sí que en qualsevol cas vetllar perquè les reparacions es
facin i les pagui qui les ha de pagar. I si no som nosaltres, per descomptar, anar fins el
final perquè no les haguem de pagar nosaltres. No podem pas estar perseguint a gent
que no arriba a pagar els impostos i deixar de perseguir que són de l’administració, en el
fons.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer una reflexió. Aquests informes vostès, abans
o després hauran de confrontar-los amb ADIF. És que és absurd que em digui: “no
confia en la paraula d’un funcionari”. Evidentment que hi confio i perquè a sobre queda
en acta. Jo no li estic dient això. Jo li estic dient abans o després s’hauran d’elaborar
aquests informes per justificar la seva posició davant d’ADIF o d’una altra
administració. Per tant, escolti comencem a treballar sobre l’assumpte. Punt número
dos: tenim un vandalisme i també tenim una certa comoditat de la gent que hi ha una
sèrie d’horts al costat de la via, i que hi ha gent que travessa per la punta de Mas
Colomer que allà no hi ha ni tanques, d’acord? Amb lo qual a lo millor hem de
començar a fer un estudi de si s’ha de fer algun tipus de passera subterrània o si aquells
horts han de començar a ser horts socials i traslladar-los a una altra banda, perquè és
molt perillós. La gent salta pel final del pipi-can que tenim al carrer Aragó, perquè allò
és un pipi-can, salta per aquella valla i continua caminant cap els horts. O sigui, aquí
tenim un conflicte i que pot anar a més, perquè és gent gran qui manté aquests horts,
clar, m’explico? I llavors senyora Vanessa, vostè diu que el manteniment es feia. Jo
passo per allà sovint. Hi ha un tram de valla que és precisament el que està a sobre
davant de l’escola, que s’ha passat mesos tirat, però mesos. I lo del conveni: no podem
negociar a través del conveni qui es fa càrrec d’aquestes d’això?
Pren la paraula el sr. Secretari: un incís al que deia el sr. Bernabé. És que ADIF ja
reconeix que és competència d’ells. Si això ho reconeixen. El què passa és que no ho
fan, que és diferent. M’ho han reconegut a mi telefònicament, vull dir que no m’ho
invento. Una altra cosa és que no ho fan. Llavors la millor manera d’arbitrar el sistema
seria com proposava el sr. Profitós, tancar un conveni amb ADIF que regulés això.
Potser això serà la millor opció.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: molt bé, i també emplaço a l’àrea d’obres i serveis
que comencem a posar rètols a les tanques “prohibit travessar les vies, sota la seva
responsabilitat”. Almenys posar algo. Això és una altra. (se senten diverses
intervencions que no queden enregistrades). Ja ho sé que se sap. També se sap que no es
poden trencar les tanques. Oi que també se sap que no es poden trencar les tanques?
Para “mayor abundamiento”, si voleu. Parlem de la moció? Què fem?
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Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: nosaltres, ja li he dit que acceptem aquestes propostes
que fa Esquerra Republicana, incloure-les en la moció i ...
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i arreglar la part explicativa. La part explicativa diu
que és competència municipal. Clar. I això s’ha d’esmenar.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: sr. Secretari, que ho canviï això. Si això és el
problema, doncs traiem-ho però fem-ho i ...
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: diem o que es presenta bé o nosaltres votarem que
no. Que es presenti bé, que es deixi sobre la taula i en el proper Ple...
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: a veure, nosaltres diem que el sr. Secretari aquesta part
expositiva que la canviï, que ho faci ell. Que ho faci ell. I afegim lo que deia Esquerra
Republicana. I ja està, ja està modificada.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: hem deixat sobre la taula de... i jo us demano que
aquesta moció la deixeu sobre la taula i la presenteu bé. Jo us demano això. És una cosa
que hauria de tenir acord total.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: vostè ens diu que li sobra aquesta part expositiva en
què diu que l’ajuntament és propietari. Traiem això, senyor secretari, tregui-ho. I afegim
aquestes observacions que ha fet Esquerra Republicana, i ja està, ja està acceptada.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: és que aquí ho diu: “atès que s’ha produït un
atropellament mortal d’un tren per el creuament d’un ciutadà en un lloc que la tanca
estava trencada per la manca de manteniment de l’ajuntament”. Aquí s’ha de canviar.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: “Atès que bona part de les tanques de les diferents
vies fèrries que al seu pas pel nostre municipi pateixin un insuficient manteniment.”
Punto. No? Més coses? Exacte, que no cal dir per què. Estem d’acord en què hi ha
tanques que no tenen prou manteniment? No per culpa nostra. Si ens acaben de dir que
ADIF reconeix ho ha de fer i no ho fa. Vull dir això, així verge, sense res més, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: primer, instar al govern municipal a
realitzar urgentment el manteniment de les tanques de protecció de les vies de
ferrocarril. Bé aquí n’hi ha una, jo diria que totes. Segon, lo que deia, si el manteniment,
requerir urgentment a l’entitat responsable i comunicar-ho. La moció no és meva, per
descomptat, però jo diria que si teniu el compromís de que l’ajuntament demà comença
a treballar amb el tema, comença a mirar el conveni amb d’això i tal, tenim un mes per
davant, vull dir, que no passaria res. Però que això no es tradueixi en que el mes que ve
en tornem a parlar, que el mes que ve puguem saber que tot està tirat endavant.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: a veure, modificar si es vol està modificada de
seguida. I la seguretat dels ciutadans sí que ens importa més. No podem permetre cap
més accident allà. Ni allà, ni a la ronda ni on sigui. Si no ho estan fent, doncs no sé
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perquè no es pot acceptar. Estem canviant tot el redactat, a la mida que us agradi, que us
vagi bé.
Pren la paraula el sr. Randos i diu: només dir que m’està dient que no tenim vigilància
perquè no aprovem aquesta moció. No, no està dient això? No deixarem d’arreglar
tanques perquè no aprovem aquesta moció, eh?
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: però si hi ha la intenció d’arreglar-les, perquè no
podem tirar endavant amb la votació?
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo entenc que aquí, l’equip de govern el que tindria,
si és que això tira endavant, seria el recolçament de tot el ple per repercutir aquestes
despeses ADIF.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: posem-hi una mica d’ordre, tot plegat. No es pot
instar al govern municipal a arreglar-ho quan ho està fent. Hem d’instar a ADIF que ho
arregli. Això és vital. I a partir d’aquí, escolta’m, el govern municipal ho arreglarà i si
cas ho repercutirà a ADIF. És una qüestió de fer cas a l’ajuntament el que veritablement
diu. I jo crec que aquesta moció s’ha de modificar en aquest aspecte. Si es modifica en
aquest aspecte, no instar al govern municipal, si no instar a ADIF que faci arreglar, no
obstant, l’ajuntament ho arreglarà. I passarà la factura a ADIF. Si és això, jo i hi ha el
govern, i som més gent, a partir d’aquí, jo diria que hi estic d’acord, però hi ha més
gent. Jo aquí també ... som un govern de deu i les coses les discutim molt nosaltres. I
aquestes discussions que tenim avui també les tenim, i són sanes, i al final arribem a un
punt d’equilibri.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: totalment d’acord.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: si, des del grup municipal del PSC considerem que la
moció s’ha de deixar sobre la taula perquè el que no podem fer és canviar el 90 per 100
del redactat d’una moció que està fent unes acusacions, que està dient unes falsedats,
que està plena d’errors, i ara ho canviem tot, canviem absolutament tot el que diem. Jo
penso que malauradament que hagi atropellaments o no, no seran a causa d’una moció,
si no de les actuacions que ja s’estan portant a terme. Per tant penso que s’ha de deixar
sobre la taula com ja hem fet amb altres.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: a partir d’aquí, presenteu la moció com cregueu i
passem a votació.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: a veure si accepteu el què hem quedat, ho canviem i la
tirem endavant. Si no, tal i com estava la passem a votació i votem. Acceptem les
esmenes que ha fet Esquerra, que s’incorporin.
Per tant, el redactat definitiu de la moció és el següent:
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“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES
FRANQUESES SOBRE EL MANTENIMENT DE LA TANCA DE PROTECCIÓ
DE LA VIA DEL FERROCARRIL DE BARCELONA-PORTBOU
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha construït en diferents fases la
tanca de protecció de la via del ferrocarril de Barcelona a Port-Bou, davant del nucli
urbà de Bellavista i l’altre costat davant del Parc de la Mala Garba, la zona esportiva i el
parc de Mas Colomer, per tal de garantir la seguretat en aquesta infraestructura.
Atès que en el últims mesos s’ha anat deteriorant l’esmentada tanca de protecció
sense que s’hagi realitzat el manteniment necessari per garantir el normal funcionament
que és evitar el creuament de les vies per aquesta zona urbana.
Atès que recentment s’ha produït un atropellament mortal d’un tren per el creuament
d’un ciutadà en un lloc que la tanca estava trencada per la manca de manteniment de
l’ajuntament, que en diversos llocs es troba malmès de la mateixa manera. Adif ha
recordat que el manteniment de la tanca de protecció és responsabilitat de l’ajuntament
que és el propietari.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al Govern Municipal a realitzar urgent el manteniment de la tanca de
protecció de la via de ferrocarril de Barcelona a Port-Bou, en el tram que hi ha
desperfectes i permet el pas de la gent.
Segon.-En cas que el manteniment no fos competència municipal, requerir urgentment i
en forma a l’entitat responsable per tal que el faci i, en cas de negativa, absència de
resposta o demora en l’execució dels treballs, portar-los a terme des del nostre
ajuntament i procedir a la seva immediata facturació a qui correspongui, vetllant per tots
els mitjans, inclosa la via judicial si fos necessari, pel ràpid rescabalament de les
quantitats invertides.
Tercer.- Comunicar-ho a tots els ajuntaments de la comarca afectats pel pas del
ferrocarril per tal que, si ho estimen convenient, procedeixin de la mateixa manera.
Quart.- TRAMETRE aquet acord a l’Àrea de serveis municipals per la seva execució.”
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per set vots a favor dels regidors dels grups
municipals CpF, LFI, ERC-AM i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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16. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE
L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
ATÈS que el Consell d’Administració de l’ATM reunit el 23 de desembre de 2013 va
aprovar un increment de les tarifes per 2013. Concretament, la T-10 d’una zona ha
augmentat un 5% i la T50/30 un 8%, uns increments que no tenen res a veure amb
l’increment d’IPC.
ATÈS que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduir
els seus ingressos globals, i quan l’IPC general és del 0,3% l’única proposta
comprensible socialment era la de congelar les tarifes.
ATÈS que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el
dret a la mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. I atès que la mobilitat sostenible forma
part de les solucions als problemes de congestió, contaminació local, canvi climàtic i de
la dependència energètica exterior, cal afavorir-la amb unes tarifes assequibles.
ATÈS que l’actual estructura de zones tarifàries, a banda de generar agravis entre
ciutadans de municipis limítrofs, desincentiva l’ús del transport públic col·lectiu com a
conseqüència, entre d’altres motius, de la diferència de tarifes difícilment justificables i
poc comprensibles per la ciutadania.
ATÈS que, d’altra banda, a la vista de les dificultats per cobrir les despeses d’explotació
del transport públic metropolità, es fa imprescindible que el Govern català, com preveu
la Llei de Mobilitat des del 2003, impulsi l’aprovació d’una llei de finançament del
transport públic que creï nous recursos financers, tal i com diu la disposició addicional
vuitena de la Llei de Mobilitat, 9/2003, que diu literament “En el termini d’un any a
partir de l’aprovació d’aquesta Llei, el Govern ha de presentar un projecte de llei de
finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l’ús dels
combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu”.
El grup municipal de Les Franqueses Imagina proposa a l’ajuntament en Ple l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- MANIFESTAR el profund desacord per l’increment de les tarifes de transport
metropolità per l’any 2014 que ha aprovat el Consell d’Administració de l’ATM.
Segon.- PROPOSAR que es revisin l’actual estructura de zones tarifàries, reduint les
sis zones actuals a dues zones pel mateix àmbit territorial.
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Tercer.- PROPOSAR que s’estudiï i aprovi una targeta anual T-ANY amb dues tarifes,
una per les tres primeres corones tarifàries actuals i una altra per les sis zones
tarifàries existents actualment a preus assequibles i pagament fraccionat.
Quart.- PROPOSAR que es rectifiquin les tarifes del 2014 tornant a les tarifes del
2013.
Cinquè.- DEMANAR al Govern de la Generalitat que compleixi la Llei de Mobilitat
9/2003 i que de manera URGENT enceti els treballs per aprovar una Llei de
Finançament del Transport Públic.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords a l’ATM, a l’AMB, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a l’Associació per la promoció del Transport Públic i als
sindicats CCOO, UGT i CGT.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bàsicament, tot i que ens sembli que no ens toca,
evidentment hi ha molts ciutadans en el nostre poble o ciutat que diàriament fa aquest
viatge per motius de feina, etc. Llavors pensem i entenem que fa l’ATM per una
pujada, però s’hauria d’haver assentat amb els col·lectius que representen la ciutadania
una mica per discutir de quina forma pot repercutir. Totes les propostes són raonables.
Algunes podríem dir inclús utòpiques però lo que intenten fer és endreçar una mica el
guirigall que hi ha ara de zones, de tarificació, etc. També recordo que mica en mica
les poblacions de conurbació de Barcelona tenen com a referent model el transport
metropolità, i que hi ha pot haver alguna certa temptació d’acabar finançant el 100 per
100 amb la tarificació del bitllet, o amb un 50 per 100.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: Convergència i Unió compartim el què dieu però
ens abstindrem.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i PxC, quatre abstencions
dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
17. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA DE SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES
DE PANRICO DE SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA
El deteriorament d’una de les marques més reconegudes de la indústria catalana,
fabricant de productes com Donuts, Donettes o Bollycao, ha estat progressiu. L’empresa
fundada el 1963 per la família Costafreda va ser venuda a un fons de capital risc per un
preu desorbitat, 900 milions d’euros, mentre que el valor de l’empresa era menor. La
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compradora de Panrico, Apax Partners, va prendre una mala decisió darrera una altra,
fent que finalment Panrico fos venuda a una altra empresa de capital risc nordamericana, Oaktree Capital, al 2011, amb unes pèrdues acumulades de 700 milions
d’euros.
Donada la situació de pèrdues, els treballadors i treballadores de Panrico de tota
Espanya accepten rebaixar-se un 25% el seu sou en el 2012, per tal de fer front tots i
totes conjuntament la dura situació que passava la firma. Mentrestant, els directius
s’apujaven el sou un 45% i els alts executius ho feien un 47%.
Però va ser el 17 de setembre de 2013 amb l’entrada del nou conseller delegat Carlos
Gila quan es tensiona als treballadors i treballadores de Panrico, Gila anuncia la
suspensió del pagament de les nòmines de setembre i posteriorment un ERO de 1.900
treballadors i treballadores, que a mesura de les successives negociacions s’ha reduït a
745. Com a última acció, ha presentat un preconcurs de creditors de Panrico.
En el cas concret de la fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda, la voluntat de la direcció
d’Oaktree Capital és acomiadar a 159 treballadors i treballadores d’una plantilla total de
351 membres, a més de fixar una altra baixada salarial d’entre un 35% i un 45% (al
2012 ja havien sofert una rebaixa del 25%).
És per tot això que la nit del 13 d’octubre els treballadors i treballadores de Panrico de
Santa Perpètua decideixen convocar una vaga indefinida, per tal de forçar a la direcció
de l’empresa a seure a la taula de negociació.
Aquesta és la vaga indefinida més llarga de Catalunya des de l’arribada de la
democràcia, però precisament la direcció de l’empresa sembla que no sap de drets
democràtics i de drets a vaga. Ans al contrari, l’actitud de la direcció ha estat de
provocació i de xantatge cap als treballadors i treballadores de Panrico. El conflicte ha
arribat a tal extrem que la direcció de l’empresa ha demandat al comitè de vaga de
Panrico per vaga il·legal i els demana 5 milions d’euros pels danys ocasionats mentre
duri aquesta lluita.
Que el conflicte arribi a tal extrem és intolerable. Són més de 120 dies de resistència
pacífica per part dels membres de moltes famílies que es veuen afectades sense tenir cap
ingrés a final de mes. És intolerable que una empresa vulgui imposar la manera
d’exercir el dret a vaga, i arribi a interposar una demanda. El dret a vaga és un dels
nostres drets fonamentals.
La situació que pateix el nostre país necessita accions immediates, i els ajuntaments són
l’administració més propera a la ciutadania. Per això hem de donar, dins de les nostres
possibilitats, respostes als requeriments dels nostres veïns i veïnes.
La mostra de solidaritat representada per la signatura del manifest de diversos alcaldes
del Vallès, de suport a la continuïtat de la planta i d’exigir mesures a la Generalitat per
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la que faci viable, han d’anar unides a mostres de solidaritat mes directes, que volen
significar un suport a la lluita.
És per tot això, que presentem els següents
ACORDS:
Primer.- EXPRESSAR el nostre suport i solidaritat a tots els treballadors i
treballadores de Panrico de Santa Perpètua de Mogoda.
Segon.- DEMANAR, tal i com han fet ajuntaments com el de Montornès del Vallès, que
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès faci una aportació d’una quantitat d’euros
assumible per les arques municipals a la caixa de resistència dels treballadors i
treballadores de Panrico.
Tercer.- INFORMAR d’aquest acord al comitè d’empresa de Panrico perquè puguin fer
la petició formalment i així agilitzar el pagament de la aportació econòmica. Informar
als sindicats de CCOO i UGT, i als partits polítics del Parlament de Catalunya.
Quart.- En el cas que en el municipi de les Franqueses del Vallès hi hagi alguna família
afectada per la greu situació que viuen els treballadors i treballadores de Panrico, que
aquesta sigui atesa des dels Serveis Socials de l’ajuntament.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: per mi és la crònica del què ha passat a Catalunya i
a Espanya ens aquests 5 últims anys. Una empresa consolidada catalana ven a un fons
d’inversió per 900 milions d’euros sobrevalorada excessivament, i aquesta comença a
prendre decisions per reflotar l’empresa i treure un rèdit ràpid. La més famosa ha sigut
el donut envasat que ha sigut un autèntic fracàs, i han tingut pèrdues milionàries amb
aquesta tonteria. Llavors com que tenim pèrdues la torna vendre a un alter fons
d’inversió, que evidentment els fons d’inversió van al que van, van a fer calés, no a
reflotar l’empresa, amb unes pèrdues acumulades de 500 milions. Al 2012 els
treballadors accepten rebaixar-se un 25 per 100 el sou, val? Mentre que els directius
pugen un 45 i els alts executius un 47 per 100. Mentre els de baix baixaven un 25, els
de dalt anaven pujant, d’acord? Però és que és la crònica, i vull explicar-ho perquè
realment és lo que hem trobat i com l’administració realment davant certs EROS no
s’han mogut. Llavors, a l’any 2013, després d’això, presenten un ERO de 1.900
treballadors. Concretament a la planta de Santa Perpètua volen acomiadar 59 de 351 i
els que quedin fer-los una baixada d’entre un 35 i un 45, després del 25 que ja han
patit. Per tant, per mi és molt representatiu. En aquest moment és la vaga més llarga de
la democràcia. S’ha fet un fons de solidaritat per donar aliments o calés. Abans el
company Ribalta em deia que havia un dubte de si econòmicament podem aportar o
no. Jo aquí ja no entro. També podem fer-ho com ha fet la Llagosta, a través d’una
tómbola solidària i lo que surti, es porta uns tres mil i pico d’euros aproximadament.
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Buscar la fórmula, o posar si és legal etc. Però crec que ha arribat el moment de que la
gent que realment tenim familiars que estan patint aquesta situació, comencem a
plantar-nos i a dir, això no és normal. Això no és normal. Hem de començar a
solidaritzar-nos perquè els diferents ERO’s que fins el moment pràcticament cap ni un
s’han parat, comencin a ser qüestionats. El de Coca-Cola és un gran exemple, no? A
més a més, aquestes empreses juguen a aquest joc. A Madrid i a Cantàbria o Astúries
l’hi trec però a Catalunya no. Per tant, se’m revolucionen dues plantes però no la
tercera. Amb beneficis, amb guanys. Només perquè tinc un motiu organitzatiu. És la
gran reforma del PP. No cal tenir pèrdues. Ara només perquè a mi em sembla que no
ho tinc ben organitzat. Per tant us demano que siguem solidaris.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: si vostè ho ha dit. Bàsicament, evidentment el punt
de vist del PSC de solidaritzar-nos vostè ho ha explicat molt bé, es tracta de la vaga
més llarga que s’ha produït des de la democràcia i considerem que s’han de moure
coses en aquest sentit. I considerem que des de l’administració hem de ser sensibles.
Hi ha algun treballador del municipi que ja s’ha atès i que no.. per tant una de les parts
ja s’ha complert. I en quant al tema de l’aportació, voldria afegir l’esmena: “sempre
que legalment sigui possible”. Perquè hem fet moltes consultes i per unes bandes ens
deien que no era legal i per altres que sí, a les hores buscar la fórmula que legalment
sigui correcta. Per tant, jo li demano als ponents de la moció si admeten aquesta cueta
que digui “sempre que legalment sigui possible”, i hi votarem a favor.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: cap problema.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i per acabar. Hi ha una notícia que diu que
l’ajuntament de Mollet diu que legalment no pot fer una aportació a la caixa de
resistència a Panrico, val? Bé, és una interpretació de l’interventor, i per tant sempre i
quan la legalitat ens ho permeti, i si no, jo també proposo que cada regidor, a títol
personal, també pugui fer una aportació, i és una altra manera de solventar això. Jo
personalment, com a Francesc Colomé també puc fer una aportació a la caixa de
resistència.
Pren la paraula el sr. Profitós: una altra esmenta petita. Us consta que la CGT no té
representació a Panrico? Més que res perquè està exclosa. I perquè s’exclou de la
comunicació?
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: no ho sé, se’ls ha passat, sincerament.
Pregunta el sr. Profitós: es pot afegir?
Respon el sr. Bernabé: sí, sí, afegim-la. De totes formes es diu notificar al comitè
d’empresa. Dintre del comitè d’empresa està tothom.
Per tant, el redactat definitiu:
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“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA DE SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE
PANRICO DE SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA
El deteriorament d’una de les marques més reconegudes de la indústria catalana,
fabricant de productes com Donuts, Donettes o Bollycao, ha estat progressiu. L’empresa
fundada el 1963 per la família Costafreda va ser venuda a un fons de capital risc per un
preu desorbitat, 900 milions d’euros, mentre que el valor de l’empresa era menor. La
compradora de Panrico, Apax Partners, va prendre una mala decisió darrera una altra,
fent que finalment Panrico fos venuda a una altra empresa de capital risc nordamericana, Oaktree Capital, al 2011, amb unes pèrdues acumulades de 700 milions
d’euros.
Donada la situació de pèrdues, els treballadors i treballadores de Panrico de tota
Espanya accepten rebaixar-se un 25% el seu sou en el 2012, per tal de fer front tots i
totes conjuntament la dura situació que passava la firma. Mentrestant, els directius
s’apujaven el sou un 45% i els alts executius ho feien un 47%.
Però va ser el 17 de setembre de 2013 amb l’entrada del nou conseller delegat Carlos
Gila quan es tensiona als treballadors i treballadores de Panrico, Gila anuncia la
suspensió del pagament de les nòmines de setembre i posteriorment un ERO de 1.900
treballadors i treballadores, que a mesura de les successives negociacions s’ha reduït a
745. Com a última acció, ha presentat un preconcurs de creditors de Panrico.
En el cas concret de la fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda, la voluntat de la direcció
d’Oaktree Capital és acomiadar a 159 treballadors i treballadores d’una plantilla total de
351 membres, a més de fixar una altra baixada salarial d’entre un 35% i un 45% (al
2012 ja havien sofert una rebaixa del 25%).
És per tot això que la nit del 13 d’octubre els treballadors i treballadores de Panrico de
Santa Perpètua decideixen convocar una vaga indefinida, per tal de forçar a la direcció
de l’empresa a seure a la taula de negociació.
Aquesta és la vaga indefinida més llarga de Catalunya des de l’arribada de la
democràcia, però precisament la direcció de l’empresa sembla que no sap de drets
democràtics i de drets a vaga. Ans al contrari, l’actitud de la direcció ha estat de
provocació i de xantatge cap als treballadors i treballadores de Panrico. El conflicte ha
arribat a tal extrem que la direcció de l’empresa ha demandat al comitè de vaga de
Panrico per vaga il·legal i els demana 5 milions d’euros pels danys ocasionats mentre
duri aquesta lluita.
Que el conflicte arribi a tal extrem és intolerable. Són més de 120 dies de resistència
pacífica per part dels membres de moltes famílies que es veuen afectades sense tenir cap
ingrés a final de mes. És intolerable que una empresa vulgui imposar la manera
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d’exercir el dret a vaga, i arribi a interposar una demanda. El dret a vaga és un dels
nostres drets fonamentals.
La situació que pateix el nostre país necessita accions immediates, i els ajuntaments són
l’administració més propera a la ciutadania. Per això hem de donar, dins de les nostres
possibilitats, respostes als requeriments dels nostres veïns i veïnes.
La mostra de solidaritat representada per la signatura del manifest de diversos alcaldes
del Vallès, de suport a la continuïtat de la planta i d’exigir mesures a la Generalitat per
la que faci viable, han d’anar unides a mostres de solidaritat mes directes, que volen
significar un suport a la lluita.
És per tot això, que presentem els següents
ACORDS:
Primer.- EXPRESSAR el nostre suport i solidaritat a tots els treballadors i
treballadores de Panrico de Santa Perpètua de Mogoda.
Segon.- DEMANAR, tal i com han fet ajuntaments com el de Montornès del Vallès, que
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès faci una aportació d’una quantitat d’euros
assumible per les arques municipals a la caixa de resistència dels treballadors i
treballadores de Panrico, sempre i quan aquesta sigui possible.
Tercer.- INFORMAR d’aquest acord al comitè d’empresa de Panrico perquè puguin fer
la petició formalment i així agilitzar el pagament de la aportació econòmica. Informar
als sindicats de CCOO, UGT i CGT, i als partits polítics del Parlament de Catalunya.
Quart.- En el cas que en el municipi de les Franqueses del Vallès hi hagi alguna família
afectada per la greu situació que viuen els treballadors i treballadores de Panrico, que
aquesta sigui atesa des dels Serveis Socials de l’ajuntament.”
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, una abstenció del
regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
18. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE
SIGNATURES 'SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA'
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
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Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del
2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del
2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la
culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en
un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del
2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del
poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la
Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans
perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per
fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense
pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i
l’ANC mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la
complementarietat de llurs objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han
acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els
dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida
massiva de drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació
estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la
importància estratègica d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als
seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.
En conseqüència, els grups municipals de Convergència i Unió, Convergència per les
Franqueses, Les Franqueses Imagina, Esquerra Republicana de Catalunya i Unión de
Pueblos de les Franqueses proposen al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- DONAR SUPORT a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa
un vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març
de 2014.
Segon.- CEDIR els espais municipals que es consideri oportú per facilitar la recollida
de signatures.
Tercer.- FER UNA CRIDA a tots els veïns i veïnes de la població a participar
activament en la campanya ‘Signa un vot per la independència’.
Quart.- COMUNICAR aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència
(c. Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri, senyor Alcalde, celebro que hagi canviat
d’idea sobre el recolzar a entitats polítiques. Ho celebro molt, perquè amb aquesta
moció vostè demostra que sí que les entitats polítiques poden tenir aquí un suport tant
de material com de local. Perquè l’Associació de Municipis per a la Independència no
deixa de ser una associació d’alcaldes. Per tant, política. Celebro que rectifiqui i que
recolzi aquesta associació política. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: li recordo que hi ha un mandat de ple. D’estar a
l’AMI hi ha un mandat de Ple.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: jo vull explicar el sentit del vot del grup municipal
del PSC perquè el senyor Bernabé al respecte alguna cosa. Nosaltres celebrem,
recolzem i donem suport a que qualsevol entitat de caire polític pugui gaudir d’aquesta
llibertat i d’aquesta possibilitat des de l’ajuntament, i tingui aquest suport. Per tant, si
la part resolutiva de la moció es votés separadament en quant a la cessió dels
equipaments municipals hi votaríem a favor. D’altra banda, tampoc votem avui sobre
el fet del dret a decidir, sinó amb una campanya molt concreta i per tant, des d’aquest
punt de vista, des de que la concreció de la campanya ja orienta molt com anirà, no hi
votarem a favor. Però li dic que evidentment considerem que la cessió d’espais públics
i que tot el que sigui manifestació de qualsevol mena sempre i quan sigui d’uns cabals
democràtics, hi estarem a favor.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, sis vots en contra dels regidors dels
grups municipals PSC-PM, PP i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
19. RENÚNCIA DEL REGIDOR SENYOR FERRAN GONTÁN DEL GRUP
MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA
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Pren la paraula el sr. Secretari i diu: en tot cas, abans de donar pas a la intervenció del
sr. Ferran Gontán, simplement a efectes administratius senyalar que el sr. Ferran
Gontán ha comparegut davant la secretaria i ha manifestat la seva voluntat de
renunciar al càrrec de regidor a la data plenària que estem celebrant en el dia d’avui.
Pren la paraula el sr. Gontán i diu: sou uns cabrons. 21.389,85 dividit entre deu i mig,
2.037,13, entre dotze, 168,42. Això és lo que jo he guanyat de mitjana o he cobrat de
mitjana en deu anys i mig. Cada mes 168,42 euros. Vol dir això que no tots els
regidors que venim aquí, venim pel sou, ni molt menys. Algun haurà que sí, però no
tots. Jo crec que la immensa majoria no estem pel sou. Una vegada vaig tenir la
oportunitat d’estar en un govern amb 42.000 euros bruts l’any. Gràcies a l’assemblea
em va fer reflexionar que, no era el sou evidentment el que jo plantejava, però em van
fer recapacitar que en un govern així no anava en lloc. I la realitat ens va posar a tots a
lloc. I només tinc que donar gràcies. Fa una setmana o una cosa així, un amic meu em
diu: “si haguessis cobrat els 42.000 euros tindries 42.000 amics menys”. I jo us tinc a
vosaltres. (aplaudiments). I ara a veure si acabo. Senyors, moltes gràcies a tots. He
aprés molt, de bones coses i de dolentes, del què crec que s’ha de fer i del que no s’ha
de fer. De vosaltres... ens veurem, perquè només penso baixar dos esglaons, els dos
que hi ha aquí. Senyor Jiménez, un honor, no l’esperava, un honor. Senyors, “a por
ellos que son pocos y cobardes”. (aplaudiments). No sé on estàs, Àlex, aprovéchalo, es
un honor ser regidor en este pueblo. A disfrutarlo, vale?
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo també m’emociono. Ferran, fa molts anys que
ens coneixem. Tu i jo tenim dos caràcters enfrontats de vegades, però ets una persona
honesta, molt treballadora, cap dur, de vegades, però sobretot un gran amic, i això no
ho perdré mai a la vida, company.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, si ningú diu res, has dit una frase
Ferran que és un honor ser regidor en aquest ajuntament. Tens tota la raó del món, és
un honor i com a tal hem de treballar amb honestedat. Amb punts de vista
absolutament diferents, de vegades, i tu amb lo teu has sigut honest. Per tant, a mi
m’agradaria, no és una cosa que faci jo, és una cosa que fa l’ajuntament, és la façana
de l’ajuntament que ens agradaria que com a regidor d’aquests deu anys que has estat i
que has treballat amb honestedat, que la tinguis a casa teva en un lloc preeminent, i
que et recordi el servei que has fet per a la ciutadania. M’agradaria que ho acceptessis
en nom de tot l’ajuntament. (aplaudiments)
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
20. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el sr. Torné i diu: fa dos mesos vaig fer una pregunta que el regidor de
seguretat ciutadana em va dir que s’ho miraria. Des de fa, senyor regidor, des de fa dos
mesos la pregunta que li vaig fer i la necessitat d’actuació en els pàrquings municipals
va dir que s’ho miraria. Els vehicles en qüestió que li vaig dir que hi eren permanent,
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segueixen estant. M’agradaria que ens expliqués què és el què ha fet en aquests dos
mesos i què pensa fer d’aquí endavant perquè el problema persisteix.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: envers la contaminació lluminosa a Catalunya. A
nosaltres ens sembla que moltes zones tenim una lluminosa excessiva. Per tant
m’agradaria que em confirmés en el proper Ple, entenc que ara no ho pot fer, si complim
amb el mapa que ens marquen. Dos, i això suposo que també li tocarà a vostè o a
urbanisme, o a no sé ben bé a qui. Sobre l’asfaltat del camí de Can Cabeça va haver un
veí que va avisar que feia falta, per llei, els contenidors de recollida d’aigües
contaminants. De la primera pluja. Llavors, la resposta que va fer el tècnic en aquell
moment és que des de l’ACA no se li ha demanat. Bé, però escolti, vostè des de l’ACA
ho demanin o no, facin dintre del projecte que l’ha fet NADICO, ha de constar tot això.
Lo que no podem fer és obviar que una administració no ens demana algo per no fer-lo.
Per llei ho hem de fer. Per tant, farem algo al respecte? Senyora Vanessa, un altre cop,
els regidors d’escombreries continues desbordats, en majoria. Llavors, hi ha una cosa
que a nosaltres ens ha dolgut molt, senyor Ferran Gontán porta molt temps demanant-li
participar en la redacció. Vostè fa dos anys que ens està dient que està fent una redacció
de les clàusules per a l’empresa, i ara resulta que ho externalitzem. Ho externalitzem per
10.000 euros més IVA. Em pot explicar durant aquests dos anys què han estat fent els
tècnics d’aquest ajuntament? Quina és la feina feta? És més, hem de donar a una
assessoria d’advocats per dos mil i pico euros més IVA que ens facin els plecs de
clàusules, quan tenim aquí professionals de la casa que jo entenc que tenen capacitat de
sobres per fer-ho? Perquè fins ara els diferents secretaris s’han fet càrrec? O és que no
tenim alguna figura adequada? Perquè si no tenim la figura adequada potser ens hem de
començar a qüestionar certes coses. A mi em sembla que tot això és un despropòsit cara
als tècnics de la casa. Vol dir, o que no estan ben formats i per tant no poden fer aquesta
feina i l’externalitzem, o no tenen temps. I a mi em sembla que en dos anys tenen temps
de fer moltes coses, moltes. Ens ha assegurat que s’estava treballant en això. Ara no. Ho
donem a una empresa i ens gastarem 15.000 en tot això. D’acord, comencem un camí
que en algun moment pot tenir un resultat més o menys bo, però que ara serà, bé doncs
anem a no pillar-nos els dits nosaltres i que ho faci qui sigui, i després ja ho revisarem.
Aquesta setmana, suposo que també li toca a vostè, s’ha col·locat un pipi-can al bosc del
darrera de l’església de Corró. És la única actuació prevista de pipi-can al municipi? I a
més tenint en compte que al final del carrer Aragó és un pipi-can en sí mateix, com ja he
dit abans? Es faran accions de sensibilització? Es multarà als amos? Perquè jo penso
que de tant en tant mà dura toca quan hi ha un incivisme gran? Si no em veu ningú allà
es queda la tifa? A més a més, s’ha començat un altre cop amb els agents cívics. Jo mai
he entès què fan exactament. Jo els veig passejant els pobres, passant fred, i no sé
exactament. Algú em pot dir quina és la figura, què fa aquest agent cívic, i què se li pot
reclamar?
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Randos, si s’està fent algo amb els camions que hi
ha abandonats? Camions abandonats que hi ha als polígons. Caixes abandonades als
polígons, més clar. Pregunta per a l’alcalde: el pàrquing de camions de Llerona, em pot
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informar com està el tema? Perquè no veig, no fan res. I pregunta per a la Vanessa:
carrer Barcelona, s’estan fen forats a tot el carrer. Es pensa arreglar?
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: el tema de contaminació lumínica, és cert que ara no
li puc explicar si complim o no. Sí que li puc dir que hem aprovat el plec de clàusules
per treure a concurs públic la il·luminació del municipi, i aquí hi haurà un gran canvi, li
avanço que hi haurà un gran canvi, en aquest aspecte. A més a més, a l’empresa també
se li demanarà que faci un mapa lumínic del municipi. En el tema dels contenidors de
primera pluja, ja ho mirarem amb urbanisme. El tema que m’ha comentat de
contenidors desbordats, que són contenidors de selectiva? Contenidors d’orgànica? És
selectiva? Els envasos? A veure, amb aquests, nosaltres estem a sobre d’aquests
desbordaments. És cert que varis punts del municipi, tot i que el contenidor és el més
gran que hi ha, sempre hi ha desbordaments. Estarem més a sobre. Parlarem amb el
consorci. El tema del contracte d’escombreries, d’exterioritzar el plec. És cert que els
tècnics de la casa han estat treballant durant aquest temps, però és un contracte molt
gran i el volem fer ben fet. Els tècnics estan treballant amb l’empresa. No l’hem deixat.
“Té i fes-ho tu”. No. Els tècnics treballen conjuntament i bé, van fent i a mida que
tinguin més o menys un esborrany, ens ho presentaran i entre tots decidirem. El pipi-can
de Corró d’Avall. No és l’únic. Li avanço que a Bellavista en construirem un altre.
Només matisar una cosa: això no és un pipi-can, si no que és una zona d’esbarjo per a
gossos. I el tema del carrer Barcelona, sr. Badia, sí que és cert que hi ha forats a tot el
carrer i tenim previstos d’arreglar-los potser quan es faci la plaça Espanya, una de les
coses que es pugui fer sigui també tota aquesta actuació.
Pren la paraula el sr. Randos i diu: al sr. Torné li contesto. Sí que m’hi vaig posar. Ens
hem trobat que havia cotxes que es movien pel matí i tornaven al vespre i dormien. Sí,
té raó que dormen cada dia al mateix lloc, però és de gent que hi viu en el cotxe. Els
altres hem posat enganxines i tenen un temps per poder-los retirar del dipòsit. Però hi ha
varis que hi dormen dintre del cotxe, varis, dos, tres, d’acord? Sí, sí, però les rulots no
es mouen durant el dia. Si un cotxe es mou durant el dia no el pots fer res. Si després
dorm a la nit cada dia a la mateixa zona de pàrquing, té tot el dret. I no mou la rulot en
tot el dia. Doncs ara quan acabi el ple em diu quin lloc exacte i ho farem. I el sr. Badia,
sí que estem posats en el tema de remolcs, el què passa és que tenim que retirar-lo com
a residus sòlids, no és com retirar un vehicle, i això no és tan fàcil, però estem treballant
en aquest tema per començar a retirar aquestes caixes. Però no com a vehicles
abandonats, si no com a residus sòlids.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: molt bé, i per finalitzar, unes petites
puntualitzacions. Ho ha dit molt bé la regidora d’obres i serveis. Externalitzar no és
dolent, sempre i quan doni bons resultats. Ho recordo l’externalització que vam fer de la
telefonia mòbil, que de 81.000 euros l’any ara en paguem 40.000. I es va externalitzar,
val? I llavors, a partir d’aquí aquest concurs és molt complex, molt, els tècnics de
l’ajuntament han estat treballant i necessitem una petita ajuda externa. Llavors també ho
ha dit molt bé ella, no és un pipi-can, és una zona d’esbarjo canina, és un lloc, jo tinc
gos i ja l’he utilitzat, de sociabilització de gossos també, allà. Sí, sí, perquè és així i la

Ple 27/02/2014 – pàg. 87

veritat és que ha tingut molt èxit. De vegades hi ha 7 i 8 gossos allà, i és una zona de
sociabilitzar gossos i allà hi ha unes normes. Has d’estar censat, els excrements, has de
portar tu la bossa, els has de recollir, els de lligar a la paperera. L’ajuntament sí que fa el
manteniment i farà la fumigació que toqui. I després el tema del pàrquing de camions,
estan treballant en el projecte executiu i en breu ens el passaran. És un projecte
complex, que tindrà diferents; tindrà des de bar, fins a rentat de camions, fins i tot va bé,
dutxes, també em sembla que hi ha un taller de camions, i en breu tindrem el projecte
executiu i en breu començaran les obres. En aquests moments està adjudicat i a partir
d’aquí han dipositat la fiança i han fet tot correctament. Per tant, en breu començarà. Els
agents cívics, sr. Randos, que estan al seu càrrec?
Pren la paraula el sr. Randos i pregunta (al sr. Bernabé): què vol saber? Per què
serveixen? Jo si vol li puc passar una llista del què fan diàriament, però és ajudar a la
policia en coses com les caques dels gossos, mobles fora d’horari, coses en mal estat del
municipi, que ho passen a obres i serveis. Vull dir, jo li passaré la llista de la feina que
han de fer diària i ho sabrà.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i una feina important, hi haurà també. Una feina de
foment de l’empadronament. Estem en 19.300 i hauríem d’arribar a 20.000 perquè la
LRSAL no ens acabi de... val? I llavors farem també una campanya d’empadronament,
que ho sapigueu.

El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

