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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 29 de maig de 2014
Caràcter: Ordinari
Horari: 20:00 a 21:30 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 (s’incorpora a les 20.30 hores)
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

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 les actes de les sessions dels dies 24 d’abril març de
2014 i 28 d’abril de 2014.
No havent-hi cap intervenció i 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 DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 31 DE MARÇ DE
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2014, 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
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 març de 2014 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 març de 2014 ha estat tramès al Ministeri
d’Economia i Hisenda en data 7 de maig 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 primer trimestre de 2014

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
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•
•
•
•
•
•

Detall despeses de capital i financers
Calendari, pressupost de tresoreria i necessitats d’endeutament
Romanent de tresoreria
Dotació de plantilles i retribucions
Deute viu i venciment mensual previst
Perfil venciment deute propers 10 exercicis

S’hi afegeixen els annexes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC
Informació de la regla de la despesa
Interessos i venciments meritats
Avals de l’entitat
Fluxos interns
Vendes d’accions i participacions
Adquisició d’accions i participacions
Operacions atípiques
Moviments compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost

Primer.- DONAR COMPTE al ple de l’ajuntament de l’estat de la liquidació dels
pressupostos corresponent 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. Vega i diu: és un tema de forma, que és l’expedient del punt hi ha
l’informe del secretari que diu que està correcte, que acompleix els requisits, però
remet un informe d’intervenció, que ja vam fer la consulta, que diu que l’informe
d’intervenció diu que tot està correcte. El problema que quan fem la consulta de
l’informe d’intervenció, que no hi és, se’ns trasllada a tot el document de més de 200
pàgines sobre el pressupost trimestral, i el què demanaríem és si intervenció pot fer un
informe més reduït, més concret, més resumit sobre l’estat trimestral dels comptes en
els pròxims punts. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: d’acord.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL PRIMER
TRIMESTRE DE 2014
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
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27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, y que desarrolla la
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 21/2014 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

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 primer trimestre del ejercicio 2014, y la fecha límite para ello era el
día 15 de abril de 2014 a las 18:00 horas (hora peninsular), ampliado hasta el día 22 de
abril a las 18:00 horas (hora peninsular ) por el MINHAP.
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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
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 31/3/2014
MEDIDAS DE INGRESOS
MEDIDA 1: AUMENTOS TRIBUTARIOS
a) Incremento del IBI.
Se estimó un aumento de recaudación en 425.000 euros anuales.
En estos momentos el padrón del ejercicio 2014, sin tener en cuenta las liquidaciones,
se estima en 4.628.761,38€, cuando el de 2013 fue de 4.609.521,75€ y el de 2012 fue
de 4.426.832,98.
En el calendario fiscal del ayuntamiento se ha fraccionado su recaudación intentando
potenciar la domiciliación bancaria:
Recibos domiciliados:
1. la primera fracción: 2 de junio
2. la segunda fracción: 3 de noviembre
Recibos no domiciliados: del 4 de abril al 4 de junio
A fecha de 31 de marzo de 2014 no ha habido recaudación significativa, únicamente
alguna liquidación, debido a que el padrón se pone al cobro a partir del día 4 de abril.
Se estima que el aumento de recaudación será superior a los 425.000 euros previstos.
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 Franqueses del Vallés se acogió 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 2014-2015, para el primer semestre de 2014. Respecto a
este proceso tendrá sus efectos en el último trimestre de 2014 cuando se incorporen al
padrón las omisiones y regularizaciones de urbana, y a primeros de 2015 respecto a las
de rústica.
c) Incremento medio de los impuestos
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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 2014 se ha aprobado una reducción general de los tipos impositivos y
de las tarifas de las tasas y precios públicos del 1%, exceptuando el impuesto sobre
bienes inmuebles, que mantiene los tipos impositivos del ejercicio anterior, y la tasa por
la prestación de los servicios de intervención administrativa en la actividad de los
ciudadanos y empresas, que se reduce entre un 10% y 50%, para fomentar la actividad
en el municipio.
En el caso del impuesto sobre bienes inmuebles, teniendo en cuenta que los valores
catastrales se incrementaran en un 10% se compensará el 10% que se aplicaba por
normativa estatal durante 2012 y 2013, y que durante este ejercicio 2014 dejaba de
aplicarse
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 adecuaba a la actividad realizada. 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
Este primer trimestre de 2014 las liquidaciones efectuadas ascienden a 6.846,30€.
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos
Para el ejercicio 2014 se ha aprobado una reducción general de los tipos impositivos y
de las tarifas de las tasas y precios públicos de un 1%.
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 el incremento producido respecto al 2011 fue de 34.150,99
euros, el efectuarse liquidaciones por importe de 190.560,83€.
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Para este ejercicio 2014 se prevé mantener el aumento de los 30.000 euros previstos en
el plan de ajuste, habiéndose liquidado hasta 31 de marzo 49.341,20€
b) Incremento de precios de otros servicios públicos
En la confección del plan de ajuste se estimó un incremento anual de 10.000€
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
obtuvo una mejor financiación de los servicios públicos.
Para el ejercicio 2014 se ha aprobado una reducción general de los tipos impositivos y
de las tarifas de las tasas y precios públicos del 1%. No se prevé incremento de
recaudación por este concepto
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 2014 se propuso una disminución del 1% 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€.El de 2013 fue de 1.380.607,65€. El del ejercicio actual de 2014,
asciende a 1.367.074,54€.
El padrón correspondiente a la tasa de recogida de residuos se pone al cobro el día 4 de
abril para los recibos no domiciliados. Para los recibos domiciliados se conceden 2
fracciones: el 2 de junio y el 3 de noviembre.
Se ha pasado de una recaudación de 1.159.037,78 euros 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.
En este primer trimestre de 2014 no se ha iniciado la recaudación.
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 y 2011 después de la auditoría interna efectuada. También se firmó un
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nuevo acuerdo de novación del contrato actual, que tendría efectos en la liquidación
correspondiente al ejercicio 2012,
Se efectuaron liquidaciones durante el ejercicio 2011 por importe de 53.180,63€
(liquidación ejercicio 2009), en 2012 por 215.524,05 euros (liquidación ejercicios 2010
y 2011) y en 2013 por 124.488,84 euros (liquidación ejercicio 2012),
Durante este primer trimestre de 2014 aún no se ha realizado la liquidación
correspondiente al ejercicio 2013, puesto que se presenta y se liquida durante el segundo
trimestre.
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.
Durante este primer trimestre no se ha efectuado la liquidación.

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 y durante el ejercicio 2013 por un importe de
75.755,28€.
El primer trimestre de 2014, 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.
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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
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 fue de
de 29 miles de euros. Se efectuó una contención del gasto en líneas generales que en
algunos casos no fue posible debido principalmente a la previsión de las futuras
revisiones de precios de los contratos y al incremento de los tipos impositivos del IVA.
En el ejercicio 2014 el capítulo II se ha visto reducido en 105 mil euros respecto al
ejercicio 2013

MEDIDA 1: REDUCCIÓN GASTOS DE PERSONAL
a) Jubilaciones de 2012 a 2021
Se hizo un cálculo del ahorro para el período 2013-2022 producido por la no provisión
de las plazas que quedaran vacantes por jubilación. Se inició el ejercicio 2013 con una
previsión inicial de ahorro de 29.000 euros y finalizaba el ejercicio 2022 con un ahorro
de 217.000 euros. En el primer ejercicio del período, 2013 se produjo una jubilación
pero que dada la especialidad del lugar de trabajo fue necesaria su cobertura por
interinidad justificada por la prioridad y excepcionalidad del servicio.
En el primer trimestre de 2014, se mantiene dicha cobertura y se añade otra jubilación
en el mes de enero, que requiere la reorganización de funciones y la inclusión de ésta
plaza en un ámbito de atención al ciudadano, con cobertura interina y justificación por
prioridad y excepcionalidad del servicio. En consecuencia, no se produce ahorro.
b) Reducción horas extras por ampliación jornada laboral
El convenio de los trabajadores de este Ayuntamiento establecía la jornada laboral de 35
horas. Con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2012, las corporaciones locales adaptaron la jornada a 37,5 horas. El ahorro
total para el ejercicio 2013 fue de 22.000 euros. La previsión de ahorro en términos
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anuales se mantiene en 22.000 y se añade un incremento de ahorro anual de 2.500
euros.
c) Reducción de cotizaciones sociales por funcionarización
En el plan de ajuste se había previsto la funcionarización de plazas laborales para
obtener la reducción de los costes que conllevaría. Se inicia en este primer trimestre de
2014 el estudio del proceso de funcionarización. Se prevé un ahorro anual, por la
funcionarización de 5 puestos de trabajo, de 10.285,46 euros. El proceso se desarrollará
durante el segundo semestre del año, siendo pues el prorrateo correspondiente en el
momento que finalice el proceso.
d) Aplicación del régimen funcionarial del complemento salarial por incapacidad
transitoria
El Ayuntamiento deja de complementar hasta el 100% del sueldo íntegro en casos de
incapacidad laboral transitoria. Sólo se complementa por la cantidad y el tiempo que
prevé la legislación vigente y aquellos casos que por acuerdo con los representantes
sindicales se pactaron en fecha 11/10/2012. El ahorro producido por este concepto en
este primer trimestre es de 1.284,54 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).
Para este ejercicio 2014, la dotación presupuestaria se ha reducido a 50.000 euros,
10.000 euros menos que el ejercicio anterior. En este primer trimestre se ha reconocido
obligaciones por importe de 15.858,74 euros. Se estima un ahorro anual de 10.000
euros
b) Reducción en estudios y proyectos externos
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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 presupuesto del ejercicio 2012 fue de 60.000 euros,
reduciéndose en el ejercicio 2013 a 40.000 euros.
Durante el ejercicio 2013 se autorizaron gastos por importe de 26.351,08€ y
reconocieron obligaciones por importe de 16.230,24, con lo que el ahorro anual fue 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).
En el presupuesto de 2014 se ha reducido la dotación a 30.000 euros estimándose una
reducción anual de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior
MEDIDA 15: REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIPO
NO OBLIGATORIO
a) Novación del contrato de concesión de la Escuela Municipal de Música
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 producido el ejercicio 2013 fue de 115.025€ (incluye el ahorro producido
correspondiente al curso 2012-2013 y el correspondiente al curso 2013-2014).
El ahorro previsto para el ejercicio 2014 es de 116.300€ (incluye el ahorro producido
correspondiente al curso 2013-2014 y el correspondiente al curso 2014-2015),
correspondiendo a este primer trimestre 29.075 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.
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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.
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).
Durante este ejercicio 2014 no se preveen cambios respecto al ejercicio anterior.
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. El ahorro anual
producido en 2013 fue de 13.913,09 euros.
El gasto producido durante este primer trimestre de 2014 és de 6.531,79 euros. Si se
mantiene este gasto, el gasto anual seria de unos 26.000 euros, con lo que el ahorro
anual seria de 10.000 euros respecto al ejercicio 2013, correspondiendo a este primer
trimestre de 2014 2.500 euros
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO
a) Renegociación contrato recogida de residuos
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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. Se prevé que durante el segundo semestre de 2014 se
realice una nueva licitación del servicio.
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 redujo la
reclamación a 176.233,64€
Durante el ejercicio 2013 finalizó el periodo de amortización de los vehículos, por tanto,
que a nivel anual representan 115.000 euros aproximadamente. A nivel trimestral
representan 28.750 eur.
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 6.250€.
Por lo tanto el ahorro estimado anual es de 140.000 euros, correspondiendo a este
trimestre primer trimestre de 2014, 35.000 euros.
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 fue adjudicado durante 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 hubo ningún ahorro, pero
hay que tener en cuenta la subida del IVA del 3%.
Durante el cuarto trimestre de 2013, el ayuntamiento tubo que modificar el contrato
suscrito con al empresa IDONIA-NATUR,SL en 49.634,35 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 supuso un gasto superior para este ejercicio
2013 de 16.544,78€.
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Para este ejercicio 2014 no se prevé variación respecto al ejercicio 2013
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.
De momento aún no se ha procedido a su licitación, aunque el Ayuntamiento ha
iniciado los trámites y se va a licitar durante el segundo 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 y a 95.327,59 euros en el
ejercicio 2013.
Durante el primer trimestre se ha iniciado el proceso de licitación del contrato, y durante
el segundo trimestre se adjudicará y entrará en vigor el nuevo contrato, que prevé un
ahorro de 30.000 euros anuales. Se prevé una reducción para el 2014 de 15.000 euros,
correspondientes a los tercer y cuarto trimestres.

d) Adhesión al contrato de compra agregada de telefonía y datos
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. A fecha de hoy se
está realizando la portabilidad del anterior operador al actual, y el ahorro tendrá efectos
a partir del segundo trimestre.
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
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20.000 euros trimestrales), a un gasto anual de 72.181,43 euros durante el ejercicio
2012.
Por otra parte durante el ejercicio 2013 se implementaron 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,
correspondiento a este trimestre un ahorro de 1.250,00 euros
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 el ejercicio 2013 se redujo a 140.200 euros que respecto
a los 160.000 del ejercicio 2012 y a los 190.000 euros del ejercicio 2011, supuso una
reducción total acumulada de 49.800 euros.
Para este ejercicio 2014 la dotación presupuestaria asignada ha sido de 130.200 euros,
lo que supone una reducción respeto a 2013 de 10.000 euros anuales, 2.500 euros
trimestrales.
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.
A lo largo del plan se produjeron diferentes apagones selectivos de puntos de luz. El
último apagón selectivo de puntos de luz efectuado en el municipio lo aprobó la Junta
de Gobierno Local en la sesión celebrada en 28 de febrero de 2013
Durante 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. Se consumieron 1,6 millones de kW anuales. También se produjo un ahorro
importante en la facturación de los consumibles valorado en 160.000 euros.
Durante el ejercicio 2013 el ahorro producido por reducción del consumo energético
(apagón de puntos de luz y reducción del tiempo de alumbrado de farolas) fue de 40.000
euros anuales. Durante el ejercicio 2013 se consumieron 1,4 millones de kW anuales.
Hay que tener en cuenta de todas maneras, el incremento de los tramos de potencias
altas del segundo semestre de 2013, comportó que el ahorro en KW no comportase el
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proporcional ahorro económico. También se produjo un ahorro importante en la
facturación de los consumibles respecto al ejercicio 2012 valorado en 73.000 euros.
Para este ejercicio 2014 no se ha previsto más apagones, pero el ahorro estimado
respecto al último apagón de fecha 28 de febrero de 2013, respecto al primer trimestre
de 2012 se calcula en 3.872,74€. El ahorro estimado en este primer trimestre de 2014
como consecuencia de la implantación de las fases 1,2 i 3 del plan de ahorro energético
efectuado durante el ejercicio 2012 es de 10.393,66. Se ha procedido a realizar una
regulación más efectiva de los relojes astronómicos, medida para la que se prevé un
ahorro anual de 20.000€, correspondiendo a este primer trimestre de 2014 5.000 euros
La facturación de los consumibles durante este primer trimestre de 2014 se estima que
ha tenido un ahorro respecto al primer trimestre de 2012 de 61.165,82€. Por tanto en
total el ahorro trimestral respecto al 2012 es de 80.432,21 euros, estimando un
ahorro anual de 100.000 euros, puesto que las medidas de ahorro ya tuvieron sus
efectos a partir del segundo trimestre y posteriores de 2012.
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.
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2011 era de 125.000 euros. En 2012 se
redujo a 95.000 euros. En 2013 a 80.000 euros.
Para el ejercicio 2014 se ha reducido a 72.000 euros, lo que supone un ahorro anual de
8.000 euros, correspondiendo a este primer trimestre 2.000 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 los de la previsión de la ejecución para el primer trimestre del ejercicio 2014
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 los de la previsión de la ejecución para el primer trimestre del ejercicio 2014
con el detalle de los ajustes propuestos en el plan de ajuste y su grado de cumplimiento
Anexo 3: información adicional sobre los avales públicos recibidos
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Anexo 4: 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 5: Informe trimestral de deuda comercial.
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 sobre finalización del plan de ajuste
4. CONCLUSIÓN
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 2014.
2. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de ingresos para el ejercicio
2014 se cuantificaron en 710 miles de euros. Durante el primer trimestre de 2014 se
han producido 6,85 miles de euros, debiéndose tener en cuenta que durante este primer
trimestre no se ha puesto aun al cobro ninguno de los padrones de los principales
tributos.
3. Las medidas contempladas en el plan para la mejora de gastos para el ejercicio 2014
se cuantificaron en 582 miles de euros. Durante el primer trimestre del ejercicio 2014,
han sido de 130,59 miles de euros.
4. No se ha recibido ningún aval público durante el primer trimestre del ejercicio 2014
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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
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: ja ho he dit més d’un cop. A mi l’estructura com
està fet això, també he de dir que respecte a l’informe anterior, és molt més entenidor.
Perquè evidentment està posat de tal manera que qualsevol persona pot anar al punt
que l’interessa i veure quin és l’estalvi concret en qualsevol dels punts que surten.
Això és un punt a favor. El punt en contra que jo li veig, és que per exemple, ens
podem trobar que en algun punt, com pot ser dintre de les mesures de “prestación de
servicio de tipo no obligatorio”, el A, “renovación de contrato de concesión de la
escuela municipal de música”, ens diu que l’exercici 2014, l’estalvi és de 116.300 €,
però clar, respecte al de 2011-2012. Aquí ens ho explica així. Veiem un altre punt, que
pot ser la “renegociación del contrato de recogida de selectiva”, o “limpieza de
edificios municipales”, ens remet a un estalvi primer que ha hagut en el 2012, però
després al 2014 ens diu “no se prevee variación respecto al ejercicio 2013”. I això
m’ho vaig trobant. Hi ha punts que fan el càlcul d’estalvi respecte del 2011 o 2012, i
hi ha punts que directament em diu que com que no hi ha canvi respecte del 2013 del
2012, no fico la variació. Clar, un mateix criteri, és l’únic que demano.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Interventor, prengui nota d’això. Deixi’m
que expliqui breument, en general, el pla d’ajust amb números finals. En aquests
moments, en el 2013 la despesa prevista en el pla era de 13.789.000 i hem tingut
13.819.000. Hem tingut una mica més de despesa. Però pel que fa als ingressos, hem
tingut 14.948.000 era la previsió, i n’hem tingut 16.422.000. Per tant, a nivell de

Ple 29/05/2014 – pàg. 19

despesa equilibrats i a nivell d’ingressos estem ingressant el què el pla d’ajust preveu
per a 2017. Per tant, en aquests moments estem, en línies generals, en la bona línia.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
4. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014
INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DELS EXERCICIS CORRESPONENT AL
PRIMER TRIMESTRE EXERCICI 2014 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 23/2014
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,
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.
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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.»
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes
trimestrals segons models corresponents al primer trimestre de l’exercici 2014 amb les
dades
Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre
Segon. Interessos de demora pagats en el període
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre.
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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.
CONCLUSIÓ:
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
Ajuntament
1. El termini mig de pagament és de 59 dies i el termini mig del pendent de pagament és
de 36 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2014, han estat
de 1.246.132,74€ corresponents a 1116 factures, dels quals 217.291,23€, 440 factures,
s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini establert per la
normativa sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del primer trimestre de
l'exercici 2014 importen la quantitat de 719.014,92€, i correspon a 501 factures, en les
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 172
factures per un import de 331.092,96€.
4. Les factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per manca de
conformitat per part de l’òrgan gestor són 4 amb un import total de 7.130,62 euros
Patronat municipal de cultura
1. El termini mig de pagament és de 28 dies i el termini mig del pendent de pagament és
de 17 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2014, han estat
de 375.806,61€ corresponents a 323 factures, dels quals 249.411,67€, 164 factures,
s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini establert per la
normativa sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del primer trimestre de
l'exercici 2014 importen la quantitat de 65.313,62€, i correspon a 57 factures, en les
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 8
factures per un import de 13.044,05€.
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4. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per
manca de conformitat per part de l’òrgan gestor.

Patronat municipal d’esports
1. El termini mig de pagament és de 31 dies i el termini mig del pendent de pagament és
de 252 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2014, han estat
de 60.656,15€ corresponents a 107 factures, dels quals 32.892,74€, 56 factures, s'han
efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini establert per la normativa
sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del primer trimestre de
l'exercici 2014 importen la quantitat de 35.766,63€, i correspon a 65 factures, en les
quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat la data 27
factures per un import de 8.545,30€.
4. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per
manca de conformitat per part de l’òrgan gestor.
Entorn Verd, SA
1. El termini mig de pagament és de 64 dies i el termini mig del pendent de pagament és
de 56 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2014, han estat
de 2.208,18€ corresponents a 3 factures, i s’han realitzat fora del termini establert per la
normativa sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del primer trimestre de
l'exercici 2014 importen la quantitat de 2.371,23€, i correspon a 4 factures, en les quals
s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 3 factures per
un import de 1.635,17€.
4. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per
manca de conformitat per part de l’òrgan gestor.
Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL
1. El termini mig de pagament és de 10 dies i el termini mig del pendent de pagament és
de 0 dies.
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2. Els pagaments totals realitzats durant el primer trimestre de l'exercici 2014, han estat
de 2.838,73€ corresponents a 10 factures, dels quals 2.800,99, 9 factures, s'han efectuat
dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini establert per la normativa sobre
morositat.
3. No hi ha obligacions reconegudes pendents de pagament a final del primer trimestre
de l'exercici 2014
4. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció, i l’alcalde explica: “breument dir l’esforç que ha fet
l’ajuntament en aquest cas. Mirem ajuntament, any 2010 estàvem pagant a 117 dies;
any 2011 a 124; any 2012 a 124; any 2013 a 72; i ara el primer trimestre de l’any 2014
estem a 59. Per tant, hem fet, en aquests moments, que complim amb la llei de
morositat. De moment, ho complim bé.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

5. PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ
DE
L'ORDENANÇA
REGULADORA
DE
L'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 27 de març
de 2012 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai
públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès, que
s’adjunta com annex a aquest acord.”
TENINT EN COMPTE que en data 19 de juliol del mateix any, per Decret d’Alcaldia
es va resoldre aprovar definitivament l’ordenança anterior i es va procedir a la
publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8
d’agost de 2012.
TENINT EN COMPTE que un cop va entrar en vigor l’ordenança, tot i haver-se
establert una moratòria per adaptació de mobiliari a través de la Disposició Transitòria
Primera fins al 31 de desembre de 2012, les circumstàncies econòmiques existents en
finalitzar la moratòria anterior han posat de manifest la impossibilitat per part dels
titulars dels diversos establiments de restauració que ocupen els espais públics amb
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taules i cadires de poder donar compliment a l’article relatiu a la delimitació de les
terrasses amb paravents o entarimats.
TENINT EN COMPTE que la gran majoria de subjectes passius han procedit a adaptar
les taules i cadires que conformen les terrasses.
DE CONFORMITAT amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, així com el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Serveis, Activitats i Serveis dels ens locals.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’ordenança reguladora de
l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les
Franqueses del Vallès mitjançant la introducció d’una Disposició Transitòria del tenor
literal següent:
“Quarta. S’estableix una moratòria en l’aplicació dels articles 3, 4 i 5 de la
present ordenança fins a l’1 de gener de 2016, amb el benentés que totes aquelles
persones que hagin procedit o procedeixin al compliment de les seves previsions
trobant-se vigent aquesta moratòria podran compensar l’import dels elements
auxiliars adquirits, entenent per a tals en sentit estricte paravents o entarimats,
amb la taxa que els hi correspondria abonar en concepte d’ocupació de terrenys
d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.”
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text la modificació de l’Ordenança
reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions
anàlogues de les Franqueses del Vallès, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi
puguin 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, al tauler d’anuncis i al web
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. En cas que no es presenti cap reclamació
o al·legació, la present modificació de l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament
sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del Reglament
d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres, en aquest punt ens abstindrem a no ser
que es tregui la part de bonificació que es dóna a la gent que faci la inversió durant els
dos anys. Nosaltres pensem que aquesta bonificació hauria de ser per a tothom i no
només per a la gent que pot fer una inversió ara, en aquests dos anys, perquè és un
negoci el de la restauració i el dels bars molt volàtil, que no es poden fer previsions a
dos anys vista perquè vas al dia de caixa. Per tant, fer arar una inversió en funció de
que no em cobris les terrasses d’aquest any i del següent, quan l’1 de gener de 2016
ens obligaràs a tots, no ho veiem clar. Lo que demanaríem, en tot cas, és que l’1 de
gener de 2016, que és quan tothom ha de complir amb aquesta condició, en aquell
exercici sí que es bonifiqués, però a tots, no als que tenen capacitat econòmica. No, no,
no és així. No els que tenen capacitat econòmica aquests dos anys: 2014, 2015. Si
treuen això, li votaríem a favor; si no treuen això, ens abstindríem, tot i estar d’acord. I
després un petit incís, personal. M’he rellegit l’acta del 27 de març de 2012 on jo ja
demano una moratòria dient-los que estem en moment de crisi, que és molt difícil fer
aquest tipus d’inversió que estan demanant, i vostè, concretament sr. Alcalde, em diu:
“recollirem la seva proposta i mirarem de fer una moratòria”. Han trigat dos anys, i
quan els empresaris els han pressionat perquè no facin efectiva aquesta normativa.
Escolti, si lo que li diu l’oposició vostè creu que té raó i després al mig minut es dona
la volta i ho oblida, doncs a lo millor és que hem de deixar de fer propostes. Gràcies
Pren la paraula el sr. Badia i diu: com ha dit el meu company, el Bernabé, fa dos anys
que vostè va aprovar aquesta ordenança. Aquest partit polític de Plataforma per
Catalunya va presentar una moció, no sé si vostè se’n recorda, que ja li va dir que era
impossible que els bars poguessin pagar aquesta quantitat de diners que vostès
demanaven, i canviar-ho tot amb aquesta ordenança. Efectivament, han estat 2 anys.
Cada any han tingut problemes amb els bars perquè no complien amb la normativa, i
al final ara vostès canvien aquesta normativa, que me n’alegro, a la llarga, però vull
que m’expliquin el per què vostès demanen entarimat de fusta. Vull que m’expliquin
per què, quan no està a l’ordenança.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu:
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: bé, començarem pel final.
El tema de l’entarimat de fusta és una qüestió d’accessibilitat i de seguretat en relació
a la via pública. També l’entarimat ve a resoldre un conflicte que tenien els locals que,
de vegades a la nit hi aparcaven cotxes i d’aquesta manera és una protecció per a
l’espai. Però sobretot és una qüestió d’accessibilitat per a minusvàlids i és una qüestió
de separació del què és la via pública pròpiament dita, de tal manera que els vehicles
troben un obstacle. Aquesta és l’explicació. En quan al què deia el sr. Bernabé, jo crec
que hauria de votar a favor, si és una proposta que diu que vostè va fer. Jo crec que
hauria de votar a favor. No sé si hi ha alguna cosa més.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: senyor Ribalta, jo li he dit que és una moció que jo
votaria a favor si el punt de bonificació fos a partir de l’1 de gener de 2016 i per a
tothom, no per qui pugui fer la inversió ara
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: jo no sé si vostès han parlat amb els propietaris, però
jo lo que volia saber, l’entarimat de fusta m’ha dit vostè que quedarà fixa, no es mourà
del terra. No ho tenen que treure. Els propietaris no estan d’acord perquè els hi costa
molt car i si plou, l’entarimat de fusta es fa malbé. Han demanat de posar-lo de xapa o
no sé de quin sistema de xapa, i els han demanat també que el puguin cobrir pels
costats. Pensi-s’ho perquè la fusta si queda fixa...
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí que ens hem reunit amb els propietaris, hem
mantingut reunions amb propietaris individualment i amb propietaris, jo penso que la
reunió que vam mantenir hi havia més de 12 propietaris i penso que l’ordenança ha
estat molt útil perquè ha servit per a una conscienciació que ha servit per millorar la
via pública, és a dir no veiem elements a l’entorn urbà que fa dos anys sí que veiem,
coses per separar o guardar la plaça que realment empobrien l’espai públic i
empobrien els carrers. Però des d’aquest punt de vista, la reunió mantinguda amb els
propietaris va ser molt constructiva, molt positiva, amb molt bona predisposició per
part seva. Vam estar reunits més de dues hores, jo mateix, tècnics de l’ajuntament,
tècnics d’urbanisme i de secretaria, i penso que vam arribar a aquest acord que em
sembla que és beneficiós per a tothom, perquè d’una banda l’ordenança el que fa és
millorar el nostre entorn urbà, dignificar, buscar la seguretat, buscar la protecció i que
tinguem uns carrers més ben ordenats o no tan mal ordenats com els teníem. I d’una
altra, ens adaptem a la situació actual de crisi, de manera que no és de compliment
immediat, sinó que donem aquesta moratòria.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i per finalitzar, la queixa no ha vingut de tots els
bars perquè ha vingut específicament de Bellavista, perquè són els únics que estan a la
via pública. Específicament de Bellavista; d’això volia fer aquest incís.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, ERC-AM i PxC, cinc abstencions dels regidors
dels grups municipals CPF i LFI, i per tant, amb el quòrum legal.
S’incorpora el regidor del PP senyor Javier Alvarez Alvarez.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE L'ESTALVI EN L'ENLLUMENAT I
EDIFICS PÚBLICS
ATÈS que en els últims anys s’han portat a terme diverses accions per aconseguir un
estalvi en la factura de l’enllumenat públic, que s’ha traduït en l’apagada de fanals o
punts de llum per aconseguir-ho.
ATÈS que no s’ha portat a terme cap mesura per millorar l’eficiència energètica i
millorar el cost de la factura elèctrica que està pagant l’ajuntament per espais públics i
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edificis, per aconseguir abaixar l’import de la factura elèctrica sense reduir el servei que
s’està prestant en els edificis i espais públics, ja que està baixant la qualitat dels serveis
que s’estan prestant.
ATÈS que en l’actualitat hi ha moltes maneres de millorar l’eficiència energètica i
reduir el cost de l’electricitat en edificis i espais públics sense abaixar la qualitat del
servei que s’està prestant.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR el govern municipal a realitzar un estudi sobre la millora energètica
dels edificis i espais públics, per millorar la factura de l’electricitat sense abaixar la
qualitat del servei.
Segon.- Que es realitzi un concurs públic per canviar les lluminàries existents de
mercuri i sodi, per lluminàries LED, per aconseguir un estalvi considerable en la
factura de l’electricitat, i que es posi el pagament diferit en 6 o 8 anys, per tal de poderho assolir.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bona nit. Nosaltres presentem aquesta moció perquè
creiem en la lluminària LED, que representa un estalvi molt important. Sí que és un
cost ara canviar-los; per això fem la proposta que no es pagui tot de cop, sinó que es
faci un concurs que es pugui pagar en 6 o 8 anys, o els anys que es cregui. Creiem que
en 4 anys poden estar amortitzades. Posem 6 o 8 anys, així estalviem més de lo que
paguem cada any, i per això demanaríem que l’equip de govern s’ho plantegés i
poguéssim tirar endavant aquesta proposta per millorar, estalviar en la factura de la
llum. No a pagar en fanal, sinó canviant les lluminàries.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: sr. Rosàs, l’informo ja prèviament que des de
l’equip de govern li votarem en contra per varis motius. Primer, a la seva moció
barreja lo que és enllumenat públic i edificis públics. Són dues coses totalment
diferents. Ja ho vam comentar a la junta de portaveus, que el tema LED ja s’ha posat
dintre del concurs d’enllumenat públic, però en tema d’espais públics s’ha de fer
prèviament una auditoria. Vostès aquí ens diuen que no s’ha portat a terme cap mesura
per millorar l’eficiència energètica. Sí que s’ha fet. Hem fet, durant anys, apagada de
duplicitats de llum, de llum ornamental, i a més a més hem fet una petita actuació a la
plaça Catalunya de Bellavista, on ara estan totes les lluminàries canviades per
halogenurs. Això ens ha costat a l’ajuntament 1.051 euros. La mateixa actuació amb
LED ens hagués costat 10.900 euros. Així que l’actuació que hem fet, en 7 mesos la
tenim amortitzada i a partir dels 7 mesos, anualment, tindríem un estalvi econòmic de
prop de 1.800 euros, quan en canvi si això ho haguéssim fet amb LED sí que en el
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temps s’amortitzaria, però estem parlant de 5 anys i 9 mesos, i la diferència d’estalvi
són només de 100 euros. El canvi a LED seria uns 1.900 euros d’estalvi a l’any. Abans
de dir qualsevol cosa, o abans de posar el que és millor, primer s’han de fer els estudis.
Li explico també que tenim engegat, com ja vostè suposo que ho sap, els dos
concursos. Per una banda el de l’enllumenat públic i per altra banda el de
manteniment d’edificis. I dintre de tots dos, en el tema de l’enllumenat públic, ja fem
inversions per afavorir aquest estalvi. En l’annex 3 del plec de prescripcions tècniques
ja hi ha un seguit d’actuacions que demanem a les empreses que es faci per estalviar
dintre de la factura de la llum. I sí que hem demanat no només el canvi a LED, perquè
sí farem un canvi a LED als fanals més baixos, els globus que ja estan més obsolets,
però a més a més, tot lo que tenim en sodi i en mercuri, que només això serveix per al
carrer, perquè aquí ho barreja en la seva moció, ja li he dit abans, que barreja els dos
conceptes, es canviarà a halogenur. Es farà un canvi en tot el municipi. Però a més a
més, dintre del de manteniment d’edificis municipals, en el capítol 8 de prescripcions
tècniques, també es demana que l’empresa que se li adjudiqui, ens faci un anàlisi,
perquè abans de decidir si el LED és lo millor, primer ha d’haver un estudi previ. No
podem dir que volem això. Només vostè diu la llum. Nosaltres anem a més. Volem no
només de la llum, sinó del gas i de l’aigua, que aquesta empresa ens faci un estudi de
tots aquests costos per afavorir i detectar possibles utilitzacions no eficients.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: vostè diu que sí que han fet coses. Sí, han apagat
molts fanals i amb això hem empobrit la il·luminació del municipi. Sí que hem
estalviat perquè hem apagat fanals. Els estalvis que vostè em diu, jo no sé si vostè sap
quina és la potència que tenen tant les bombetes com les altres, però no lliguen els
números del què em diu. Vull dir, vostè té els tècnics, nosaltres no els tenim, però ja li
dic, en 4 anys poden estar amortitzades i li proposem que es paguin en 6 o en 8 vuits.
O sigui que s’amortitzen en 4 anys estalvien un 50 per 100 del cost cada any. No és els
números que vostè fa. Després que posarà LEDS, ara resulta que sí, en els fanals
baixos, en un 20% dels fanals que tenim en el municipi. El 80 % no. Escolti, miri el
carrer Girona de Granollers què han fet, o vagi a la benzinera de Llerona que hi ha
LEDS posats allà i veuran el llum que fan, i miri quin consum tenen, miri quins watts
té. Un i els altres. i els números que vostè diu no quadren.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el grup municipal de Les Franqueses Imagina votarà a
favor de la moció i també volem fer un comentari al govern, que quan es planifiqui
una inversió no es busqui el rèdit a curt plaç, perquè potser la inversió és molt gran en
LED, però tenim que buscar a llarg plaç el benefici que tinguem o l’estalvi que
tinguem a l’ajuntament, potser compensa la gran inversió inicial. Per això, quan
tinguem l’estudi, primer el benefici a llarg plaç.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: sembla que aquí tothom vol passar per sobre dels
tècnics, i els tècnics han de fer la seva feina, per això cobren, i per això fan estudis.
Actualment tenim sodi, mercuri de 150 i de 250. La potència LED, a l’estudi que s’ha
fet, s’ha fet a 60 algunes, a 20 amb unes altres. El canvi que s’ha fet a halogenur, són
halogenurs de 70 i halogenurs de 35. Lo que consum això és mínim. Sí que li dic que
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en el plec de prescripcions tècniques es demana que es posi LED, perquè en els fanals
més baixos de 3 i mig i 5, en els altres que són més alts, els tècnics ens diuen que no és
eficient i que ara, avui per avui, la tecnologia LED, lo que et diuen que et donen les
50.000 hores, encara avui per avui no està comprovada. Així lo que fem és un canvi
en positiu, farem una part en LED i una altra en halogenurs, i sí que ho posem a llarg
termini, perquè la inversió que es fa en el municipi en els 4.000 punts és canviar-ho
tot, tot, totes les làmpades del municipi es canvien. I per això ho posem a llarg termini
la inversió que es fa; la inversió que es fa és a llarg termini.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, els dos concursos estan fets i s’han
presentat 7 ofertes per a un, i 6 per a un altre. Per tant el què demaneu està fet. Això
està fet. Ens centrarem el de la llum. És que ho ha explicat molt bé la regidora. En
aquests moments, el de la llum, es canvien els 4800 punts de llum i els apagats
s’obren. S’obren tots els apagats. I passem de vapor de sodi i de mercuri, passem a
halogenur llum blanca. De 150 i 250 de vapor de sodi i mercuri, passem a 70
d’halogenur. Per tant aquí hi ha una diferència important, i amb més llum. I a les zones
de fanals baixos passem a LED’s. A més a més d’això, es fa telegestió als 92 quadres
de llum. I a més a més, aquestes làmpades tindran dues o tres intensitats. És a dir,
Smart City, a partir d’una certa hora del vespre baixaran una mica la seva intensitat. A
partir de la una de la matinada, a partir de les dues de la matinada. Tot això fa un
estalvi brutal, i el fa, i haurem canviat els 4.800 punts de llum del municipi. A més a
més, com a millores, hi ha l’enllumenat de la part de Corró d’Amunt que no està
il·luminada, que és carrer Camèlia, carrer Gladiol, això com a millora; i com a millora
també en aquest concurs hi ha la part del marge esquerra del riu Congost, al final de la
via Europa fins a la rotonda de Llerona perquè és un lloc de molt trànsit de gent, de fer
exercici, i posarem fanalets baixos, perquè hem de vigilar amb les mongetes del
ganxet de posar fanals, perquè després les mongetes del ganxet no tirarien, oi Rosa?
No s’assequen. Per tant haurem de fer fanals baixets, i això també està com a millora. I
aquest és el gran concurs que farem. L’adjudiquem per 8 anys i aquesta inversió inicial
que és prop d’un milió d’euros, s’ha de fer en el termini de 6 mesos. I això ho
adjudicarem dintre de 15 dies o tres setmanes. Per tant, tota aquesta inversió la
veurem. Amb el tema dels edificis municipals, primer també ho hem tret a concurs.
Estàvem pagant uns 110.000 euros, ho hem tret per 70.000, sra. Regidora? Per tant
aquí tenim un estalvi de 40.000 del manteniment de tots els edificis municipals, però
dintre del plec també hi ha que ens han de fer una auditoria ambiental, si no
m’equivoco, de cada edifici municipal. I en base a això podrem actuar. I és la base de
tot. Primer l’auditoria, i amb això podrem actuar.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels
grups municipals CPF, LFI i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, una abstenció del regidor del grup municipal
ERC-AM.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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7. MOCIÓ CONTRA L'APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA PER A LA
MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMQE)
TENINT EN COMPTE que La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
(LOMQE), coneguda també com la Llei Wert, és la culminació de tot un procés polític
que, emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, té com a
objectiu trencar el model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les
nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i polític i ha aconseguit que
ningú sigui discriminat a l'escola per la llengua que parla habitualment a casa. Alhora,
fa possible que l'alumnat català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui
competent en català, castellà i conegui una altra llengua estrangera.
ATÈS que la LOMQE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
aprovada per majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les
competències educatives que corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció
centralista i autoritària de l'estat i no resol els problemes que avui té l'educació,
TENINT EN COMPTE que Somescola, plataforma que aglutina la major part de les
entitats vinculades a l'àmbit educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per
defensar el nostre model d'escola i l'aplicació de la metodologia d'immersió quan la
situació ho aconselli. Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant
al límit. L'assetjament continuat al qual estan sotmeses per les contínues sentències dels
diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta notablement la seva
activitat docent. Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a
donar una resposta col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del
nostre model d'escola, que és garantia per al nostre futur nacional.
Una vegada valorades les amenaces que, actualment, planen sobre les nostres
institucions educatives, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- REBUTJAR l’aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del
model lingüístic i curricular de l’escola catalana.
Segon.- DONAR SUPORT a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que
tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a
decidir el propi model educatiu.
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord a Somescola.cat.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula la sra. Isidro i diu: bé, des del nostre grup municipal de CiU donarem a
aquesta moció afirmativa en contra de la Llei Wert o de la LOMQE ja que té com a
objectiu molt clar, de trencar el nostre model educatiu i un atac claríssim a la nostra
llengua. I nosaltres defensem el nostre model educatiu i defensem també el nostre dret a
poder decidir el model que volem d’educació aquí a Catalunya.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: com no pot ser d’una altra manera, el PSC d’aquell
moment va ser el partit que va impulsar la normalització lingüística, i com no pot ser
d’una altra manera el PSC de les Franqueses hi votarem a favor.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bé, en primer lloc dir que igual que ens hem sumat a la
moció, estem totalment d’acord amb l’esperit de la mateixa, que votarem a favor com
hem dit. Però també volem recordar que l’escola es defensa defensant la llengua, el
català, però també es defensa defensant l’escola pública. I en aquest govern hi ha un
partit, bueno dos, que tenen un art a retallar i atacar l’escola pública d’aquest país. Està
molt bé defensar la llengua, però l’escola pública també s’ha de cuidar, no retallar-la, no
donar privilegis a la concertada, no reprimir els estudiants als carrers, ja sigui amb la
policia nacional o amb els mossos d’esquadra. I aquí el sr. Wert té molta responsabilitat
fent mal a l’escola catalana, però la sra. Rigau no va curta de fer-li mal a l’escola
catalana. I per això votem a favor perquè estem en contra que ataquin la nostra llengua,
però recordem a CiU que, ja que la defensen, ja que defensen la nostra escola, la
defensin del tot i no ens retallin l’educació. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: molt breu. He anat tatxant coses conforme s’anaven
dient. És el què passa quan ets dels darrers a parlar. Recordar només que la Generalitat
té competències exclusives en matèria d’ensenyament i que això no és més que un altre
exemple de la involució que estem vivint ara mateix pel que fa no ja al fet de negar-li a
la Generalitat competències, si no de retallar-li, escurçar-li les que ja té concedides
històricament.
Pren la paraula el sr. Alcale i diu: jo, sense ànim de polemitzar sr. Vega, els ajustos que
ha hagut de fer la Generalitat, per a mi són absolutament necessaris i obligats, perquè
venim d’uns anys de malbaratament de molts recursos i com està veient, la Generalitat
no té diners ni per pagar als ajuntaments, i ha hagut de fer aquests ajustos. Jo crec que
l’escola no se n’ha ressentit perquè la professionalitat dels mestres ha sigut molt bona,
en aquest aspecte. També s’ha retallat dels funcionaris; també s’ha retallat de la sanitat;
també s’ha fet, evidentment, però és que són les partides més grans en les quals treballa
la Generalitat. Tu podràs treure tota la partida de cultura i no arribar a retallar res,
perquè les grans partides eren Sanitat i Educació, i per tant, s’havien de fer ajustos. Sé
que el què dic és a nivell de partit meu, sé que molts companys d’aquí no hi estaran
d’acord, però la Generalitat s’ha menjat tots els gripaus i tots els marrons, i ho ha hagut
de fer perquè ha de manar, i els que manen han de prendre decisions. I ho ha hagut de
fer. Sé que discrepo amb vostè, evidentment, això no hi ha cap problema, i amb
vosaltres també, val? Però jo crec que qui mana s’ha d’arremangar i ha de fer ajustos,
com nosaltres en aquest govern hem fet.
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Pren la paraula el sr. Vega i diu: no és per entrar en el debat ni en conflicte, però ja que
el PP és tan dolent, m’agradaria recordar-li que la majoria de mesures de retallades de
drets públics i de serveis públics i els drets socials, el Parlament les voten junts. I això
sembla que de cop s’oblida, i sembla que no ha passat res, que l’educació no ha sigut
tocada, i per això no hi ha manifestacions, per això no hi ha pancartes als col·legis, per
això no hi ha la marea groga al carrer, per això la gent no està tan cremada que comença
a rebentar els barris. No sé, dir que s’ha fet perquè es tenia que fer, quan és una mesura
clarament ideològica atacar els serveis públics, igual que està passant amb la sanitat, i
dir que és una herència rebuda o que ve de més adalt, em sembla que no justifica atacar
els serveis públics a través de la ciutadania. Gràcies
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: molt curt. Em sembla que el que estan dient tots dos
és cert, però potser cap dels dos ho acaba d’explicar del tot. És cert, senyor Colomé, que
la Generalitat no disposa de recursos, però també és cert que s’ha cebat especialment en
l’escola pública més que en les escoles concertades, per exemple.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CPF, LFI i ERC-AM, dos vots en contra dels
regidors dels grups municipals PP i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE
LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava facultava a les
Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es
reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions
catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels
respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 6
d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions
catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític
de Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i absents
– des de les viàries fins a les educatives i culturals.

Ple 29/05/2014 – pàg. 33

El dia 6 d'abril de 1914 en el seu missatge de presa de possessió a la presidència de la
Mancomunitat de Catalunya, Prat de la Riba destacava també l'objectiu municipalista de
la institució, que complementava i ampliava el desplegat per la Diputació de Barcelona:
"Volem que els nostres municipis puguin dotar-se de tots els serveis d'instrucció, de
policia urbana i d'aprofitament rural proporcionats a la seva importància fins arribar,
entre l'esforç propi i el dels organismes superiors, a fer que no ni hagi ni un sol
Ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de policia, la seva
escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. Per això calen grans
institucions culturals i educacionals que creïn la llum que ha de guiar-nos per camins
propis i tota una xarxa d'institucions secundàries, tècniques i professionals i
d'humanitats en les poblacions capitals de comarca que vénen a vertebrar la vida
catalana".
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les
primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva
actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social,
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases
per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps,
entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior
de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.
El proper any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és
per això que la Diputació es proposa commemorar aquesta data tan important, i
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent,
la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no
seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es feien,
com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat de la
Riba escrivia el 1917:
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a
l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província.
Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme
del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes
d’Estat”.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple
l’adopció dels següents

Ple 29/05/2014 – pàg. 34

ACORDS:
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu
coneixement i efectes.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
SOTMESA a votació la proposta, 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:
9. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA
DECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA
PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de
la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda
de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un
lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò
en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes
esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests
mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions
escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesamanifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs
escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es
convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de
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l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el
patrimoni historicoartístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer que
s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès,
va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu
context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a
element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que
han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre
l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de
Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya,
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per
ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR SUPORT a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa
Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per
part de la UNESCO.
Segon.- COMUNICAR aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
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:
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10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA
PER CATALUNYA PER INSTAR EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
A EIXUGAR EL DEUTE AMB LES FARMÀCIES
Atès que els impagaments de la Generalitat de Catalunya a les farmàcies posen en perill
la viabilitat de les apotecaries i obliguen els farmacèutics a respondre a aquests
incompliments amb crèdits i el patrimoni personal propi per avançar els diners que es
deuen als proveïdors.
Vist que el passat 29 d’abril els farmacèutics van cobrar de nou tard un pagament, el del
mes de gener, que s’hauria d’haver fet efectiu el 5 de març. Actualment els ascendeix a
105,7 milions d’euros, i que la Generalitat hauria d’haver abonat el passat 5 d’abril.
Vist que el passat 5 de maig els farmacèutics catalans haurien d’haver cobrat la factura
corresponent als medicaments dispensats al març, però, segons els col·legis de
farmacèutic, la Generalitat ja els havia anunciat que no cobraran fins a finals de maig,
un altre cop amb 55 dies de retard respecte al concert amb el CatSalut.
Atès que els medicaments són un bé necessari i essencial per la salut dels ciutadans i el
benestar de la població ha de ser una prioritat. L’actuació de la Generalitat fa perillar la
seva dispensació i la continuïtat de les prop de 3.100 farmàcies que hi ha a Catalunya,
que ja van perdre un 10% dels empleats entre 2011 i 2012. A la demora en el pagament
s’hi afegeix l’impacte de més d’una dècada de mesures encaminades a reduir la despesa
farmacèutica, que han reduït la partida destinada a medicaments dispensats en les
farmàcies en un 22%.
Atès que els impagaments del Servei Català de Salut poden causar un greu perjudici a
les arques públiques en haver d’abonar als apotecaris interessos de demora amb
posterioritat. Els impagaments estan motivant que titulars d’oficines farmacèutiques
iniciïn accions legals contra la Generalitat de Catalunya per reclamar interessos de
demora, que en d’altres comunitats autònomes ja han derivat en sentències en què es
condemna les respectives administracions autonòmiques a paga’ls-hi.
Atès que existeix un pla premeditat per acabar amb el model de negoci de les farmàcies
enteses com a pimes i donar entrada a un oligopoli d’empreses multinacionals que
acabin dominant el sector.
Atès que l’administració pública té l’obligació moral de predicar amb l’exemple pel que
fa al compliment de les obligacions financeres i liquidar els deutes amb la major
celeritat posible.
El Grup Polític de Plataforma per Catalunya proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- MANIFESTAR el suport d’aquest ajuntament als farmacèutics que pateixen els
incompliments i l’abandonament per part de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- INSTAR la Generalitat de Catalunya a eixugar el deute amb les farmàcies
catalanes, respectar el calendari provisional de pagament i fixar-ne un de definitiu que
escurci els terminis de pagaments actuals.
Tercer.- DONAR TRASLLAT dels acords a les associacions de veïns, a les oficines de
farmàcia del nostre municipi, al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, a
l’Associació Catalana no Farmacèutics Empresaris (ACFONE), a la Federació
d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), a l’Associació de Farmacèutics
Rurals de Catalunya (AFRUC), a l’Associació de Farmàcies de Barcerlona (AFB), a
l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE), a l’Associació de
Farmacèutics Empresaris de Lleida (AFELL) i a l’Associació de Farmacèutics amb
Oficina de Farmàcia de Tarragona (AFET).
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: Plataforma presenta aquesta moció degut a
l’endarreriment en el pagament a les farmàcies, degut a que aquest municipi és petit i
hi ha 3 o 4 farmàcies, però algunes tenen problemes ja en servir el producte. Per això
presentem aquesta moció, perquè compleixin amb la norma de pagar en el seu
moment.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: tant la 10, com la 11 i part de la 12, el govern
votarà que no; a la 12 donarem algú del govern votarà diferent, possiblement. És per
un tema, sr. Badia, higiènic. Ja li hem dit: tot lo que presenti Plataforma per Catalunya,
un partit xenòfob, en aquest aspecte nosaltres votarem que no.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Badia, ja sap que jo personalment l’aprecio no,
però és que, a més a més té molta raó amb lo que està dient, però pel mateix que els
companys, no li podem votar a favor.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: repeteixo el que s’acaba de dir i que Esquerra
Republicana ha dit ja en nombroses ocasions, en aquest Ple en mocions que han vingut
de Plataforma. No entrarem a debatre-les i les votarem en contra per l’origen del partit
al que vostè representa, senyor Badia.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, de fet l’única cosa que faré és repetir el que ja
han dit els meus companys. Ho hem dit amb molta anterioritat a aquest Ple, hem votat
moltes vegades en contra de propostes del sr. Badia perquè tenien un punt de partida,
com he dit, d’un partit xenòfob i que de vegades busca uns objectius poc clars.
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SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup
municipal PxC, tretze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM,
PP, UPLF, LFI i ERC-AM, tres abstencions dels regidors del grup municipal CPF.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA
PER CATALUNYA PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DEL CÈNTIM
SANITARI
Donat que el Tribunal de Justícia de la unió Europea ha declarat que es contraria a la
legislació comunitària l’import sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs,
conegut con el cèntim sanitari perquè considera que la única finalitat és augmentar els
ingressos dels governs autonòmics.
Atès que el Tribunal de Luxemburg obliga a retornar els 13.000 milions d’euros que es
va recaptar en concepte del cèntim sanitari, dels quals la Generalitat de Catalunya és
una comunitat autònoma que va aplicar aquesta recaptació, i que a més a més, l’any
2012 va augmentar el gravamen de 2,4 cèntims d’euro per litre de carburant a 4,8
cèntims per litre.
Donat que aquesta sentència permet reclamar la devolució del “cèntim sanitari”, i que
l’Ajuntament disposa de molts vehicles dels quals s’han gastat molts diners en
hidrocarburs, interessa que es reclami la devolució dels mateixos.
Per tant,
El Grup Polític de Plataforma per Catalunya proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
Aprovar la reclamació de la devolució del cèntim sanitari sobre els hidrocarburs que
l’Ajuntament de les franqueses del Vallès ha gastat des de l’any 2002 amb els vehicles
municipals i consum en general de hidrocarburs.
Que es formalitzi la reclamació a la Agència Estatal i Autonòmica de Catalunya de la
Hisenda Pública.
Que s’acordi que des de els serveis centrals de l’Ajuntament preparin la documentació
necessària per la corresponent reclamació.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
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Pren la paraula el sr. Badia i diu: aquesta moció ha sigut presentada perquè
l’ajuntament demani lo del cèntim de la gasolina, ja que són quasi 12 anys que es
poden demanar, des del 2002 em sembla que és, fins el 2014, i que va haver-hi una
sentència aprovada al tribunal i que és per demanar aquests diners.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: aquí només un petit esment, un aclariment que se li
va dir a la junta de portaveus. Això l’ajuntament ja ho ha fet. Ho ha fet en data 13 de
maig de 2014 i ja ho ha fet; nosaltres li vam dir que retirés aquesta moció i vostè no la
retira. Jo l’únic que vull és que sàpiga el públic assistent ho hem fet i ho hem
complert.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: em pot llegir el paper que té vostè aquí davant, si us
plau?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: en referència a la carta amb registre de data “tal”, a
la que vostès ens feien l’oferiment de la tramitació de la sol·licitud de la devolució del
cèntim sanitari, reben adjuntades amb el present escrit les factures i les passem a la
cooperativa, perquè la cooperativa ho cobri i ens ho passi.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: per qui està feta aquesta entrada? M’ho pot dir, si us
plau?
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Badia, faci el seu torn i després li contestaré jo.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: li pregunto que em digui l’entrada per qui està feta
perquè vostès aquí no em demostren que vostès han demanat el cèntim. Digui’m el
nom de qui li demana.
Pren la paraula el sr. Alcalde i respon: sr. Badia, això ho demana l’ajuntament de les
Franqueses. La devolució del cèntim sanitari. Més ja no li puc dir.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup
municipal PxC, dotze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM,
PP, UPLF i ERC-AM i del regidor senyor JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO
del grup municipal LFI, quatre abstencions dels regidors dels grups municipals CPF i
del regidor senyor RAFAEL BERNABÉ PÉREZ de LFI.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA
PER CATALUNYA PER DONAR COMPLIMENT A LA LLEI DE
BANDERES
Donat que en cumpliment de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, reguladora de l’ús de les
banderes, estableix que la bandera d’Espanya ha d’estar de forma permanent a les
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façanes de les dependències oficials con a símbol d’aquests edifici on s’exercita de
forma directa, o delegadament, la sobirania en els que es desenvolupa la funció pública
en tota la seva amplitud i integritat.
Atès que en l’actualitat en el balcó de l’Ajuntament de les Franqueses i en les
dependències policials no oneja la bandera d’Espanya, i els mastils estant sens bandera,
i tenint en compte l’existència de nombroses sentències dels tribunals Catalans en què
s’exigeix als ajuntaments que compleixin amb la llei i obliguen a onejar la bandera
d’espanya en els consistoris i dependències públiques.
Per tot això,
El Grup Polític de Plataforma per Catalunya proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
Que en el mástil del balcó de l’Ajuntament es pengi la bandera d’Espanya juntament
amb les banderes existents de la catalana i la del nostre municipi.
Que s’acordi col·locar la bandera d’espanya també en les dependències policials,
juntament amb les banderes existents, donant compliment a la Llei de Banderes.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: es demana que es compleixi la Llei de Banderes,
degut que mitjans de comunicació i la Delegació del Govern es veu que faran sancions
als Ajuntaments i per això s’ha presentat aquesta moció.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: com ja li he dit el nostre sentit del vot.
SOTMESA a votació la proposta, és rebutjada per dos vots a favor dels regidors dels
grups municipals PP i PxC, quinze vots en contra dels regidors dels grups municipals
CiU, PSC-PM, UPLF, CPF, LFI i ERC-AM.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

MOCIÓ D’URGÈNCIA
Pren la paraula i diu que s’ha de votar la urgència de la moció.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu que es sotmet a votació la urgència de la moció, que
és sobre els aiguats d’ahir.
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SOTMESA a votació la urgència, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels
grups municipals PxC, LFI i CPF, deu vots en contra dels regidors dels grups
municipals CiU, PSC-PM, UPLF, PP i una abstenció del grup municipal ERC-AM.
13. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: demanar-li al regidor d’Esports, com a tal, com tenim
tota aquella llista de greuges que fa Plens se li va dir des del nostre grup que havien a
les instal·lacions esportives, tant de la piscina com del Patronat Municipal d’Esports
Pren la paraula el sr. Vega i diu: dues preguntes ràpides. L’ajuntament va aprovar fa
temps unes mocions que ens obligaven a no treballar amb entitats de crèdit que realitzin
desnonaments. Hem començat a deixar de treballar amb aquelles entitats que desnonen?
I la segona és al Consell del Poble de Corró d’Amunt s’ha demanat reiteradament que es
construeixi una passarel·la entre l’aparcament que està en un costat de la riera i la zona
esportiva, que està a l’altra, per saber com està la situació, si tenim alguna novetat.
Gràcies.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: és una pregunta dirigida tant a la regidora de Serveis
Socials com a la d’Educació. Pensen fer alguna cosa aquest estiu amb els menjadors
escolars? Els obriran els menjadors escolars amb els nens que tenen que puguin tenir
risc de malnutrició, com s’estan plantejant en altres ajuntaments. Tenen pensat alguna
actuació en aquesta línia? Què passa amb els quaranta i pico de nens que s’han quedat
fora del casal d’estiu? Pensen fer alguna cosa també? Perquè això comença a ser ja una
tradició de que es van quedant fora i després anem fent sobre la marxa. He vist uns
cartells a Bellavista, bàsicament, en diferents idiomes, que em sembla bé, de l’equip de
govern, on plantegen varis temes. Jo suposo que va dedicat a la immigració sobre com
s’empadrona. Un d’ells és assessorament per escolaritzar els fills. Això es va demanar
com a moció per part de Les Franqueses Imagina i l’equip de govern ho va tombar.
L’oficina municipal que anés únicament en aquest sentit. La pregunta és per a vostè.
Ara aquesta iniciativa l’apliquem només a un sector de la població i per què? Per què a
Bellavista, a l’escola bressol, s’oferten 5 places d’un a dos anys i a Corró d’Avall 28?
Quin és el criteri de distribució d’aquestes places? L’alcalde ens ha dit abans que dintre
de les millores de manteniment de l’enllumenat anirien els carrers de Corró d’Amunt
que ara mateix no tenen llums. Això anirà a càrrec de l’empresa? O els veïns hauran
d’aportar alguna cosa? Ja li pregunto com a President del Consell del Poble perquè
m’acabo d’enterar i aprofito. Si no la fan, quin és el plantejament municipal al respecte?
També ens han anunciat que canviaran tots els llums per halogenurs i ens han anunciat
també, si no he entès malament, que obriran els que estan tancats. Quin és el criteri?
Perquè jo entenc que no es van tancar només per estalviar, sinó perquè algú va fer
alguna mena d’estudi lumínic i va decidir: “aquesta l’apago, aquesta no l’apago”. Per
què ara, que en teoria ha d’anar més llum, tornem a encendre-les totes? No acabo
d’entendre quin és el criteri. Respecte al format que presentem de mocions, on moció
d’adhesió a la commemoració del centenari. Clar, jo entenc que en un primer moment
ha de sortir així, però després hi ha uns grups que recolzen això. Al títol de la següent
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acta ha de sortir els grups perquè sinó qui es miri l’acta només veu la moció i no sap qui
està recolzant aquesta moció. No sap si és l’equip de govern, o l’equip de govern menys
un, o menys dos, o l’equip de govern i l’oposició. Per tant sí que demanaria que el recull
final això quedi clar. Abans hem parlat de les tarimes perquè és una qüestió de que la
gent no aparqui amb el cotxe, d’accessibilitat, etc. Vostès saben que a Bellavista i a
altres llocs les voreres donen per lo que donen, els bars posen taules petites de peu amb
uns tamborets i els pares que hem d’anar amb cotxet hem d’anar amb un clàxon.
Pràcticament perquè com tinguis un arbre al davant, al seu cercle ja no passes. La
solució és relativament senzilla, és posar més o menys lo que és posa a... bueno, em
sembla que és a vostè. Suposo que farà algun tipus d’actuació perquè això és
insostenible. I per últim vull parlar sobre el procés participatiu del Centre Cultural de
Corró d’Avall. Escoltin, jo hi ha temes que no acabo d’entendre. Primer no ens diuen
qui són els autors de les diferents mocions o propostes que es presenten a votar. Tampoc
ens diuen el cost. Ens diuen això ho podem pagar d’aquí; això ho ha d’assumir
l’ajuntament; això ho assumirà el privat, però no ens diuen el cost més o menys. No és
lo mateix un cost a la proposta 1 de 5 milions d’euros, que a la proposta 2 de 3 milions.
Tot i que sigui diner públic que paguem, o que ens donen. Punt número 2, no sabem la
resta de propostes que s’han presentat. A això no tenim accés la ciutadania en general.
Clar, jo ja sé que hi ha un comitè d’experts i de savis, però la ciutadania hem de
contrastar que realment les propostes que s’han presentat són les de més interès. Jo no
sé trobar-ho. Tres, la proposta, i ja li dic jo, que es presenta com a 3 és la que les
Franqueses Imagina va proposar. I surt mutilada, directament. Surt mutilada. Té dues
parts aquesta proposta: tancar l’edifici perquè no es degradi i utilitzar la part de baix
com a plaça porticada, que no tenim a les Franqueses. Que no tenim una plaça
porticada. Vostès diuen: “tancar-ho i punt i el cost a l’ajuntament”. Que curiós que a la
primera proposta, que em sembla que és del seu grup municipal ens diuen que es
buscaran la vida per trobar subvencions. És que si li surt la tercera o la segona, també
s’han de buscar la vida per trobar aquestes subvencions. M’explico? O no ho farà?
Llavors perquè diu que el cost l’assumirà l’ajuntament? Clar, això no té sentit. Per tant
li demano que em doni explicacions de com i per què s’han escollit, i per què la tercera
està mutilada directament.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: un cop més, és els problemes de ser dels darrers a
parlar. Jo també volia parlar del procés participatiu del Centre Cultural. No sé, sembla
que el regidor Bernabé li ha adreçat la pregunta al sr. Alcalde. Si no m’equivoco el
procés aquest s’ha portat des de la regidoria de la sra. Isidro. S’ha portat des d’alcaldia
directament, al final? Bé, jo demanaria també aquestes 3 propostes, a les quals com
s’acaba de dir, a l’hora de decidir-les no hi ha vot, no hi ha veu, si no tan sols
informació, cap dels regidors que no estan a govern, facin-nos cinc cèntims de costos i
vies de finançament més enllà del que s’explica en els papers. En confiança, parlem-ne
ara un moment.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: decret d’alcaldia, del senyor Alcalde, vull que em
contesti ha contractat al sr. Miquel Guiu Turmo com a tècnic mig. Vull saber per què
s’ha contractat. I després m’imagino que serà una errada perquè posa “servei amb una
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dedicació de 21 hores amb 4 hores setmanals i una retribució de 15.335,52 bruts
mensuals”. M’imagino que això estarà equivocat perquè si cobra això al mes... Vull que
m’expliqui això. Igual és una errada. Un altre decret d’alcaldia també que arriba una
entrada del Tribunal de Cuentas de la Secció d’Enjudiciament del carrer Beneficencia,
número 2 de Madrid, i vostè fa un decret i designa al sr. Joaquim Bach. Vull que
m’expliqui per què ha sigut això a Madrid anar al Tribunal de Cuentas. Un altre decret
que ha tardat uns quants mesos, ja era hora que vostè firmés un decret i donant permís
per posar la porta de Can Morera. Però vostè fa el decret, li cobra 22 euros per posar la
porta de Can Morera, però vostè no ha denunciat aquest senyor, i va posar la porta dues
vegades. Fa el decret, li dóna el permís però no el denuncia quan ha posat dues vegades
la porta. Molt bé! I després, sobre el tema de la moció d’urgència, degut a que no s’ha
debatut i em sembla, senyor secretari, s’hauria d’haver debatut, em sembla, el ROM ho
posa. Doncs m’explicaré. Per què s’ha fet aquesta moció d’urgència? Perquè degut als
aiguats d’ahir es prenguin mesures d’urgència per danys causats d’aquesta última
inundació, que es prevegi a la reforma de la Plaça Espanya de Bellavista, que es
col·loqui una nova instal·lació de clavegueram per evitar noves inundacions a la sortida
del carrer Aragó, i es un col·loqui un dipòsit d’aigües per connectar amb Granollers o es
canviïn les tuberies fins connectar amb el riu Congost. Es presenta aquesta moció
perquè com vostès ja saben, hi ha informes d’aquest ajuntament i estudis tècnics de fa
dos anys de que s’ha de canviar aquest tros de clavegueram i a la part de l’altre costat
del carrer Aragó, s’ha de posar un dipòsit. I vist que vostès ara faran la plaça Espanya i
vist que vostès no tenen aquesta intenció de canviar aquest tub. Ja sabem que plou dues
vegades l’any, però pensi que els veïns, inclòs jo, se’ns inunda tot del carrer Aragó, del
carrer Rosselló. S’inunda de fa molts anys, no perquè ahir va ploure molt més, però
sempre que plou algo menys també s’inunda tot. Ja fa anys que s’està discutint aquest
tema, hi ha informes de tècnics, estudis, hi ha el pressupost, està tot fet. No presento
aquesta moció per les pluges, ja sé que ha plogut molt, però és perquè vostès ara
arreglen una plaça Espanya i vostès no seran capaços de canviar el clavegueram. I a més
a més, com vostè diu, s’han presentat 11 empreses i vostè diu que demanem que ens
diguin què ens faran, que ens asfaltin el carrer Barcelona... Escolti’m, amb aquestes
empreses demani que canviïn el tub del clavegueram, que és molt fàcil. I ja li dic, tots el
veïns li farem una demanda si vostès no es posen al corrent d’aquest tema.
Pren la paraula la sra. Garcia i respon: tema d’enllumenat, suposo que ja ha quedat prou
clar abans. En el concurs obrim tots els punts de llum que no tenen duplicitat.
Evidentment en alguns, que potser no els obrim perquè per què volem un més alt i un
més baix? Sí que s’han fet estudis i en el seu moment vam decidir fer un estalvi
energètic apagant alguns punts que creiem que hi havia molta il·luminació, per estalviar.
Perquè el consum que hi havia i la il·luminació que hi havia i que hi ha ara en aquest
moment és excessiva. Ara amb aquest canvi baixem molt, baixarem de 250, de 150, de
sodi a halogenurs de 70 i en alguns punts de 35. A més a més, en certes hores baixarem
la intensitat encara més, de segons quins punts de llum. Això és a grans trets, que és lo
que hem explicat abans, del concurs. Sí que en el seu moment, i ja ho vam explicar el
per què fèiem aquest estalvi energètic. Però ara, tot i encenent els punts que en el seu
moment vam apagar, continuarem estalviant pel canvi que fem de làmpada. I crec que
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amb aquest tema, no sé si hi ha alguna pregunta més, queda respost. El tema de les
millores. Les millores les fa l’empresa, no se li demana als propietaris, com vostè em
preguntava. És una millora que ens ha de fer l’empresa. Si l’empresa no ho fa, nosaltres
ho tenim valorat. Avui per avui ho tenim valorat què és lo que ens costa el tram de
Llerona i el tram de Corró d’Amunt. Si l’empresa no ho fa, després l’equip de govern
decidirà. Si amb aquest estalvi que fem, ho fem o no. Però primer esperem a veure què
us lo que ens oferten les empreses, i després decidim.
Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: sí, le respondo al sr. Martí. Señor Martí, si no
recuerdo mal, en el pasado pleno le convidé formalmente, diga día y hora, usted pase
por allí, por el patronato, sí, sí, está todo. Bueno, le vuelvo a convidar (se sent intervenir
el sr. Rosàs però no queda enregistrada la intervenció). Simplemente, yo le convido.
Usted venga con la lista y la repasamos una a una, y entonces usted verá si están o no
están. Y con esto le respondo. Si hay...
Se senten intervencions que no queden enregistrades, i pren la paraula el sr. Alcalde i
diu: està contestant el sr. Ramírez.
Continua el sr. Ramírez: mire, hay una cosa que os quiero decir. Rarmírez está allí,
Ramírez se preocupa de su faena. Hoy, sirva como ejemplo, me ha llegado la noticia de
que un moreno se ducha en los vestuarios (se sent intervenir el sr. Torné però no queda
enregistrada la intervenció), con todos mis repetos, una persona de color. Se ducha
vestido, y no solamente vestido, sino que se enjabona la ropa y luego se vuelve a
aclarar. Eso me ha llegado hoy, y hoy mismo he dado las instrucciones pertinentes para
que se averigüe si es real o no este tema.
Pren la paraula la sra. Isidro i diu: bé, referent als casals d’estiu, hi ha 400 places
ofertades. Potser sóm un dels municipis que tenim més places ofertades en casals
d’estiu. Quatre-centes places només d’educació i a part hi ha del juliol esportiu, que hi
ha 320 places més. Jo no sé qui li ha informat de que hi ha gent a fora, perquè encara
estem cotejant perquè les inscripcions que tenim a infància i joventut són de 476. Tenim
400 places. Hi ha 476. 26 són de fora del municipi, per tant aquests ja no hi tenen
cabuda. Però a part d’aquests 476 hi ha nens que s’han inscrit tant al juliol esportiu com
en el casal, perquè si no entraven en un lloc podien entrar en l’altre. Ara s’està cotejant
tot i en principi, per les últimes notícies que tinc és que gairebé tots entraran. Per això
dic que no sé d’on ha tret aquesta informació. Això per una banda. Sobre les places de
les escoles bressol, les places són les que són, i hi ha les què hi ha. També recordar-te
que a l’escola de Bellavista, el Gegant del Pi, hi ha 64 places totals per a nadons. Les
aules d’1 a 2 dos anys són de 13 nens, només; de 2 a 3 anys són de 20; i de 0 a 1 anys
són de 8. Aquestes ràtios no es poden tocar. Perdona un moment, estic parlant. No es
poden tocar. El Gegant del Pi hi ha dues aules d’un a dos anys. Les últimes
informacions és que tots els nens entraran sempre i quan el departament, inspeccions,
doni permís per als nens que tenen un any, però que són nascuts de finals d’any, de
novembre o desembre, puguin entrar de zero a un any, que hi ha plaça; o els nens que
són nascuts al final de l’any següent puguin entrar amb els nens de dos a tres que també
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hi ha plaça. Per tant, és un tema que estem esperant d’inspecció que ens doni. Són les
classes mixtes que en diuen. Això referent a Gegant del Pi, però aquí a Corró d’Avall hi
ha dues escoles bressol, el Cavall Fort amb 120 places, i les Tres Bessones amb 85
places. Lliurement poden venir també a utilitzar aquestes places (se sent intervenir el sr.
Bernabé però no queda enregistrat). No, no, però és que hi caben tots.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo contesto al tema de les mocions que ens obligaven
a no treballar amb bancs amb desnonaments, ho miraré, no ho sé en aquests moments.
No sé si s’està complint o no s’està complint, deixi’m-ho mirar que el sr. Interventor ens
informi. En aquests moments jo ho desconec. El tema de la passarel·la en el pàrquing, és
un tema de comoditat. Ja m’agradaria tenir una passarel·la; hauríem de demanar permís
a l’ACA perquè passem per sobre d’un torrent, entre cometes, però en aquests moments
ja hi ha un pas marcat de vianants i està il·luminat i han de fer 50 metres. Si podem
posar la passarel·la, mirarem de posar-la. Això és una millora que recullo. Pel que fa als
casals d’estiu, sí que és veritat que esports, en els esportius, hi ha molta més demanda
que oferta, molta més. Hi ha cap a un centenar de nens, o vuitanta nens, empadronats a
les Franqueses, que, per sorteig, no tenen aquesta plaça. Ara hem de mirar, perquè hi ha
gent que s’ha apuntat als dos casals, hem de mirar les matrícules definitives com
queden, i si després podem fer ajustos el farem, incrementarem aquests casals. Si podem
fer ajustos, els farem. Però penseu una cosa, tenim una capacitat. Hem de donar un bon
servei i ho hem d’acabar de mirar. Amb la campanya d’empadronament la desconec el
què vostè em diu, ho desconec perquè no la lidero jo. M’ha dit algu de la campanya
d’empadronament?
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: li he dit que aquí se’ns va rebutjar una moció per fer
un assessorament a la gent que arribava. Com aquí se’ns va rebutjar i ara s’oferta només
s’oferta a una part del col·lectiu.
Continua la intervenció el sr. Alcalde dient: jo també en aquest aspecte, li sóc sincer, ho
desconec. No sé quina àrea ho està fent; suposo que deu ser polítiques socials. Jo ho
desconec, a partir d’aquí, no sé de tot, ja li dic. Jo me’n informaré en aquest aspecte, sr.
Bernabé, i si veritablement almenys fem una part del que vostè diu, tot això que fem. La
moció dels grups, el secretari en pren nota. El tema del sr. Miquel Guiu, vagi vostè a
recursos humans i li ensenyaran la resolució i li diran per què està contractat. Aquesta
persona ja estava contractada anteriorment. Està contractada pel tema del pla de barris i
té una jornada de, crec, 4 hores al dia. I és una persona que ens moments ens és
necessària venint les obres que ens venen, i a més a més, crec que està en el punt
d’habitatge, crec. Tenim 130 treballadors, els tinc més o menys ubicats a tots; aquest
senyor crec que està en el pla de barris. El tema de la porta de Can Morera, si jo firmo
un decret és que hi ha un informe del tècnic que em diu que l’he de firmar perquè s’ha
demanat permís. Res més que això. Jo no m’invento res, jo no he directriu aquí. Ara, jo
no tinc la potestat sancionadora. A partir d’aquí jo firmo aquest decret perquè hi ha un
tècnic que fa el decret positiu i pot ser també, perquè no cal sancionar. Però no he de ser
jo qui ho jutgi. El tema del tribunal de comptes, vam rebre una citació del Tribunal de
Comptes arrel de la denúncia que van fer a nivell plenari, crec, el regidor d’hisenda, pel
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tema de l’increment de les obres de Corró d’Amunt. Es va fer a la fiscalia i es va fer al
Tribunal de Comptes. El Tribunal de Comptes ens ha citat, jo també hi vaig anar a
Madrid a acompanyar a l’interventor i ens va citar la fiscal per dir-nos que ella no
apreciava “alcance contable”. I és amb l’única que s’ha basat, amb el tema de “alcance
contable”. El tema de fiscalia no sé com està, però el tema comptable, veritablement hi
ha totes les certificacions fetes, hi ha els tècnics que ho acrediten que l’obra està allà, i
el totxo està allà. Ella no es posa a valorar allò de “70.000 euros alcalde”. No s’hi posa,
perquè això hauria de ser a nivell de fiscalia. Ell només a nivell de “alcance contable”. I
la proposta de resolució és d’arxiu. No sé al final que faran. Però és la proposta que es
van dir a nosaltres. I pel que fa al procés participatiu, ara estem posant aigua al vi. Ja sé
que és un procés que no els hi agrada. Jo ja ho sé. Però és un procés participatiu que
lidera l’equip de govern. I és el segon procés participatiu que acaba en demanar a la
ciutadania que s’expressi. Evidentment, tampoc va fer falta perquè ... Llavors, van haver
unes 24 o 25 propostes, hi havia una empresa que liderava aquest projecte, que les va
agafar, i va crear una comissió d’experts, en la qual en la comissió d’experts hi havia els
presidents de les associacions de veïns de cada poble; hi havia els tècnics municipals
que de les propostes van sortir, els tècnics municipals de les àrees competents; hi havia
els polítics regidors afectats d’aquelles àrees; i llavors havien 4 o 5 ciutadans empresaris
que se’ls va convidar també a venir. Que recordi jo. Jo no hi era, també li he dir, jo no
hi era. I ells presenten aquestes 3 propostes. Ens agradin o no ens agradin. Presenten
aquestes 3 propostes en base a criteris de polivalència i en bases de criteri de
sostenibilitat econòmica. Potser m’oblido algun, potser n’havien 3, me n’oblido algun.
Però tot això és a la carta en la qual cada ciutadà major de 16 anys rebrà o està rebent,
perquè ara la meva filla l’ha rebut, la meva dona i jo encara no l’hem rebut, però correus
ho repartirà. Hi ha fins el dia 30 de juny per votar. Llavors la primera proposta era
socio-sanitària, cultural i esportiva; això depén de les administracions públiques i de
calers públics. La segona és de dinamització econòmica, per dir-ho d’alguna manera, i
aquí hi ha l’empresa privada, la que hi entra amb una superfície comercial a sota, amb
mercat a dalt, amb lloguer de despatxos, etc.; i després hi ha una tercera, que és una part
de la seva, sí, és una part de la seva, que diu: “allò s’ha de tapar i ja arribaran temps
millors”. Perquè es va decidir aquesta comissió d’experts que fos aquesta. És que no li
puc dir més. No ho he decidit jo. Hi ha aquestes 3 propostes i jo us demano, escolta’m,
que demanem a la gent que participi. Nosaltres ho fem des del govern. El grup de
Covergència i Unió tenim una proposta al cap i l’expressem a la ciutadania. Ara hem fet
un butlletí, l’expressem i diem: “mira, la nostra és aquesta”, però la vostra potser és la
tercera. La del Javier potser és la segona. Escolta’m, però això està bé (se sent intervenir
el sr. Bernabé però no queda registrada la seva intervenció). No, no, no són de 3 grups
municipals, perquè hi ha més coses. Hi ha sales polivalents; hi ha el trasllat de l’edifici
de cultura a allà; a dalt hi ha una plaça. Escolta’m, no s’havia fet mai un procés
participatiu a les Franqueses. El podem fer millor o pitjor, entre cometes, però el què
hem de mirar és que la gent s’expressi, i res més que això. A nivell econòmic també us
he de dir, i ho posa, que mirarem de respectar l’opció més votada i que buscarem tots
els mitjans econòmics perquè es pugui portar a terme. Per exemple, la primera que és la
més costosa, per dir-ho d’alguna manera. Tenim el vist-i-plau del Servei Català de la
Salut, de l’ICS, per pagar lloguer de la instal·lació. Per tant sortirien d’aquí, anirien allà
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i ens pagarien lloguer. Aquí no ens estan pagant res. Això, lloguer a preu de mercat ja et
dóna uns diners per al manteniment de la instal·lació. Segon, la biblioteca. Tenim el
compromís del servei de Biblioteques de vestir-la, amb entre 300 i 600 mil euros. I
després tenim també, anirem a rascar a veure si podem, una subvenció, sigui Generalitat
o sigui Diputació, per fer el pavelló. Però tot i així hi haurem de posar molts diners, i
s’hauran de posar molts diners. L’opció 2 també s’han de posar els diners perquè s’ha
de construir, però aquí en treus molt més de lloguer. Si és que funciona el mercat, i si és
que funciona, el lloguer de les oficines i dels espais. I la 3a també va a compte de
l’ajuntament perquè també té un cost. El que sí vam dir és que hi havia una 4a opció que
per criteris econòmics també la vam treure, que era costosa, que era tirar-ho tot a terra. I
era molt costosa i vam decidir que no. Llavors, tenim un altre factor important, i tornem
a parar a la mare dels ous. I em dirà: “vostè Colomé fa volar coloms”; Colomé fa volar
coloms, bé. El Sector N. El Sector N, en aquest aspecte era la manera de la qual el sr.
Torné finançava el centre cultural, val? Doncs és el mateix. Hi haurà una part del Sector
N; el 2006 eren 6 milions d’euros que es treien. Ara potser en traiem 1 milió i mig; però
amb un milió i mig el pots acabar. Si vens alguna subvenció i tens alguna cosa. Per tant
escolta’m, he explicat molt però també és bo que ho digui. Podem estar o no podem
estar d’acord, però aquesta és l’explicació. I del Sector N en podem treure molt més. I ja
us vaig dir que aviat, a lo millor us podria explicar algo més. Esperem al mes juny a
veure si us puc explicar algo més.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: falta contestar si durant el mes de juliol, com a
mínim, aprofitant els casals d’estiu i el juliol esportiu, agafar aquelles famílies que tenen
problemes de mal nutrició. Si no podeu contestar ara us agrairia que en el proper Ple. I
que es fa amb aquells bars que tenen unes petites tauletes i tenen just un arbre al davant
que impedeix la circulació tant de cadires de rodes com de nens.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: sr. Bernabé, jo no li puc contestar exactament,
perquè no hi ha previst cap beca específica per a menjadors escolars en els casals
d’estiu. No n’hi ha. De totes maneres sempre hem considerat que, de la mateixa manera
que pels casals d’estiu hi ha nens en situació de risc que formen, que entren dins d’un
estudi que fan els tècnics de serveis socials i que se’ls beca amb una adjuda econòmica,
també es pot plantejar la possibilitat de que aquests nens que estan en aquesta situació
se’ls hi pugui estudiar particularment la seva situació i se li pugui donar una ajuda
econòmica específic per als menjadors, sempre i quan passin per això, per prèviament
un estudi de la família, amb uns criteris tècnics que evidentment no han de decidir ells.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: no tallarem l’arbre, sr. Torné, tal i com anava dient
per aquí. Només tallem els arbres quan toca. Parlarem amb els jardiners. Ja m’han
arribat queixes d’aquest tema. Segurament posarem sauló per posar-lo a nivell.

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

