Ple 12/06/2014 – pàg. 1

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 12 de juny de 2014
Caràcter: Extraordinari
Horari: 13:30 a 13:50 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
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari

El sr. President dóna pas a l’únic punt de l’ordre del dia:

1. PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DE
LA
MODIFICACIÓ
DE
DETERMINADES CONDICIONS FINANCERES DE L'OPERACIÓ
D'ENDEUTAMENT FORMALITZADA EN LA PRIMERA FASE DEL
MECANISME PER AL PAGAMENT D'OBLIGACIONS PENDENTS
DINS EL MARC DEL DECRET LLEI 4/2012
ATÈS que el Ple de l’ajuntament en la sessió del 14 de maig de 2012 va aprovar la
sol·licitud de concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini per la
cancel·lació d’obligacions vençudes, líquides i exigibles segons els termes de l’article 2
del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinaven obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al
pagament de les obligacions pendents de les entitats locals.
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ATÈS que el préstec ICO d’import 7.004.315,57€ a què fa referència l’esmentat Reial
Decret Llei 4/2012 i el Reial Decret Llei 7/2012, va estar degudament formalitzat entre
els dies 16 i 25 de maig de 2012 amb les 11 entitats de crèdit que conformen el
“Fronting bancari” i pels imports indicats a continuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
CAIXABANK, S.A.
CATALUNYA BANK, S.A.
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA
DE CRÈDITO
BANCO DE SABADELL, S.A.
BANCO CAM, SAU
BANCO SANTANDER, S.A.
BANKINTER, S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.
BANKIA, S.A.

260.037,55€
564.399,58€
455.253,03€
110.659,88€
120.812,94€
102.236,75€
1.008.841,03€
107.573.35€
1.916.345,26€
143.980,78€
2.214.175,42€

VISTA la resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local que es dona compliment a l’acord de la Comissió Delegada del
Govern per assumptes econòmics, de 24 d’abril de 2014, per a la modificació de
determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb
càrrec al mecanisme de pagament a proveïdors de les entitats locals.
VIST que, un cop consultada a la web del Ministeri d’Economia, Hisenda i
Administracions Públiques, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès pot escollir
entre:
1. Ampliació del període de carència en un any, però no la del període
d’amortització amb una reducció intermitja del diferencial aplicable sobre
l’euribor a 3 mesos
2. Reducció màxima del diferencial aplicable sobre l’euribor a 3 mesos
VISTA la comunicació del consorci Administració Oberta de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya amb registre d’entrada 2014/3419, de data 28 de maig de
2014.
VIST l’informe de l’interventor.
D’ACORD amb allò que estableix l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i l’article 37.3 del Reial Decret 500//1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
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capítol primer del títol vuitè del precitat text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes
locals, a l’ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ACOLLIR-SE a les millores de les condicions financeres amb la reducció
màxima del diferencial aplicable sobre l’euribor aplicable a 3 mesos, amb el
compromís d’acompliment de les següents condicions:
1. L’adhesió automàtica al punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració General de l’Estat, a partir del dia següent que es publiqui l’ordre
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la qual es regulen
les condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de factures
electròniques. Aquest ajuntament podrà donar compliment mitjançant el servei
e.FACT de factura electrònica de les administracions catalanes, una vegada
estiguin resoltes les qüestions jurídiques i tecnològiques relatives a la seva
integració i interoperabilitat amb la plataforma FACE de l’AGE.
2. L’adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i
agilitzar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial. Aquest ajuntament podrà
donar compliment a aquesta obligació, mitjançant la sol·licitud del servei de
“Tramitació d’activitats empresarials al món local (Finestra única Empresarial)”
impulsat pel consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals
catalanes, quan s’hagin resolt les qüestions jurídiques i tecnològiques perquè
aquesta iniciativa inclogui els serveis “Emprende en 3”.
3. La substitució immediata d’un mínim del 30% de les vigents autoritzacions i
llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables o
comunicacions prèvies, mitjançant les ordenances
d’intervenció municipal
ambiental de seguretat i salut pública, aprovada definitivament per l’ajuntament de
les Franqueses del Vallès per decret de 13 de gener de 2014 i publicada al BOP en
data 5 de febrer de 2014, i d’intervenció municipal en espectables públics i
activitats recreatives, aprovada definitivament per ple de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès en data 27 de febrer de 2014 i publicada al BOP en data 11
de març de 2014. Aquestes dues ordenances han estat desenvolupades per la
Diputació de Barcelona i impulsades pel consorci AOC. Aquestes ordenances tipus
estaran adaptades a la Directiva de Serveis, la Llei 20/2013 de Garantia d’Unitat
de Mercat a la normativa específica de la Comunitat de Catalunya i impliquen el
compliment de la simplificació de mes del 30% de les autoritzacions i llicències
d’inici d’activitats a règims de declaració de responsable o de comunicació prèvia.
Segon.- CONFIRMAR el Pla d’Ajust, aprovat pel Ple d’aquest Consistori en data de 27
de març de 2012.
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Tercer.- COMUNICAR aquest acord abans del 14 de juny de 2014 al Ministeri
d’Economia, Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Oficina Virtual de
Coordinació Financera amb les Entitats Locals.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bon dia. Bé el nostre grup, per suposat no votarà en
contra d’aquest punt perquè seria un absurd si suposa una millora, que votéssim en
contra. Però sí que ens abstindrem i li explicaré el per què. Nosaltres, en el seu moment
ja vam estar en contra de la sol·licitud d’aquest crèdit perquè obeïa a males decisions
preses pel govern del seu moment, i un endeutament molt important per a l’ajuntament.
Vam estar-hi en contra i com dic, nosaltres en aquest cas ens abstindrem perquè seguim
estant en contra, no pas de les millores que suposa el punt que es presenta avui, sinó de
la decisió en el seu moment que es va prendre d’endeutar-se d’aquesta manera, perquè
com dic, tot és fruit d’una mala gestió i del batibull que s’ha organitzat en aquest
ajuntament des de fa uns quants anys, prenent decisions equivocades amb coses que
estaven en marxa i que ara, en aquests moments, sembla que ser que s’estan fent mans i
mànigues per tornar-ho a reemprendre, cosa que és bastant difícil.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bon dia. Primer, en la línia que ha fet reflexió
Convergència per les Franqueses, va ser un mal pla des del principi. Ens va obligar a
negociar amb bancs amb un tipus d’interès altíssim respecte al què el govern estava
donant als mateixos bancs. Això ha sigut el gran negoci dels bancs, que ens quedi ben
clar. Ens han rescatat però acabarem pagant 3 o 4 milions més dels què ens han deixat.
Això ja ho feien abans aquelles empreses que t’aglutinaven el crèdit del cotxe i no sé
què més, i que sobrevivies però després “catacloc”. Però després hi ha una cosa de les
concessions que em de fer, que nosaltres no ens acaba de quedar clar i que m’agradaria
que, si és possible, l’interventor o el regidor d’hisenda ens aclarís, que és el punt 3,
aquest 30 per 100 respecte de les vigents activitats i les futures, què vol dir? Només les
d’apertura? Parla de les vigents activitats. Vol dir que el fons de compensació quedarà
tocat d’alguna de les maneres? O res de tot això, és una altra interpretació que es fa?
Ens agradaria molt perquè el sentit del vot realment va per aquí.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bon dia. Dues consultes també en relació al tema
aquest. La primera és fins quan tenim temps de comunicar-li a l’Estat quines són les
llicències que automàticament canvien de sistema? I com que suposo que aquest termini
serà breu, si des del departament corresponent ja s’està fent una llista d’aquestes
llicències i en base a què s’estan discriminant, o si més no, jo suposo que abans de
prendre la posició, des de l’equip de govern, sí que es deu tenir clar quina és la quantitat
de llicències. És a dir, si tenim 3000 llicències i lo que s’haurà de modificar són 1000, o
si en tenim 100 i lo que s’haurà de modificar són 33. I una reflexió: en el moment en
què es va agafar aquesta operació no hi havia absolutament res que fos negociable, en
relació a entitats ni a tipus d’interès. Qui triava les entitats eren els propis proveïdors, i
qui fixava el tipus d’interès era l’Estat. Estem d’acord en què és pràcticament un
atracament, però en aquell moment era la millor manera de poder assegurar la no
intervenció de l’ajuntament per part dels estaments superiors. Si el millor era tirar
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endavant o demanar que ens intervinguessin és una altra història, però en aquell moment
era la manera de fer-ho.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: m’agradaria que m’expliqués per què d’aquestes 3
opcions que teníem, per què hem agafat aquesta la tercera? I després el tema que aquí
no està clar, que és el tema de les autoritzacions de les llicències, aquest 30 per 100, si
ja tenim les empreses que són.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: contestant al sr. Bernabé que li haig de dir que com
diu el punt 3, aquí aquest ajuntament vam aprovar les ordenances d’intervenció
municipal ambiental de seguretat i salut pública, per un costat. Llavors també vam
aprovar en el mes de febrer les ordenances d’intervenció municipal en espectacles
públics i activitats recreatives. Aquestes ordenances, com vam dir en el seu moment, i
nosaltres vam posar molt accent en què eren unes ordenances que eren tipus i que
estaven recollides segons criteris de la Diputació. Aquestes ordenances eren unes
ordenances avançades en el temps. Eren unes ordenances que estaven recollint la
filosofia i la voluntat de Brussel·les, de la Comissió Europea també, que també camina
en aquest sentit, i que lo que ha fet ha sigut, des de l’estat, recollir la tendència que
tiràvem en aquest sentit. Això ens permet ara, en aquests moments, estar homologats i
per tant no tenim que fer cap modificació amb les nostres ordenances. Això per un
costat. Per tant, si no hagués sigut així, les ordenances que teníem abans no ens hagués
permès tirar endavant aquest 30 per 100, sinó que les haguéssim tingut que modificar.
Per tant, tenim una cobertura jurídica per poder-ho fer. Això per un costat. Per altra
costat, aquest 30 per 100, què vol dir? Vol dir què, segons criteris que estem estudiant a
nivell jurídic que aquí és on potser..., què són? Les noves? O són les que estan vigents?
I segons el nostre criteri, i que també ho estan veient els serveis jurídics de la casa, hi ha
una tendència que són les vigents. Les vigents. Per tant, totes aquestes, quan s’hagi de
fer qualsevol modificació d’aquestes llicències envers a fer la modificació que sigui,
se’ls aplicarà lo que seria els criteris de declaració responsable o règim de comunicació.
Per tant, punt u, declaració responsable a totes les modificacions que es facin de les
llicències d’activitats que en aquests moments estan vigents. Això per un costat. I les
noves, òbviament, quan es comencin a tramitar, doncs ja farem els 3 punts. És a dir, el
tema de l’adhesió automàtica a la plataforma Emprende en 3, i també tot lo que suposa
el Emprende en 3, i per l’altre costat, la declaració responsable amb la què una persona
només comunicarà a l’ajuntament que vol tirar endavant un negoci: un annex III, o una
innòcua, i a partir d’aquí l’ajuntament lo que farà, mitjançant els serveis d’inspecció,
verificar en el temps que tot està ajustat als codis tècnics i a la regulació i les ordenances
que marquen l’apertura d’un negoci tipus annex III o tipus innòcua.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, per finalitzar una mica. En aquests moments
afegir-nos a aquesta opció suposa un estalvi en 7 o 8 anys d’unys 450 mil euros. Això és
important. Punt número 2, l’ajuntament haurà d’assumir i haurà de potenciar el servei
d’inspecció, el regidor us ho ha dit. És una petició de molta gent que l’administració és
molt feixuga a l’hora de donar permisos; en aquí molts aniran amb règim de
comunicació, per tant per obrir un negoci serà molt més simple. Però això ens obligarà a
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l’administració a fer un servei d’inspecció molt acurat. Haurem de, en lloc d’esmerçarhi esforços en l’hora d’atorgar llicències serà l’hora d’inspeccionar. Per tant, significa
que haurem de reciclar algun personal que tinguem. I tres, estem fent un altre punt tot i
que l’estat diu que no el podem, però la Generalitat ens diu que sí: estem mirant de
refinançar amb cada entitat que ha entrat dins d’aquest ICO de l’estat, els préstecs amb
aquestes entitats. I això ens podria suposar possiblement un punt menys amb cadascuna
d’aquestes entitats. Hi ha entitats que ja han entrat en el joc, i això ho hem d’acabar de
perfilar. Per tant, és un seguit de mesures que si aquesta la poguéssim fer, serien uns
400 i pico mil euros més, o menys, 300 i pico mil, que amb aquests 450 serien prop de
700 i pico mil euros que en el termini de 8 anys ens estalviaríem.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: és obvi, no crec que sigui massa discutible el què ha
comentat ara el regidor de que això afecta no només a les noves, sinó a les que ja estan
vigents. Jo he demanat dues coses i no se me n’ha contestat cap. Una, quin és el termini
que tenim nosaltres per... o sigui el funcionament és: se li diu a l’estat, senyors de
l’estat, l’ajuntament ha decidit acollir-se a aquesta via, i per tant, doncs, de fet en aquest
cas és la tercera via curiosament, i per tant, tirem endavant. I a partir d’aquí hi ha un
termini perquè nosaltres li diguem a l’estat: “sí senyors, ho farem així”. I la següent
instrucció és que hem de donar una llista de quines són, amb noms i cognoms, les
llicències que formen part d’aquest 30 per 100 com a mínim. Per això jo preguntava,
primer, si tenim idea de si aquestes són 20 o 30.000, i si tenim idea, que suposo que sí
que des de l’equip de govern abans de prendre la decisió es deu haver fet, de dir quines
són i què ens representarà. Per altra banda ho sabrem d’aquí a 8 anys, però jo diria que
els números que estem fent pel que fa a l’estalvi, tot i que és important, no arribarà als
400 mil euros, estarà al voltant dels 390 o una cosa així. En qualsevol cas, jo el que
demanaria seria això, que se’m contestés primer el termini que hi ha, i segon, si tenim
números fets de quantes persones ens afecta.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: quan ens referim al tema dels interessos de les entitats,
aquí el què és vergonyós és que ens donen 7 milions d’euros de diners públics del
govern central, passen per banca privada, i la banca privada ens refinança a nosaltres
afegint més interès. Un préstec directament des del govern central a les administracions
locals, aquí passen diners per la banca privada; banca privada, que per cert, moltes de
les entitats que ens estan donant part d’aquest crèdit, estan rescatades amb diners
públics, que és vergonyós, que es donen diners públics a les banques que es van
enfonsar diners de tota la ciutadania, a les banques que es van enfonsar. I en segon lloc
que aquest mateix pla de Rajoy, aquest rescat de Rajoy tan famós, una de les limitacions
i condicions que ens fan és el tema del personal. Ens posen molts problemes per tenir
personal propi i fer contractacions des de l’administració pública. Ara tindrem una feina
afegida, com heu dit, fer la inspecció posterior a les activitats, caldran inspectors, o
caldrà personal de l’ajuntament que faci les inspeccions conforme es compleixen les
normatives. Però en el mateix pla de Rajoy ens impedeix tenir personal públic. Què
farem, privatitzacions a normes per controlar les activitats econòmiques, o directament
deixarem de controlar les activitats econòmiques, i per tant l’administració pública ha
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de tenir el seu paper primordial de controlar el què passa a la nostra societat, quines
activitats es desenvolupen i si es desenvolupen conforme a la llei. Gràcies
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, el tema està en que aquí ja ens ho diu, serà
automàtic. Vull dir l’aplicació serà automàtica. És un dels compromisos que tenim a
l’acceptació. Llavors hi ha una cosa: abans he posat molt l’accent amb l’aprovació en el
seu moment en el mes de gener i febrer de les ordenances tipus que tenim de la
Diputació. Això hem de dir que vam fer un pas per endavant, és a dir, vam anar en
aquell moment a acollir-nos a aquestes ordenances de la Diputació, on ara la resta
d’ajuntaments que estiguin afectats pel pla de viabilitat volen arribar-hi. Nosaltres ja hi
som. Ja ho tenim aprovat. Quines són les activitats que segurament de cop i volta
podrem posar en dansa? Doncs segurament les innòcues, que són la majoria de les
activitats que tenim per cobrir aquest 30 per 100, però pràcticament jo sóc partidari de
que siguin totes perquè totes les que es facin noves, nosaltres no hem de fer cap mena de
modificació i per tant les innòcues ja les tenim aquí a sobre, que són les més senzilles i
que són les que donen segurament molta més cobertura a més gent que demana obrir un
negoci.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, ha contestat tothom. Segona
intervenció i última sr. Vega, en aquest aspecte haurem de reciclar gent que ja tenim a
l’ajuntament. És a dir, la gent que ara es dedicava a agafar totes les llicències
d’activitats i revisar-les, ara no haurà de fer aquesta revisió, sinó que haurà de fer la
missió d’inspecció. Aquesta n’és una. I l’altra, el període d’amortització del préstec, els
interessos amb aquest tipus d’interès és 1.705.154, i el què donarà és 1.251.000. La
resta, que són 446.000 és el que l’ajuntament s’estalviarà. I a partir d’aquí són números
del sr. Interventor, que és el sr. Interventor de l’ajuntament. Més no li puc dir.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i ERC-AM, un vot en contra del regidor del
grup municipal PxC, cinc abstencions dels regidors dels grups municipals CPF i LFI, i
per tant, amb el quòrum legal.

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

