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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Data: 30 d'octubre de 2014
Caràcter: Ordinari
Horari: 20.00 a 23.00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, 1r tinent d’alcalde
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4a tinenta d’Alcalde
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
JOSEP RANDOS PARÉS, 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

S’ha excusat:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
El sr. PRESIDENT obra la sessió i pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar
alguna esmena al contingut de l’acta de la sessió del dia 25 de setembre de 2014.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: a la pàgina 42 de l’acta, al final posa al·legacions, i ve
a dir que “els veïns estan d’acord” i hauria de dir que “els veïns no estan d’acord”,
perquè no quadra amb tot el què estava dient en aquest context. O sigui que els veïns
no estan d’acord perquè per això han fet al·legacions, sinó no farien al·legacions.
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El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 823/2014, DE
23 DE SETEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR L'HORA DE
CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
VIST el Decret de l’Alcalde núm. 263/2014, de data 28 de març, en què es resol, entre
d’altres, establir que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dijous no
festius, a les 11 hores, en les dependències d’aquest ajuntament.
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 24 d’abril de 2014, es va donar per
assabentat del Decret de l’Alcalde núm. 263/2014 esmentat.
ATÈS que amb la finalitat de facilitar l’assistència dels membres integrants de la Junta
de Govern Local, es considera convenient retardar l’hora d’inici de les sessions una
hora, és a dir, iniciar les sessions a les 12 hores.
EN ÚS de les facultats que m’atorga la normativa legal vigent,
RESOLC:
Primer.- MODIFICAR el Decret de l’Alcalde núm. 263/2014, de data 28 de març, en el
sentit que, amb efectes del dia 18 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local
celebrarà les sessions els dijous no festius, a les 12 hores, en les dependències d’aquest
Ajuntament.
Segon.- COMUNICAR aquesta resolució a tots els regidors/es afectats i a les àrees
municipals, per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament, en la propera
sessió que hagi de realitzar.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
No es produeix cap intervenció.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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3. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL TERCER
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
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 56/2014 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
CORRESPONDIENTE AL TERCER 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.
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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 tercer trimestre del ejercicio 2014, y la fecha límite para ello es el
día 15 de octubre de 2014 a las 18:00 horas (hora peninsular).
La entidad local ha cumplido con la obligación de remitir en el plazo previsto el informe
trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de
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 30/9/2014
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.
La recaudación neta correspondiente al ejercicio 2011 fue de 3.626.935,59€, la 2012 fue
de 4.097.931,31€ y la correspondiente a 2013 fue de 4.237.202,84€.
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 30 de septiembre de 2014 la recaudación ha sido de 2.930.606,58 euros,
cuando a la misma fecha en 2013 fue de 2.802.722,79€, en 2012 de 2.763.454,81€ y en
2011 de 2.501.393,77€.
Se estima que el aumento de recaudación será superior a los 425.000 euros previstos,
con un aumento de 127.883,79€ respecto al ejercicio 2013
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
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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.
A fecha de hoy, la empresa designada por la Dirección General del Catastro ha
comunicado al Ayuntamiento la apertura de 498 incidencias por omisiones y/o
regularizaciones en IBI urbana y una docena en IBI rústica.
c) Incremento medio de los impuestos
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
Durante el primer semestre de 2014 las liquidaciones efectuadas ascendieron a
11.764,30€ y en el tercer trimestre ascienden a 3.050,00€.
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
a) Incrementos de los precios públicos de los servicios deportivos
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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 2013 el incremento producido respecto al 2011 fue de 34.150,99
euros, el efectuarse liquidaciones por importe de 190.560,83€, con un amento de
4.150,99€ sobre los 30.000 euros previstos en el plan.
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€, hasta junio de
2014 112.260,88€ y hasta 30 de junio de 2014 158.509,31€, con lo que posiblemente se
obtenga a final de ejercicio un incremento superior a los 30.000 euros previstos en el
plan de ajuste
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%, con lo que se obtuvo una mejora en la 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€.
En el calendario fiscal aprobado por el ayuntamiento se establece que 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.
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La recaudación efectuada hasta 30 de septiembre de 2014 asciende a 837.500,59 euros.
A 30 de septiembre de 2011 se había recaudado 762.434,10€, a la misma fecha en 2012
866.755,23€ y en 2013 fue de 846.699,39€, con lo que se produce una reducción de
9.200 euros respecto al ejercicio 2013.
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
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 tercer trimestre de 2014 se ha realizado la liquidación correspondiente al
ejercicio 2013 por importe de 120.884,13€ superando en 20.884,13 euros las
previsiones.
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 2009, obligando el pago del citado canon a partir del ejercicio 2015, por tanto el Plan
de Ajuste tendrá sus efectos a partir del primer trimestre del ejercicio 2015.
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
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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 tercer trimestre de 2014, el importe liquidado ha ascendido a 18.938,82 euros,
siendo la estimación anual de 75.755,28€, lo que supone 5.755,26 euros anuales por
encima de la previsión efectuada, 1.438,82€ trimestrales
Durante el cuarto trimestre de 2013 se ha adjudicado a empresa TG INDUSTRIA I
CONSTRUCCIÓ, SL la concesión del uso privativo de un bien de dominio público
(equipamientos) para la construcción y posterior explotación de una área de
estacionamiento de vehículos de transporte de mercancías. El canon anual asciende a
20.000 euros anuales, a liquidar con un año de carencia, se trata de una medida de
ingresos no prevista en el Plan de Ajuste inicial.
MEDIDAS DE GASTO
Como norma general se contempló un incremento medio en las partidas de gastos
corrientes y transferencias corrientes (Capítulos II y IV) del 2% de media anual a lo
largo del período de vigencia del Plan. Un incremento inferior al de los ingresos durante
estos mismos años y que responden fundamentalmente a una previsión del incremento
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 incial 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
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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 segundo trimestre de 2014, se mantiene una cobertura de vacante de 2013 más
otra que se añade del ejercicio 2014, justificadas por la prioridad y excepcionalidad de
los servicios. 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, se adoptó la jornada a 37,5 horas. Se mantiene la previsión de ahorro de
2013 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 inició en el primer trimestre de
2014 el estudio del proceso de funcionarización. Se prevée un ahorro anual, por la
funcionarización de 5 puestos de trabajo, de 10.285,46 euros. El proceso se ha iniciado
en fecha 25 de septiembre y finalizará a finales de este año con efectos de ahorro de
costes de Seguridad social con fecha 2015.
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
prevee 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 el
primer trimestre fue de 1.284,54 euros. En el segundo trimestre el ahorro producido es
de 795,09,-€. En el tercer trimestre el ahorro producido es de 877,03.-€. El ahorro
acumulado es de 2.956,66.-€.
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 dotó crédito inicial de 60.000 euros. Se autorizó gasto por
importe de 34.485,95€ y se reconocieron obligaciones por importe de 30.189,93€.
El ahorro anual producido fue 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).
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Para este ejercicio 2014, la dotación presupuestaria se ha reducido a 50.000 euros,
10.000 euros menos que el ejercicio anterior. En este tercer trimestre se ha reconocido
obligaciones por importe de 38.088,87 euros. Se estima un ahorro anual de 10.000
euros
b) Reducción en estudios y proyectos externos
Se ha previsto una reducción de 30.000 euros anuales a lo largo de la duración del plan
de ajuste.
La reducción producida en el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011 fue de 14.000
euros, pasando de unas obligaciones reconocidas de 59.000 euros en el ejercicio 2011 a
45.000 euros en el ejercicio 2012.
El crédito inicial previsto en el 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 la confección del presupuesto de 2014 se redujo la dotación a 30.000 euros
estimándose una reducción anual de 10.000 euros respecto al ejercicio anterior. A lo
largo del segundo trimestre se tuvo que aumentar en 10.200 euros la dotación
presupuestaria por lo que no se prevé ahorro respeto al ejercicio 2013. Las
obligaciones reconocidas hasta el 30 de septiembre ascienden a 20.968,39€
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, con la que se negoció 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 tercer 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.
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Durante el ejercicio 2012 se redujo en 55.000 euros la dotación presupuestaria respecto
a la dotación del ejercicio 2011 motivada por el acuerdo al que llegaron el
Ayuntamiento y la empresa Sagalés, concesionaria del servicio de autobús, gracias al
cual se redujo en 50.000 euros anuales la aportación municipal al servicio.
Durante el ejercicio 2013 la dotación presupuestaria al servicio del transporte urbano
aumentó a 119.000€ porque se incluyó en esta partida la aportación al ayuntamiento de
Granollers para financiar el déficit (75.000€) que estaba contabilizado en otra partida en
el ejercicio 2012 y también se incluyeron los gastos de los títulos sociales (30.000€),
que también estaban contabilizados en otra partida, siendo el aumento real de dotación
la presupuestaria para el 2013 de 14.000 euros respecto al ejercicio 2012, lo que supone
una reducción de 41.000 euros respecto a 2011.
Una parte del servicio de autobús urbano de les Franqueses del Vallès, L1, L2 (20, 21 y
22) y L3 está integrado en el área urbana de Granollers, La Roca del Vallès i
Canovelles. Los gastos producidos durante el ejercicio 2013 por estas líneas ha sido de
75.351,24€. Hay que tener en cuenta que durante el ejercicio 2013 se ha producido la
liquidación de la participación en los gastos correspondientes al ejercicio 2012, que
debido a una reducción de usuarios, ha significado para el ayuntamiento un gasto
complementario de 8.373,66€, siendo el gasto total anual de estas líneas de 83.724,90€.
La otra parte del servicio, 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 fue 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 prevén 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
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(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, 2.913,09 euros superior al
ahorro previsto en el plan (11.000€ anuales), siendo el gasto anual de 27.949,43 euros
El gasto producido durante el primer trimestre de 2014 fue de 6.531,79 euros. Durante
el segundo trimestre de 5.938,01 euros. Durante este tercer trimestre ha sido de 5.573,48
euros. Si se mantiene este ritmo de gasto, el gasto anual seria de unos 25.000 euros, con
lo que el ahorro anual seria de 3.000 euros respecto al ejercicio 2013,
correspondiendo a este tercer trimestre de 2014 la cantidad de 500 euros.
MEDIDA 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DEL GASTO
a) Renegociación contrato recogida de residuos
Se había estimado una reducción del gasto en el ejercicio 2012 de 50.000 € y de
100.000 euros para el resto del período debido a las negociaciones que se habían
iniciado entre el Ayuntamiento y la concesionaria. El vencimiento del contrato, de
1.000.000 de euros anuales (1.300.000 euros con la actualización de las revisiones de
precio a 2013), se produjo el ejercicio 2013. En este contrato se prevé una posible
prórroga por 2 ejercicios más.
Durante el ejercicio 2013 finalizó el periodo de amortización de los vehículos afectos al
servicio, que a nivel anual representan un ahorro 115.000 euros aproximadamente. A
nivel trimestral representa un ahorro de 28.750 euros.
Por otra parte el mes de diciembre de 2013 se suprimió el servicio de recogida de papel
y cartón, lo que supone un ahorro anual de 25.000 euros. Durante este trimestre supone
un ahorro de 6.250€.
El 25 de septiembre de 2014 el pleno del ayuntamiento aprobó el expediente de
contratación para una nueva licitación del servicio con un precio de salida de
1.567.487,59€. En esta nueva licitación se incluyen servicios realizados hasta ahora por
el Consorci de Residuos del Vallès Oriental como la recogida selectiva. Se pasará a
disponer de 2 vehículos en lugar del 1,5 que figuraban en el contracto actualmente en
vigor. También incluye aumentar la frecuencia de algunos servicios.
Por lo tanto el ahorro estimado anual, hasta la adjudicación definitiva, es de
140.000 euros, correspondiendo a este segundo trimestre de 2014, 35.000 euros.
b) Renegociación contrato limpieza edificios municipales
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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 la 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€.
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.
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. Hasta 30 de septiembre de 2014 se ha reconocido obligaciones por
importe de 60.339,16 euros
Durante el segundo trimestre de 2014 se adjudicó el nuevo contrato con un ahorro de
47.500 euros anuales. El inicio del servicio por la nueva empresa se ha entrado en vigor
desde el día 1 de julio de 2014, con lo que se prevé una reducción para el ejercicio
2014 de 23.750 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.

Ple 30/10/2014 – pàg. 14

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.
Durante el ejercicio 2012 i 2013, fruto de negociaciones que se mantuvieron con la
compañía suministradora del servicio de telefonía básica, acceso básico RSDI, puesto
de trabajo de voz y ADSL, se obtuvo un descuento en la aplicación de las tarifas,
pasando de un gasto anual de 81.802,19 euros durante el ejercicio 2011 (unos 20.000
euros trimestrales), a un gasto anual de 72.181,43 euros durante el ejercicio 2012 y
68.597,21 euros durante el ejercicio 2013.
Respecto a la telefonía móvil no se había realizado ninguna acción, siendo el gasto
anual durante el ejercicio 2011 de 24.047,63 euros, el correspondiente al ejercicio 2012
de 24.004,10 euros y el de 2013 de 23.845,05 euros.
Se optó finalmente por una licitación mediante subasta electrónica de la telefonía, fija y
móvil, adjudicándose durante el primer trimestre de 2014 a la operadora VODAFONE
ESPAÑA SAU por 41.079,20€ anuales. Se ha efectuado la portabilidad de las líneas
entre los meses de mayo y junio. El ahorro trimestral previsto se estima en 6.000
euros y para este ejercicio 2014 se prevé un ahorro de 12.000 euros anuales.
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,
correspondiendo 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. Las obligaciones reconocidas hasta este tercer trimestre ascienden a
101.912,31 euros.
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Durante este tercer trimestre se ha recibido una subvención que ha permitido aumentar
el crédito presupuestario en 18.000 euros y previsiblemente no se producirá el ahorro
inicialmente previsto
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
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 prevén variaciones respecto a 2013.
Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento va a adjudicar el último trimestre de este
año el contrato de mantenimiento de alumbrado público, el cual comporta la sustitución
de la mayoría de las instalaciones de alumbrado por unas de menor consumo y menor
potencia, renovación que debe hacerse según contrato, dentro de los 6 meses desde la
formalización del mismo, y que según el informe técnico, comportará un ahorro mínimo
del 30 por ciento de consumo, lo cual tendré efectos a nivel presupuestario a partir del
primer trimestre de 2015.
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.
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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 tercer trimestre 2.000 euros
Las obligaciones reconocidas este tercer semestre ascienden a 50.692,64€
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 segundo 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 segundo 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
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
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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 por encima de lo previsto, durante el segundo trimestre
27,10 miles de euros por encima de lo previsto y durante el tercer trimestre 78,88 miles
de euros por encima de lo previsto .
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 por encima de lo previsto y durante el segundo
trimestre de 50,13 miles de euros por encima de lo previstoy durante este tercer
trimestre de 60,63 miles de euros por encima de lo previsto.
4. No se ha recibido ningún aval público durante el segundo trimestre del ejercicio 2014
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 cumplirá los plazos establecidos por el nuevo cálculo del
periodo medio de pago previsto por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el
que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
7. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna operación de derivados u otro pasivo
contingente
8. Respecto a la finalización del plan de ajuste, no se prevé para este ejercicio
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Pren la paraula el sr. Alcalde per fer una breu explicació i diu: en aquests moments el
pla d’ajust te com a objectiu la generació de suficients recursos per poder retornar
l’operació de tresoreria del famós Pla Rajoy, per dir-ho d’alguna manera. Veient els
números, en aquest moment, en aquest tercer trimestre de l’any tenim més ingressos
dels previstos i menys despesa de la prevista, per tant en aquests moments estem
acomplint sobradament amb el pla d’ajust.
No es produeix cap més intervenció.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

4. PROPOSTA
D'APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
LES
MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A
L'EXERCICI 2015
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

d’aprovar-se
16.1 del text
a mínim la
així com les

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació
de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa
al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici
2015 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de la Taxa per
l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general, que haurà de regir per a l’exercici 2015
i següents.
Tercer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de la Taxa pels serveis de
subministrament i distribució d’aigua, que haurà de regir per a l’exercici 2015 i
següents.
Quart.- Derogar per a l’exercici 2015 i següents l’ordenança fiscal núm. 19 Taxa per
aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general.
Cinquè.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1. Impost sobre béns immobles (IBI)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
6. Taxa per expedició de documents administratius
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9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
26. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de
rodatge cinematogràfic
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
Sisè.- Indicar que el text de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de
les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de
setembre de 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Contribucions especials
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per la llicència d’autotaxi
Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics
i grans transports
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses
11. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
19. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
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22. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
23. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
26. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de
rodatge cinematogràfic
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el
control de la publicitat dinàmica
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació
d’anuncis que ocupen el domini públic local
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
35. Taxa pels serveis de subministrament i distribució d’aigua potable
Setè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà
pública l’adaptació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
- Impost sobre béns immobles (IBI)
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
- Contribucions especials
- Taxa per expedició de documents administratius
- Taxa per la llicència d’autotaxi
- Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i
grans transports

Ple 30/10/2014 – pàg. 22

- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses
- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
- Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
- Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
- Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
- Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
- Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
- Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
- Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de
rodatge cinematogràfic
- Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el
control de la publicitat dinàmica
- Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació
d’anuncis que ocupen el domini públic local
- Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
- Taxa pels serveis de subministrament i distribució d’aigua potable
Vuitè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: deixeu-me que faci una petita defensa de les
ordenances fiscals. Dic petita perquè jo crec que tot es resumeix en una sola cosa:
increment de la pressió fiscal zero. Per tant, l’objectiu d’aquestes ordenances fiscals és
no incrementar en cap sentit els impostos ni les taxes. Per tant, el titular jo crec que
seria increment de la pressió fiscal zero.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bona tarda. En primer lloc he de dir que la
primera impressió, la temptació inicial per part nostra ha estat la de votar que no en
aquest punt per coherència. Però hem de dir que és massa dens el punt com perquè en
tan poc temps que tenim per poder-ho analitzar, per poder-ho veure, doncs no seria
just tirar pel camí del mig i que no. Simplement ens abstindrem perquè volem tenir
suficient com per poder analitzar això que vostè diu que no ho veiem tan clar.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: en primer lloc anunciar que el grup de Les Franqueses
Imagina votarà en contra perquè volem fer al·legacions, i perquè considerem que
aquesta mesura és un acte electoralista i el què estem veient, ara mateix, en aquest
punt, és un punt de propaganda electoral. Vull retreure’ls-hi una contradicció. En el
pla del punt anterior d’estabilitat, del punt anterior, tenen un punt que contemplen la
pujada d’impostos i taxes per poder fer front a aquest pla. I porten dos anys primer,
congelant o baixant una mica els impostos, contradient el pla que estan portant al
govern central. O sigui, és estrany, venen les eleccions i de cop el pla que havien fet
per poder solventar el deute que són vostès responsables d’haver creat aquest deute en
aquest ajuntament. Havien fet un pla i com arriben eleccions es salten el mateix pla
que havien fet per buscar mesures electoralistes. I sobre la proposta que fan de
congelar impostos, sí, queda molt bé, és un titular molt bonic, dir “aquest any les
Franqueses congela impostos”, a tothom, al què té més i al què té menys; al ric i al
pobre; a la gent que està fotuda i a la gent que va sobrada. I a més recordem que el què
han fet vostès és contractar empreses externes perquè controlin les activitats i totes les
activitats que generen impostos perquè, ja que no pugem els impostos, ampliar el
ventall d’activitats que sí són fiscalitzades, que no ho trobo malament, que està bé que
totes les activitats que es duen al poble estiguin controlades per l’Administració
Pública. Però no facin titulars electoralistes. Diguin de veritat com és. Estan baixant
els impostos perquè arriben les eleccions. Perquè si els preocupés la gent anirien a
ajudar a la gent que de veritat ho necessita. Perquè si li pugen els impostos a la gent
que té més això beneficia a l’ajuntament perquè té més recursos. I si es redueixen els
impostos a la gent que té menys, els beneficien perquè els treuen càrrega a aquesta
gent i els impostos que hem pujat a la gent que té més, podem invertir-los en
polítiques socials i d’equitat social. L’any passat, per les taxes d’aquest vigent 2014,
LFI li va proposar unes al·legacions que vostès van tombar. De 6 al·legacions, si no
recordo malament, només van acceptar una, que era crear una taxa nova als caixers
automàtics al carrer, de la banca, que ja està bé que l’acceptessin. Però la resta de
propostes que vam fer, entre elles propostes que s’han aprovat per mocions en aquest
Ple, mocions de la PAH de retirar impostos com l’IBI o com la plus vàlua a la gent
que perdia l’habitatge en una dació en pagament amb la banca, aquestes propostes no
les han inclòs, com es demanava, i si inclouen algun comentari ho fan amb totes
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cometes, que jo crec que poca gent que té aquest problema es veurà ajudada per aquest
inclusió en el text que fan vostès. Sincerament, si nosaltres demanem que facin vostès
uns impostos de perspectiva social, de perspectiva progressista, que recordo que hi ha
grups aquí que esmenten en el govern de ser molt d’esquerres, doncs podrien buscar
vostès exemples de llocs on s’apliquen fiscalitats progressistes i progressives on es
cobren més impostos i més taxes a la gent que té més, i menys a la gent que té menys.
Perquè és ridícul que anem presumint d’alguna mesura molt bona pel poble dient que
congelem els impostos, però realment el què estem fent és com el “cafè para todos”.
Aquí queda molt bonic dir que congelem, però realment la gent continua fotuda i no
aconseguim recursos per aconseguir fer polítiques socials actives que puguin combatre
aquesta desigualtat social, aquests problemes socials que tenim en el nostre municipi.
Per això votarem en contra i farem al·legacions, que sabem que les tombareu, perquè
les tombeu, sempre que presentem alguna proposta normalment, però d’això no ens
farà desistir. Proposarem una i una altra vegada un sistema de fiscalitat justa,
socialment avançada i progressista a les Franqueses. Gràcies
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. En aquest primer torn només
demanaria una exposició sobre la ordenança fiscal 35, la taxa pels serveis de
subministrament i distribució d’aigua potable. Faci’ns si us plau cinc cèntims. Aquí
està explicat una mica però, a veure si ens la pot quantificar perquè això sí que és una
cosa que aparentment ha d’afectar a tothom pràcticament per igual. Desenvolupi’m si
us plau aquesta taxa.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: exàmens no, senyor Profitós.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: bona tarda. Vostè com sempre, l’any que ve venen
les eleccions, és lo que deia el meu company, vostè no puja lo que no vol pujar però
per un altre costat sí que ha apujat. Jo me les he mirat una miqueta aquestes taxes, així
per sobre, i hi ha tres o quatre que estic en dubte i vull que me les expliqui. La taxa 24,
que és la taxa d’ocupació de terrenys de via pública amb taules i cadires, vostès fan
una bonificació si contracten en un any, que jo trobo perfecte, però he buscat i a la
taxa no està lo que es va aprovar de 29/04/2014, una moratòria fins el 2016. A la taxa
no està lo que es va aprovar el 26/04/2014, que vostè va quedar amb els veïns que
posaria les terrasses i això no està inclòs. Vull que m’expliqui què ha passat o perquè
no hi és, perquè després arribarem al mes de maig i tindrem problemes amb les
terrasses, que no les poden posar, que no es poden posar jardineres, que si no es poden
posar. Vull que quedi constància de que no surt ni al BOP, perquè ho he mirat. També
vull que m’expliqui la taxa de l’IBI perquè portem uns anys pujant i continuarà pujant.
I no em digui que és el govern perquè ja li explicaré per què, perquè porta vostè uns
anys pujant l’IBI. Després també la taxa de llicències d’activitats, continuo dient.
L’any passat ja li vaig dir que s’ho mirés, que comparés amb altres municipis i si us
plau, hi ha molts locals buits, naus, no costa res de posar-nos una mica per baixar el
preu. I després he quedat sorprès, que aquesta taxa ja li dic que la impugnaré, la taxa
12 de prestació de serveis de gestió de residus municipals, quedo sorprès aquí perquè
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veig que vostè o l’equip de govern, volen cobrar basura als locals buits i naus
industrials buides, que no tinguin activitat. Quedo sorprès. Vull que m’ho expliqui.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: hola, bona nit a tothom. Miri, senyor Colomé, em
sap greu però li votaré que no, i li votaré que no com ja he dit en altres vegades,
perquè i el senyor Vega ho ha dit en part, i ho ha dit bastant bé, les polítiques fiscals i
en aquest cas en les taxes, són un instrument de reequilibri social molt important. I per
tant la qüestió no és si pujarem o no pujarem. Aquells que han patit per arribar a final
de mes i han acabat pagant fraccionadament l’IBI, les escombraries i no poden pagar i
s’han hagut de deixar altres coses, continuaran pagant el mateix. Per tant això no és. I
jo el que té 7 pisos i no sé què més, li costarà exactament el mateix el seu IBI i això no
és reequilibri social, sinó que això és perjudicar al que més li costa o el què està patint
les circumstàncies que ara estem vivint. Per tant, no em sembla que el quid de la
qüestió sigui pugem o no pugem, sinó que si som capaços, com he demanat en moltes
ocasions, de fer un escalat, sobretot la situació que estem patint ara i que estem vivint
perquè en altres èpoques als ciutadans no els costava fer front a això, però en aquests
moments hem de ser capaços de fer front a les situacions que els veïns estan patint. I
no ho estem fent amb aquest tipus d’ordenances i per tant li votaré en contra.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: contesto una mica així en general. Jo ja els hi dic,
em voleu posar a examen però vosaltres també heu de fer la feina. Jo us he de dir que
teniu un senyor interventor aquí, que teniu molts dies, bastants dies per consultar
també una mica les ordenances fiscal i que li pregunteu al senyor interventor els
dubtes que tingueu. Ara bé, jo les ordenances fiscals evidentment també les he
estudiades i us contestaré en la mesura del possible que us pugui contestar. Primer de
tot, sembla que us sàpiga greu que congelem els impostos. Sembla que us sàpiga greu.
No per cridar més tindrà més raó, perquè últimament crida bastant vostè. Però ho
entenc, però no fa falta cridar tant, no fa falta ser tan vehement. Si fóssim electoralistes
l’any passat vam baixar els impostos un 1% i ho haguéssim fet aquest any. I no ho
hem fet. I sap per què hem abaixat impostos i sap per què els congelem? Perquè hem
fet una molt bona gestió econòmica. I volem que aquesta gestió econòmica es traslladi
al ciutadà. I la millor manera de fer-ho és que la pressió fiscal no augmenti. Al
contrari, baixi. I per què que no ho vegi vostè electoralista va ser l’any passat que vam
baixar els impostos, i els vam baixar generalment un 1%. Li recordo. Any 2011
tanquem el pressupost amb 6 milions negatius. Any 2012 tanquem el pressupost amb
1,3 milions positius. Any 2013 tanquem el pressupost amb 2,3 milions positius. El què
volem veritablement és que això es traslladi al ciutadà, val? En tema de polítiques
socials: any 2011, partida de polítiques socials 24.000 euros; any 2014, partida de
polítiques socials tancarem amb 190.000 euros. Això són dades absolutament fefaents.
Dades contrastables. Pel que m’ha preguntat senyor Profitós, la taxa de
subministrament d’aigua potable, ja cobràvem per l’escomesa i ara per llei ens obliga a
també posar el preu de l’aigua. Però el preu de l’aigua que hi ha ara, no s’ha pujat res.
Més endavant tindrem la discussió si hem de pujar l’aigua o no l’hem de pujar. Però
això per llei ens obliguen el preu de l’aigua introduir-lo en les ordenances fiscals. Res
més que això. Per les altres, senyor Badia, jo crec que vostè confon coses, i moltes.
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Taules i cadires. La moratòria res te a veure amb les ordenances fiscals. La moratòria
és perquè s’adeqüin les terrasses amb el mobiliari adient. I les ordenances fiscals són
de preus, de diners. Res a veure. I si s’ha fixat vostès a les terrasses, hem posat una
quota tova perquè pugui haver terrasses tot l’any. Això és el què hem fet. En l’IBI,
l’Estat ens obliga a pujar el 10% els valors cadastrals, per llei. Què hem hagut de fer
nosaltres? Perquè no volem pujar la taxa final que paga el contribuent. Baixar els
tipus. I és el què hem fet. Hem baixat els tipus. I pel que fa a les escombraries, el
servei de gestió de residus municipal es modifica l’epígraf 4.3. Sempre hem cobrat per
locals sense ús específic. Sempre hem cobrat. Sempre. L’únic que ara la Diputació ens
diu: “afegiu-hi també els tancats sense activitat”. Perquè encara que estigui tancat,
donat el caire higiènico-sanitària del servei, tothom ho ha de pagar. Ja pot dir missa,
senyor Badia, però és que és això. Sempre, sempre, sempre ho hem cobrat. Quan tens
altres locals sense ús específic o tancat sense activitat sempre ho hem cobrat.
Passaríem al segon torn de paraules.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: no m’ha respost a la pregunta de per què tenim un pla
d’ajust que contempla pujar impostos i que si no ho farem, esborrin aquesta proposta
del pla d’ajust. En segon lloc, una política, des del meu parer ideològic que jo entenc
que no és el seu, però sí en teoria hauria de ser d’algun dels seus socis, no és congelar
impostos o baixar impostos. És distribuir les càrregues fiscals segons la riquesa, i
distribuir la riquesa mitjançant el sistema fiscal. Jo entenc que vostè no, vostè és una
persona de dretes , no té aquesta ideologia. Però els seus companys de govern jo crec
que haurien d’estar posicionats cap aquesta banda, encara que del PSOE i del PSC, ser
d’esquerres m’espero poc. Concretament m’ha dit que han pujat vostès a una quantitat
considerable el pressupost social del municipi. Saps quant representa aquesta quantitat
del pressupost global de l’ajuntament? Un 1,1% del pressupost. Això és una misèria,
per molt que hagin apujat. Espera que no he acabat. Saps quant destinem per arreglar
les voreres del municipi en un servei privatitzat? Un 1,1%. És a dir, destinem tant a
arreglar voreres amb una empresa privatitzada com a serveis socials en aquest
municipi. O sigui, no em vengui la moto de que estem fent una gran inversió en temes
socials, quan destinem realment una misèria del nostre pressupost. El que estic
demanant jo és que s’apugin les taxes segons la riquesa de la població, és a dir, un
sistema progressiu d’impostos, i que destinin aquest increment d’ingressos a polítiques
socials i de justícia social. Crec que no és cap bogeria, no crec cap cosa contra natura.
I si crido a vegades, i a vegades m’exalto una mica, és perquè a vegades trobo que em
sento una mica sense capacitat d’actuar perquè jo presento propostes, presento
al·legacions, i em trobo amb un “rodillo”, amb una paret que cada cop et diu que no.
Que no. Que no. Això al final acaba mosquejant veient la situació social que tenim al
poble, i ja no en situació de crisi, perquè jo crec que les polítiques socials i les
polítiques redistributives són en temps de crisis i en temps de bonança, perquè si tenim
polítiques justes en temps de bonança possiblement no tindrem temps de crisis.
Destinem un 1,1 % del pressupost a polítiques socials. Això és una misèria des del
meu punt de vista. Gràcies.
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Pren la paraula el sr. Profitós i diu: ja ha vist senyor Colomé, que la pregunta no era
d’examen. Era una pregunta fàcil de contestar i que només tenia com a reflex o com a
intenció deixar de manifest que hi ha algunes coses en les quals tothom paga
independentment de que sigui o no sigui propietari d’un habitatge, tingui o no tingui
una activitat, etc... I deixar també patent que tot i que, inicialment, no sigui l’autoria
del nostre ajuntament, això amb una quantia que no s’ha determinat aquí, sí que ens
afectarà una mica més a la butxaca de tothom que paga el rebut de l’aigua. Per part
nostra, a mi em sembla que aquí s’estan rebaten, ha sigut vostè qui ha començat i els
altres l’han seguit, coses que no tenen gran cosa a veure amb l’aprovació de les taxes.
Estaria més aviat dintre de lo que és el pressupost, a què destinem els diners que
recaptem. Aquí estem parlant del que recaptem. Tinc dues notícies: la bona és que no
els hi votarem en contra i la dolenta és que no els hi votarem a favor. Llavors, a partir
d’aquí, ens sembla que el que farà Esquerra serà abstenir-se perquè entenem, tocant de
peus a terra, quina és la realitat del municipi i quina és la realitat de les nostres
finances, però tampoc compartim el 100% la manera d’enfocar això.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: vostè com sempre. Ja li dic, resulta que el senyor
Secretari haurà donat malament les taxes, o l’interventor. Però ja li dic que la taxa 12,
la gestió dels residus, és la primera vegada que es cobrarà en aquest Ajuntament. Els
locals buits sense activitat, ja li dic jo. Vostè cobrarà basura dels locals buits sense
activitat, i sinó miri-ho perquè la documentació ho posa ben clar (se sent intervenir
l’Alcalde però no queda enregistrat). Ja li dic que no.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: en tot cas, amb el fet que s’hagin augmentat les
despeses en polítiques socials no contesta que realment s’hagin d’aplicar unes
polítiques socials de reequilibri social. És a dir, una cosa no treu l’altra. En tot cas és
un pedaç però que no arriba a tothom, és a dir, no arriba a qui realment és capaç o està
passant una situació complexa i acaba pagant, d’una manera o d’una altra. Per tant jo
el que li volia dir era això, que realment el què s’ha de canviar és la mentalitat per
reequilibrar una mica sobretot... Miri, avui mateix ha sortit els informes d’OXFAM,
no sé si ha tingut oportunitat de llegir, en el què precisament s’expressa això. Per tant
cada vegada es fa més necessari i més evident que realment aquestes polítiques fiscals
han d’ajudar a reequilibrar aquest model social que tenim.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, per finalitzar breus comentaris. No hi destinem
190.000 euros a polítiques socials, no, no. Les ajudes directes per menjar, per
electricitat, pel lloguer i si en fan falta més, en posarem més. Amb això, tota persona
que va a serveis socials i que reuneixi els requisits, se li dóna l’ajut. No sé si és una
bona política, però se li dóna. Ho dic. No em mal interpreteu amb això perquè al cap i
a la fi, i ho he dit moltes vegades, la millor política social que hi pugui haver és
l’ocupació. És l’ocupació. Amb l’ocupació traiem molts maldecaps a la persona, i a
més a més és productiu, guanya diners i és autosuficient. Per a mi és l’ocupació. I no
sé si ha vist també que a petició de grups progressistes d’esquerres, amb tot el vistiplau
del govern, cada any hi ha 150.000 euros per plans d’ocupació, més els que ens venen
de pla de barris, més els que ens venen de la Diputació de Barcelona. Amb lo que, en
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un any i mig em sembla que hem ocupat a més de 100 persones, almenys 6 mesos. I
això crec que és una bona notícia. Que no li fem cas en les seves peticions. Hi ha més
del 80% de les vegades que en el vot general el govern no vota sol, i algun partit
polític també el recolza. Jo crec que més del 80%, diria que quasi bé el 90. Tan
malament no ho fem, perquè si ho féssim tan malament cada vegada votaríem sols i
ens quedaríem sols. Avui, amb un tema com les ordenances fiscals, que dos grups
polítics s’abstinguin jo els hi agraeixo això. Els agraeixo en aquest aspecte. Després
penseu també, i ho dic, que tenim tot un mes, 30 dies per fer les al·legacions
oportunes. I recordo que l’any passat se’n van acceptar diverses per a aquest any per
millorar. Ara ja s’ha acabat el torn. Una seva, però d’altres gent em sembla que se’n
van acceptar. El tema del pla d’ajust que vostè diu: he repetit abans el pla d’ajust.
Nosaltres creem un pla d’ajust que ens ha de permetre poder retornar els 7 milions
d’euros del Rajoy, i en aquest pla d’ajust diem “pujada d’impostos”. Però no
obligatòriament ho hem d’acomplir, si veritablement estem complint el pla d’ajust. He
dit que tenim més ingressos i tenim menys despesa, el què veritablement pretén el pla
d’ajust és que les teves finances puguin retornar aquest préstec. I ho estem complint.
Ho estem complint. Llavors, l’any passat menys un 1%; aquest any un 0%. Si és que
hauríem d’alegrar-nos. Una altra cosa és entrar en temes de concepte. No ens
entendrem mai en temes de concepte. Però lo bo és discutir-ho, i de vegades també
amb alguna cosa ens entendrem.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, quatre vots en contra dels regidors dels
grups municipals LFI, PxC i el regidor no adscrit Esteve Ribalta, i tres abstencions dels
regidors dels grups municipals CpF i ERC-AM, i per tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
5. PROPOSTA
D'APROVACIÓ
DE
LA
SOL·LICITUD
D'AUTORITZACIÓ PER A LA CANCEL·LACIÓ D'OPERACIONS DE
PRÈSTEC FORMALITZADES D'ACORD AMB ELS REIALS
DECRETS 4/2012, 4/2013 I 8/2013
ATÈS que el Ple de l’ajuntament en la sessió del 14 de maig de 2012 va aprovar la
sol·licitud de concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini per la
cancel·lació d’obligacions vençudes, líquides i exigibles segons els termes de l’article 2
del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinaven obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al
pagament de les obligacions pendents de les entitats locals.
ATÊS que el préstec ICO d’import 7.004.315,57€ a què fa referència l’esmentat Reial
Decret Llei 4/2012 i el Reial Decret Llei 7/2012, va estar degudament formalitzat entre
els dies 16 i 25 de maig de 2012 amb les 11 entitats de crèdit que conformen el
“Fronting bancari” i pels imports indicats a continuació:
•

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

260.037,55€
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

ATÈS el que estableix l'article 3 del Reial decret- llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació
de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, quant a la
cancel·lació de les operacions de préstec formalitzades per les Entitats locals amb el
fons per al finançament dels pagaments a proveïdors (RRDD- llei 4/2012, 4/2013 i
8/2013) amb l'objectiu de reduir la càrrega financera.
ATÈS el que preveu la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents
per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
ATÈS que l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès té, a dia d'avui, un import viu per
aquestes operacions de 6.785.430,72 euros, amb el següent detall:
Entitat
BANC SABADELL
BANC SABADELL (Abans CAM)
BANC SANTANDER (Abans BANESTO)
BANCO POPULAR
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BSCH
CAIXA BANC
CAJA MAR
CATALUNYA CAIXA
Total

Saldo inicial
Saldo actual
120.812,94
117.037,54
102.236,75
99.041,85
143.980,78
139.481,38
260.037,55
251.911,38
2.214.175,42
2.144.982,44
107.573,35
104.211,68
1.916.345,26
1.856.459,47
1.008.841,03
977.314,75
564.399,58
546.762,09
110.659,88
107.201,76
455.253,03
441.026,38
7.004.315,57
6.785.430,72

ATÈS que s’ha sol·licitat oferta per tal de poder refinançar aquestes operacions i obtenir
millors condicions, i així reduir la càrrega financera de la Corporació, d’acord amb els
requisits que es preveuen en l’esmentat Decret-Llei i Llei 18/2014.
ATÈS que dins del termini de presentació d’ofertes, es van presentar les següents
entitats amb les següents condicions:
Entitat

Import

Tipus referència

Diferencial

Tipus resultant

Període
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d'amortització
LIBERBANK

1.000.000

EURIBOR 12M

1,20

1,538

8 anys

LA CAIXA

3.500.000

EURIBOR 12M

1,25

1,588

8 anys

BBVA

1.916.345

EURIBOR 3M

1,37

1,453

8 anys

ATÈS que fora del termini de presentació d’ofertes, va presentar oferta l’entitat
BANCO DE SANTANDER, S.A., oferta que s’ha tingut en compte, degut a que encara
restava un romanent de crèdit per a refinançar, i atès que millora substancialment les
condicions actuals.
Entitat
BANCO
SANTANDER

Import

Tipus referència

Diferencial

Tipus resultant

Període
d'amortització

1.300.000

EURIBOR 3M

1,27

1,353

8 anys

ATÈS que la proposta de formalitzar les noves operacions compleix amb l’art. 4 de
l’esmentada Llei 18/2014, això és.
1.
2.
3.
4.

Tenen el mateix període d’amortització que les ja formalitzades.
Es genera una disminució de la càrrega financera i suposa un estalvi financer.
No incorpora com a garantia la participació en els ingressos de l’Estat.
Es destina en la seva totalitat a l’amortització anticipada dels préstecs
formalitzats amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors.

ATÈS que de la liquidació de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès en resulta un ràtio d’endeutament per sobra del 75 i per sota del 110 per cent
d’acord amb el que preveu l’art. 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes
locals.
ATÈS que l’art. 3.6 de l’esmentada Llei 18/2014 estableix que si l’entitat local hagués
presentat en l’exercici 2013 un endeutament superior al 75 per cent als seus ingressos
corrents liquidats, per tal d’aprovar la present operació, haurà d’aprovar mitjançant
acord de Ple, un pla de sanejament financer de reducció de deute per corregir aquesta
situació en un termini màxim de cinc anys.
VIST l’Informe d’Intervenció referent a la operació a formalitzar.
VIST l’informe d’Intervenció en el qual es certifica l’estalvi financer anual resultant de
formalitzar les noves operacions.
VIST l’Annex i Informe d’Interventor en referència al Pla de Sanejament Financer.
Aquesta regidoria de Serveis Centrals, Hisenda i Participació Ciutadana proposa al Ple
l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir
la càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: BBVA
Import: 1.916.345,26 eur
Tipus d’interès: euríbor 3 mesos + 1,37 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Segon.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir
la càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: LIBERBANK
Import: 1.000.000 eur
Tipus d’interès: euríbor 12 mesos + 1,20 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Tercer.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir
la càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: LA CAIXA
Import: 3.500.000 eur
Tipus d’interès: euríbor 12 mesos + 1,25 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Quart.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir la
càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: BANCO SANTANDER
Import: 369.085,46 eur
Tipus d’interès: euríbor 3 mesos + 1,27 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Cinquè.- APROVAR la cancel·lació total de les operacions de préstec formalitzades per
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès amb el fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors (RRDD- llei 4/2012, 4/2013 i 8/2013), per un total
de6.785.430,72 eur, o import que resulti a la data d’execució dels presents acords.
Sisè.- REMETRE una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques.
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Setè.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació, tan àmpliament com en dret
procedeixi, per a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients
amb vista a l'execució del que s'ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els
corresponents documents de formalització.
Vuitè.- SOL·LICITAR l'autorització preceptiva a la Subdirecció General de relacions
financeres amb les entitats locals de la Secretària d'Estat d'Administracions Públiques,
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Novè.- APROVAR el Pla de Sanejament Financer que s’adjunta i forma part del
present acord per tal situar el deute financer per sota del 75 per cent dels ingressos
ordinaris liquidats en un termini màxim de cinc anys.
Desè.- NOTIFICAR el present acord a les entitats interessades.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: estem contents, com no podia ser d’una altra
manera, que vostès hagin estat capaços d’aconseguir una millora en aquesta càrrega
financera per a l’ajuntament, i que això repercuteixi favorablement a les arques de
l’ajuntament. No obstant, no els hi votarem a favor, tampoc els hi votarem en contra.
Però no els hi votarem a favor perquè no és res més que la continuïtat d’una gestió en
la que nosaltres no hi estem d’acord des de fa molt de temps i que ho venim dient Ple
rere Ple.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bona tarda. Primer, és una bona notícia que el
govern hagi decidit que es pugui renegociar això amb els bancs perquè realment les
condicions que va imposar són molt bèsties. És un pla de rescat, tant és així que cada
trimestre hem de justificar com gastem els calers. Per tant, estem rescatats pel govern,
ens agradi o no ens agradi, i aquí és on jo no acabo d’entendre certes coses, i ens
abstindrem, perquè pensem que és un bon pla però comparteixo la opinió de que estem
aquí perquè durant molts anys, jo diria que aproximadament 16 anys s’ha fet una
política de creixement, creixement, creixement, quan la pilota ha petat ens hem quedat
amb el deute, com li ha passat a molts constructors. Hem jugat a ser constructors i ens
hem quedat amb el deute. D’acord? El què passa és que a nosaltres ens rescaten. Als
constructors que s’ho paguin o a la presó, d’acord? dit això, senyor Colomé, si algun
dia algú te ganes de tocar-li la pera, ho té molt senzill. Vostè Ple rere Ple reconeix que
té un superàvit en aquest Ajuntament. La llei Rajoy, li he dit varis cops ja, li obliga
primer a pagar factures; després a pagar el deute viu de crèdit, i per últim a fer
inversions. Vostè anul·la el punt 2 i se’n va al punt 3. I a mi em sembla bé, també li
dic. Em sembla bé, perquè si no acabarem ofegats. I és en aquest punt 3, les
inversions, on xoquem. És lo que li deia el meu company abans. Xoquem de ple.
Perquè sap què farem amb aquests calers? Finançar la part de l’obra de la plaça
Espanya i de l’antiga escola Bellavista, que la Generalitat no podrà pagar amb el Pla
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de Barris i que tenim clar que no podrà pagar amb el Pla de Barris perquè ja ho ha
anunciat que no té calers. És més, té un forat de 3 mil milions que no sap com
cobriran. I aquí és on xoquem, perquè vostè va a fer obra pública un altre cop; no paga
el deute i fa obra pública. Si no pagués el deute i anés a fer obra social, aquest grup el
recolzaria al 100%. Perquè li recordo que només tenim 2 solucions: o amb els nostres
calers paguem els constructors que faran aquestes escomeses, o ens anem a hipotecar
amb la banca a l’espera de que se’ns pagui algun dia, amb lo qual pagarem interessos
igualment. Per tant, és que Ple rere Ple, vostè en acta fa constar que té superàvit.
Aquest superàvit és el que nosaltres li diem a què el destina? I em diu, polítiques
socials. Una part, evidentment, una part. Però la gran majoria va a que una empresa
d’aquí arregli els carrers. Quan se li va dir que ho fes la brigada i que contractés a
personal per muntar i desmuntar escenaris , que això és relativament senzill, em va dir
que no, que la brigada està per muntar i desmuntar perquè aquest poble tenim moltes
festes. D’acord. vostès fan unes opcions polítiques. Però aquestes opcions no em
vinguin dient: “no, no ,és que és lo millor que podem fer”. ÉS el millor que poden fer
segons el seu punt de vista, que és que ha d’inaugurar algo abans de les eleccions de
2015. Gràcies
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bé, en aquest punt, així d’entrada el mandat que
tinc de la meva secció local és votar-lo a favor. Em penso que tornem a estar barrejant
coses. Hi ha una cosa que voldria que m’aclarissin, que és el punt novè. Jo entenc
perfectament, i em penso que és bastant fàcil d’entendre, que el què estem fent aquí és
un endeutament que ja tenim, rebaixar-li el preu. Res a dir. Mantenim condicions,
mantenim terminis. Això estarà acabat quan havia d’estar acabat i ens costarà menys
diners. Aproximadament, pel que vaig veure en l’informe potser que estem parlant
d’uns 200.000 euros a l’any, o una cosa així amb les circumstàncies actuals. En aquí
representa que com torna d’aquest acord va un apartat que diu “aprovar el pla de
sanejament financer que s’adjunta i forma part del present acord per tal de situar el
deute financer per sota del 75% dels ingressos”. Vol dir dues coses: una que ara el
tenim per sobre d’aquest 75%, que no és la mort de ningú, però que no és bo perquè
ens demanen que el posem per sota d’aquest 75%, i en aquí hi ha una cosa que sí que
voldria que si us plau m’expliqués. Nosaltres podríem posar el nostre deute per sota
del 75% molt fàcilment en aquests 5 anys, senzillament per què cada mes o cada 3
mesos o cada quan toca, estem pagant les quotes i per tant estem reduint
l’endeutament. Però dintre d’aquest pla, he vist que hi ha la previsió de demanar un
préstec, suposo, o de que l’ajuntament s’endeuti per valor d’un milió i mig durant
l’any 2015. Suposo que no estarà previst fer-ho el mes de novembre del 2015, sinó
que això es farà entre Reis i Setmana Santa, i si hi ha aquesta previsió, jo voldria, si us
plau, que ens digués aquest endeutament quina finalitat té. O sigui, jo sí que tinc els
meus dubtes de que en aquesta part final, així com veig claríssim que si devem 7
milions d’euros, que els devem; aquí el regidor Bernabé ho ha comentat, els devem
perquè s’ha fet una gestió dolenta, no en aquests 4 anys; en els anys anteriors, i
anteriors, i anteriors. Podem parlar-ne de més o menys, però res a veure amb el que es
portava feta. Aquí ens hem trobat el mort i no pots dir “paso palabra”, vull dir, el mort
ens l’hem de quedar. Llavors, dintre del què hi ha, és el què hi ha. Jo el que sí que
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voldria, si us plau, és que ens expliqués una mica perquè ho tinguem tots clar també,
jo entenc que hi ha la intenció ferma per part de l’equip de govern d’endeutar-se en el
milió i mig, i voldria que ens digués a què es pensen destinar; si realment es pensen
destinar a fer més obres; si aquestes obres han de sortir bé, espero que m’ho comenti al
segon torn.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, senyor Colomé. Jo li votaré a favor. Em sembla
que no votar a favor en aquest punt seria anar molt en contra dels interessos dels
ciutadans de les Franqueses, perquè no aprovar aquest punt significaria doncs unes
despeses anuals molt més grans a nivell financer de les que s’estan portant a terme ara.
Després volia fer un matís, per algunes intervencions de les què hi ha hagut, i penso
que el públic i tothom ha de saber. Ho dic perquè quan el sr. Bernabé o la sra. Claveria
parlin, parlin amb propietat. Senyor Bernabé, no són 16 anys, sinó que tot aquest
endeutament s’arrossega de l’època anterior a l’any 2008, és a dir, del moment en què
la senyora Claveria era regidora d’Hisenda. Ho dic perquè això està totalment
documentat amb els crèdits i les operacions bancàries i vostè sap que en l’època en
que jo estava al govern no em podia endeutar. Ja ho sap. Per tant, no fem demagògia i
també per tant li demano al sr. Bernabé el mateix, que en aquest moment , el deute
que es va generar va ser zero. El deute ve arrossegat d’un moment en què les vaques
eren molt grasses, en què es pensava que vindrien molts ingressos per l’urbanisme i en
què governaven vostès. Per tant, li demano rigor, li demano fidelitat als números, a la
veritat i que tothom pot comprovar en quin moment s’han formalitzat aquestes
operacions de crèdit, perquè és un moment molt concret i és anterior al 2008.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, jo discrepo, deixarem que la senyora Claveria
contesti. Volen que contesti? Breument. El pla Rajoy ens deixa 7 milions d’euros per
pagar factures pendents. 7 milions d’euros per posar-nos al dia els ajuntaments. Amb
unes condicions absolutament draconianes. 5,5 d’interès més euríbor. Però tot i així
ens va salvar a molts ajuntaments, a moltes empreses perquè evidentment van cobrar
al dia. Això ens va embolicar a fer un pla d’ajust, a estar fiscalitzats. Que també ens va
anar bé, en aquells moments del 2011 o 2012, també ens va anar bé que tots hi
poséssim una mica el sentit. Eren temps complicats i jo crec que ens va anar bé per
situar-nos a tots a lloc. Ara fa un any ens ho van baixar al 3,85 més euríbor. I ara ens
deixen llibertat per renegociar aquests préstecs. O sigui, passarem del 5,5 més euríbor
a un tipus, crec, de 1,53, 1,58 l’altre, 1,45 l’altre, 1,35 l’altre. Això permetrà un estalvi
a important a l’ajuntament de 156.000 euros l’any. I això sé que passarà, però jo crec
que ningú en pot votar en contra d’això, o ningú hauria de votar en contra amb això.
Què ens obliga també? Ens diu: “val, us ho deixo fer però heu de fer un pla de
sanejament”. En aquests moments l’endeutament de l’ajuntament, us recordeu de la
xifra del 110% dels ingressos ordinaris que és el llindar màxim d’endeutament? En
aquests moments, l’ajuntament de les Franqueses està als 78%. I aquest pla de
sanejament te n’obliga fer fins que estiguis al 75%. Una vegada estiguis al 75% el pla
de sanejament desapareix. A finals d’any esperem estar al 75%. Per tant, a final d’any
aquest pla de sanejament s’haurà acabat i està al 75% jo ho trobo molt correcte en
aquí. Segon, el milió i mig d’euros: es va fer un procés participatiu. El procés
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participatiu la gent va votar. En el procés participatiu la gent va dir cap on havia
d’anar el Centre Cultural de Corró d’Avall i aquest govern tirarà endavant el Centre
Cultural de Corró d’Avall. I aquesta és només una part dels diners que val el Centre
Cultural de Corró d’Avall. I deixeu-me que expliqui una altra cosa: en aquests
moments l’ajuntament té capacitat per retornar cada any, amortitzar préstec per valor
d’1.600.000 euros. Per tant, aquest préstec que demanem d’1.600.000 euros farà que a
finals del 2015 l’endeutament sigui estant al 75% o per sota, si els ingressos han pujat.
I això independentment que, evidentment, el Centre Cultural s’ha d’acabar fent també
amb les parcel·les d’aprofitament del Sector N. I aquest és un pla que si tot va bé el
mes de novembre tindrem aprovat, ja que la Comissió d’Urbanisme ens ha dit que
finalment ens donaran l’informe positiu. Aquesta seria la idea. I senyor Bernabé, en el
tema de la inversió, el superàvit no ens el gastem, ja ho hem dit, per poder seguir
pagant dins de termini. I ens ho accepten, ens ho han acceptat. Sabem que la
Generalitat ens tardarà a pagar, però també sabem que ens pagarà. No deixarem de fer
inversió que al cap i a la fi un dia o altre ens el pagaran. És un problema de tresoreria i
en aquests moments la tresoreria ens ho suporta, per tant no deixarem de fer aquesta
inversió.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: sí, poca cosa vull dir. És dedicat al sr. Ribalta.
Miri senyor Ribalta, vostè pot anar “cantando que no la quiero” i pot anar dient el que
li doni la gana. Jo li recordo que l’any 2008, com vostè va promoure una moció de
censura i va entrar en el govern, vostè no va entrar en el govern, vostè va entrar com
un “elefant en una catxarreria” i es va carregar tot el projecte que estava engegat i ben
engegat i ben lligat per poder dur a terme tot el que estava previst. Vostè s’ho va
carregar, vostè i els seus companys que van votar la moció de censura. Per tant no
vingui ara amb tonteries. Això estava perfectament previst i perfectament possible de
fer-se. Vostè s’ho va carregar i aquí tots els que estem en aquesta sala ho sabem.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: agraeixo la pregunta que ha fet el regidor
d’Esquerra perquè ens ha clarificat realment cap a on va aquest equip de govern. Ens
ho acaba de dir vostè mateix. Ja tenim una pregunta reservada en el torn de preguntes
que li preguntarem també sobre un altre tema. Però clar, resulta que aquí se’ns va
presentar un pla que pràcticament ho finançava Diputació i l’ICS, i ara resulta que
ningú va dir que primer nosaltres havíem d’acabar l’estructura d’alguna manera. Bé,
val. Tornem on estàvem. Vostè fa una declaració de principis. Vostè i el seu equip de
govern en ple. Tots els grups municipals que hi ha. Prefereixo tornar a gastar en totxo.
Ningú li està reclamant que ho acabi, ningú, avui en dia. Abans que intentar afavorir
els ciutadans en el què pugui en la seva vida quotidiana. Aquest és el resum, i si vol el
titular que tant li agrada a vostè anunciar els titulars perquè la premsa vagi fent això,
doncs jo li dono també. És això del què ens queixem. Nosaltres no podem recolzar una
política d’aquest estil i no el recolzarem, i els demés grups de l’equip de govern a
veure com s’ho expliquin als ciutadans quan arribi el moment, a veure com ho
expliquen. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Ribalta, sembla que lo correcte és que parli
quan li toca més que res perquè també tinc una petita cosa per vostè i no vull que es
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quedi sense poder respondre. Aquests 7 milions quatre-cents i pico mil euros que es
van haver d’agafar en el seu moment, en la seva totalitat eren per pagar factures que
l’ajuntament tenia pendents. No tenen res a veure amb els préstecs que ja existien. Jo li
dono la raó en què hi ha un endeutament preexistent, que correspon a obres que
s’havien fet abans de que vostès s’assegués en aquella cadira. Però quan vostè i la gent
que en aquell moment eren del seu partit i que ara continuen en el govern van tenir el
govern de l’ajuntament, també és veritat que van deixar un endeutament, no entraré jo
en si els diners que es van deixar de rebre es van deixar de rebre correctament o no. A
vostè li acaben de retreure que va aturar el Sector N sense dir-ho. Era un sector N que
es feia en el poble del costat. Això ja li deixo que ho expliqui vostè. Però sí que és
veritat que la seva gestió, com a mínim, en aquest sentit va deixar bastant que desitjar,
i una part important d’aquest endeutament ha sigut perquè hem assumit coses que
vostè, repeteixo, i els seus companys de partit d’aquell moment, van tirar endavant.
Senyor Alcalde, continuarem votant a favor, tot i que no és el què nosaltres pensem
que s’hauria de fer demanar aquest milió i mig mentre vostè sigui encara alcalde, a
efectes de que qui vingui al darrere s’ho trobi fet. Si m’accepta un consell, tornem a
estar posant una altra vegada el carro al davant dels cavalls. Vostè sap tan bé com jo
que amb aquest milió i mig no s’acabarà el projecte de Centre Cultural. Vostè sap tan
bé com jo i ho ha dit que la resta dels diners depenen amb una part del finançament
extern, amb una part de com funcioni el Sector N, si s’arriba a desenvolupar
correctament, etc. Per altra banda, jo diria que la finalitat del què s’ha de fer en el
Centre Cultural està blindada. No és el què jo hauria fet, no és el què d’altra gent
hauria fet, però en qualsevol cas és el què ha decidit el poble de les Franqueses i és el
què a mi em sembla, que mani qui mani en aquest ajuntament, s’ha d’acabar fent. Però
no crec que lo correcte sigui començar endeutant més a l’ajuntament per començar
això, a expenses de que si per qualsevol cosa, no dic per casualitat perquè no seria una
casualitat, poden passar moltes coses, però si no arribés a funcionar tot com un
rellotge, ens trobéssim en lloc de amb no sé quantes coses empantanegades, amb no sé
quantes més una, una mica més empantanegada encara, i amb més deute. El meu
consell, purament econòmic i poc a veure amb el punt, més que res perquè forma part
d’aquest expedient, el meus consell seria no comencem el 2015 endeutant-nos més per
posar 4 totxos allà, que amb un moment determinat s’hauran de quedar aturats si lo
altre no rutlla. Esperem a que lo altre rutlli i jo estic segur que ningú del poble li dirà
que això ho ha de tenir fet demà passat ni d’aquí dos mesos, ni per Setmana Santa. I a
més a més, no ho pot tenir fet, no ho podem tenir fet en un termini curt. Esperem-nos a
veure com funciona les altres coses. Esperem-nos a que entri una mica de finançament
si totes les altres coses funcionen com han de funcionar. I a partir d’aquí, si ens cal un
milió d’euros, si ens cal un milió i mig o si ens cal el que sigui per donar-hi cara i ulls
al final, fem-ho llavors, però no comencem la casa per la teulada.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: molt breument. Té raó, o jo crec que implícitament
en la seva intervenció em dóna tota la raó a mi perquè el què ens vam carregar com
molt bé ha dit el sr. Profitós és un projecte totalment desmesurat, totalment fora de la
realitat, com s’ha vist a les Franqueses i s’ha vist a centenars de municipis: al País
Valencià, Castelló i a molts municipis de Catalunya. Vostès van demanar crèdits
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perquè comptaven amb uns ingressos que no podien arribar perquè aquí avui hi ha
propietaris del Sector N que nosaltres no els hi vam pagar, i en canvi vam pagar, i
d’aquí el que diu el sr. Profitós, doncs més de 4 milions d’euros d’obres que vostès
havien fet al Sector N i que els propietaris no els hi hem cobrat. D’aquí potser el què
diu vostè, perquè religiosament es van pagar tots els endeutaments i tots els crèdits que
havien contractats, per la seva part, i religiosament es van pagar totes les obres que
vostès havien encarregar i que no podien pagar perquè el projecte no era viable tal i
com el tenien plantejat. Era tan poc viable, que com li ha dit el sr. Profitós es ficava en
el municipi del costat i estava totalment anul·lat el Pla, perquè van fer un polígon que
hi havia un tros a la Roca del Vallès. Per tant, el què diu vostè i el què diu el sr.
Profitós, vostè sap que es va fer front al pagament de les obres que l’equip de govern
de la sra. Claveria havia encarregat i es van pagar totes i tot l’endeutament que havia
es va pagar cada mes, tal i com tocava.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar. Ens hem desviat del punt. Hem parlat
del Centre Cultural, doncs acabem de parlar-ho ja. Un CAP, vostè creu que no és un
benefici per a la gent del poble? Una biblioteca, vostè creu que no és un benefici per a
la gent del poble? Un pavelló, no creu que és un benefici per a la gent del poble perquè
l’altre el tenim saturat? Sí. I això val diners. No hi ha m és. Val diners. I si no
s’inverteix, no hi ha aquests tres equipaments que la gent, en un procés participatiu, ha
dit que volia això. No hi ha més. I pel punt, senzillament dir que aquestes són
condicions avantatjoses, que l’ajuntament l’any que ve deixarà de pagar a les entitats
bancàries 156.000 d’interessos. D’acord. I que és beneficiós per a les arques
municipals.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, ERC-AM i el regidor no adscrit Esteve
Ribalta, i cinc abstencions dels regidors dels grups municipals CpF, LFI i PxC, i per
tant, amb el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD AL MINISTERI
D'HISENDA
I
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
PER
A
L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS
SALDOS DEUTORS RESULTANTS A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN LES LIQUIDACIONS
DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT
DELS ANYS 2008 I 2009, EN EL MARC DEL REIAL DECRET LLEI
12/2014
TENINT EN COMPTE que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de
l’Estat (PIE) practicada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a
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l’ajuntament de les Franqueses del Vallès corresponent a l’exercici 2008 va resultar
negativa per import de 223.826,55 euros.
TENINT EN COMPTE que la liquidació definitiva de la PIE practicada pel Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès
corresponent a l’exercici 2009 va resultar negativa per import de 700.851,46 euros.
VIST que la disposició addicional única del Reial decret llei 12/2014, de 12 de
setembre, estableix entre d’altres que:
“1. Aquelles entitats locals a les quals s'estigui aplicant l'ampliació del període de
reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals en les
liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009,
regulada en la disposició final desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2013, podran ampliar en 120 mensualitats aquell període.
2. L'ampliació del període de reintegrament podrà ser sol · licitar per les entitats
locals a les quals se'ls estigui aplicant la disposició final desena de la Llei 2/2012, de 29
de juny.
3. La sol·licitud anterior ha de ser aprovada pel Ple de la corporació local i es
remetrà per l'interventor o el secretari-interventor al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb
anterioritat a 30 de novembre de 2014. La ampliació sol·licitada es concedirà a les
entitats locals que, a més d'haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat
d'entitats integrants de la corporació local corresponents a 2013, prevegin complir a 31
de desembre del 2014 amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb el límit de deute
públic establert en els articles 51 i 53 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, i el període
mitjà de pagament no superi en més de 30 dies el termini màxim establert en la
normativa de morositat d'acord amb el període mitjà de pagament a proveïdors que
publiquin en el mes d'octubre de 2014, d'acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Pel que fa a la previsió del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del
límit de deute abans esmentada es tindrà en compte la informació d'execució trimestral
del pressupost de 2014 que, corresponent al tercer trimestre de 2014, remetin les entitats
locals fins a 31 d'octubre de aquest any.
4. L'aplicació efectiva de l'ampliació esmentada a l'apartat 1 anterior s'iniciarà en el
lliurament a compte de la participació en tributs de l'Estat del mes de gener de 2015,
sent a partir de llavors els reintegraments mensuals aplicables els que resultin de dividir
el import pendent de reintegrar a aquesta data per les liquidacions corresponents als
anys 2008 i 2009 dividit per 204 mensualitats.
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5. La modalitat de fraccionament que estableix l'apartat 1 anterior es mantindrà
sempre que les entitats locals afectades aportin la liquidació dels pressupostos de la
totalitat d'entitats integrants de la corporació local i es compleixin els objectius i límits
esmentats en l'apartat 3 i referits en tots els casos el 31 de desembre de l'exercici
immediat anterior. En el cas que l'incompliment es produeixi en dos exercicis
consecutius s'aplicarà a partir del lliurament a compte del mes de gener de l'exercici
següent el fraccionament a 10 anys des de 1 de gener de 2012, mitjançant
reintegraments mensuals equivalents al resultat de dividir el import pendent de
reintegrament entre el nombre de mensualitats que restin fins 31 desembre 2021.”
TENINT EN COMPTE que a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès li és d’aplicació
la disposició final desena de la Llei 2/2012, de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’exercici 2013, i se li va practicar d’ofici per part del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques l’ampliació de 60 a 120 mensualitats en el període de
reintegrament de la devolució de la PIE dels exercicis 2008 i 2009 en tenir un pla
d’ajust valorat favorablement pel ministeri en el marc del Reial decret llei 4/2012, de 24
de febrer.
VIST que a 31 de desembre de 2014, l’import pendent de devolució al ministeri
corresponent a la PIE 2008 serà de 118.556,04 euros i l’import corresponent a la PIE
2009 serà de 497.381,74 euros.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'ampliació
del període de reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de l’ajuntament de
les Franqueses del Vallès en les liquidacions definitives de la participació en tributs de
l'Estat dels anys 2008 i 2009 en 120 mensualitats més.
Segon.- REMETRE aquesta sol·licitud al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb anterioritat a 30 de
novembre de 2014.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: aquí, com s’ha dit abans en altres intervencions,
si no he entès malament, Ple rere Ple ens omplim la boca del gran superàvit que tenim
en els comptes, amb un pressupost, amb un altre i amb un altre. M’agradaria que
m’expliqués, sr. Colomé, el per què d’aquesta sol·licitud d’ampliació de termini.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: Esquerra votarà a favor. Ho votarà a favor
bàsicament perquè és de franc. A partir d’aquí entenguin que en aquí hi haurà una
quantitat de diners, no molt gran, però hi haurà una quantitat de diners que d’alguna
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manera tindrem a la butxaca. Estarem tornant aquests diners durant més anys, a no ser
que ens toqui la Grossa i decidim matar-ho tot, no ens representa cap cost i cada any
tindrem uns dinerets més a la butxaca. La responsabilitat seva per a l’any 2015, en el
moment que faci els pressupostos aquest any, és destinar-los amb alguna cosa que els
demés li puguem aprovar. Tornem a estar una mica a lo que estàvem fa dos punts. Si
tenim més diners a la butxaca i el què fem és gastar-nos-els en... (no sé, no se m’acut
ara res que es pugui dir aquí), no anirem bé. Esquerra ho votarà a favor per això,
perquè realment no representa absolutament res dolent, però al mateix temps tinguin
en compte que aquests diners, pocs o molts, representa que formaran part dels diners
disponibles que tenim i responsabilitat seva decidir en què es gasten aquest 2015.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, això són els diners de l’any 2008 i 2009, de la
participació en els tributs de l’Estat, que l’Estat ens va pagar de més. L’any 2008
223.000 euros i l’any 700.000. Aquests 923.000 euros els hem de tornar, perquè ens
els han pagat de més. Llavors l’Estat què va dir? Són els anys de la crisi, per dir-ho
d’alguna manera. Ens va avançar diners i al final la recaptació no va ser la que era.
Com que es va donar compte l’Estat que podíem tenir un problema greu de
finançament tots els Ajuntaments, va dir: “escolta’m, torneu-ho en 10 anys sense
interessos”. Ara què ens diu? Només ens diu als Ajuntaments que hem fet els deures.
Als Ajuntaments que estem pagant a 30 dies data d’aprovació de factura als
proveïdors, als Ajuntaments que estan per sota del 110% d’endeutament i als que
tenen estabilitat pressupostària, és a dir, que al final de l’any no tenen dèficit, ens ho
deixa fer i ens ho deixa pagar en 20 anys per tenir més líquid a l’any, de 87.000 euros
o de 88.000 passaríem a 36.000 i ens ho deixa pagar sense interessos. I aquesta és
l’explicació global.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: dues coses només. Lo dels 30 dies ho ha dit vostè i
espero que el 30 d’octubre, que és ara quan tanquem, suposo que deu tenir informació
de que ho complirem perquè fins ara no ho estàvem complint. Si és un requisit, en
l’últim informe no. Si ara en aquest 30 d’octubre ho estem complint, fantàstic. I
entrant a la gènesi del problema que jo no hi he entrat, senzillament ens hem trobat
una cosa i aquesta cosa que ens hem trobat és la que hem d’entomar. Està prohibit dir
que l’Estat ens roba i totes aquestes coses, cosa que jo no diré per si de cas, però
realment la gènesi del problema és que les aportacions que va fer l’Estat en l’any
2009, que és el segon, van ser absolutament de madrastra. O sigui, nosaltres teníem
exactament alguna mica més de població, teníem una mica més de tot i vàrem rebre
700.000 euros menys senzillament per la seva decisió, perquè van decidir el coeficient.
I si ens ho mirem una mica, a veure, anem a la gènesi, senzillament nosaltres com a
poble no vàrem tirar endarrere de cap manera; l’Estat ens dóna a tots els municipis uns
diners en funció d’una sèrie de variables: als habitants que tenim, els no sé què, etc., i
a partir d’aquí es calcula un coeficient. El què va passar aquell any va ser que la
quantitat que ens donava per habitant, la quantitat que ens donava per tot, va baixar
d’una forma absolutament bestial. Amb la qual cosa ens vam trobar que tenint els
mateixos imputs dels altres anys, vam anar a cobrar el mínim dels mínims. De fet ens
tocava menys del què vam cobrar, i vam cobrar el mínim del mínim. Llavors,
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bàsicament la idea era puntualitzar lo dels 30 dies. Si vostè que en el mes d’octubre hi
arribarem jo me’n congratulo perquè és un requisit, però em penso que en l’últim
informe ens faltava un pèl.
Intervé el sr. Alcalde i diu: no sé si estàvem a 31. Senyor Interventor? Si és per fer un
matís.
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: és complir en un marge de 30 dies més. És a dir,
que no incompleixis en més de 30 dies.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: d’acord, ja està. Aquest matís jo el desconeixia.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: sí, en relació al termini de pagament de 30 dies per
a empreses proveïdores de l’ajuntament, jo voldria introduir un element de debat, que
penso que l’Administració també s’ha de plantejar. És a dir, en les últimes setmanes o
jo crec que fa 15 dies, va sortir en els mitjans de comunicació un estudi que les grans
empreses i les empreses de l’IBEX s’estan beneficiant d’aquest pagament ràpid de les
administracions, i d’una altra banda estaven no pagant els seus petits proveïdors o els
seus subcontractats, i des d’aquest punt de vista jo penso que sí, que aquest ajuntament
hem assolit o ha assolit, sr. Colomé, un bon pagament a proveïdors perquè el que està
molt clar, sr. Profitós, és que petites empreses, autònoms, empreses familiars, estan
cobrant molt bé i jo penso que això és molt positiu i algun petit desfasament era amb
grans empreses que potser el plantejament i el debat que vull introduir s’hauria de
plantejar com estan tractant aquestes empreses als seus proveïdors, perquè potser
paguem molt ràpid i estem generant el què ha sortit en els mitjans de comunicació: que
una empresa va molt bé, però està fent patir o està perjudicant petits empresaris i
autònoms que no en tenen cap culpa. Per tant, potser en el moment de decidir el
pagament és important saber la realitat que hi ha al darrere.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: molt bé, com tampoc tinc res a dir-los perquè és
correcte, passaríem a votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, LFI, ERC-AM i el regidor no adscrit
Esteve Ribalta, i tres abstencions dels regidors dels grups municipals CpF i PxC, i per
tant, amb el quòrum legal.
El sr. President adverteix que el regidor sr. Javier Alvarez, del grup municipal PP a les
21:30 s’absentarà perquè té un deure inexcusable.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
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7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA
PER LES FRANQUESES SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA
FÈRRIA R-3
ATÈS que han tingut lloc diversos acords demanant el desdoblament de la línia fèrria
R-3 des de Barcelona a Vic en diverses administracions locals, com el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i la majoria de municipis afectats per aquesta línia de
ferrocarril.
ATÈS que el Govern Central ha acceptat la demanda del territori i estava pendent de
posar en els pressupostos l’execució de l’obra, de la que en teoria tothom hi estava
d’acord, les diverses administracions i els partits polítics del ventall parlamentari.
ATÈS que en el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2015 no hi ha cap partida per
a l’execució de l’obra de desdoblament de la línia R-3 de Barcelona a Vic, per tant
l’estudi informatiu que hi ha fet per aquest tema seguirà pendent, i també aquesta obra
tan important per millorar aquest transport públic que tant necessiten els municipis i els
ciutadans i ciutadanes d’aquest indret.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Demanar la inclusió d’una partida pressupostària en el projecte de
pressupostos de l’Estat Espanyol per a l’any 2015 per executar el desdoblament de la
línia fèrria R-3, Barcelona a Puigcerdà, en el tram de Montcada i Reixac a Vic.
Segon.- Trametre aquest acord al president del Govern Espanyol, a la ministra de
Foment, a la Mesa del Congrés dels Diputats i als grups polítics del Congrés dels
Diputats.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: el grup Convergència per les Franqueses presentem
aquesta moció arrel de conèixer els pressupostos de l’Estat en què no es compleixen
els compromisos que tenia la Ministra Magdalena Álvarez amb el Conseller Vila i que
no apareix cap partida per a aquest desdoblament. Aquesta línia la tenim molt
abandonada, va més lenta que quan es va inaugura fa més de 100 anys. És una línia
que es fa servir i que es faria servir molt més si poguéssim dur a terme el
desdoblament i veiem que l’Estat destina els diners construir trams d’AVE que són
totalment deficitaris; no apostem per aquest transport públic que ens és tan necessari
en aquest tram i a poder comunicar aquestes comarques. Ens agradaria que arribés fins
a Puigcerdà, però de moment els compromisos és de Montcada a Vic, doncs creiem
que sí que hi ha un tram que és complicat entremig, el tros de El Figaró i Aiguafreda,
però que s’ha de treballar i s’ha de tirar endavant, i no volem que s’esperi més, es
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dilati més, i per això demanem que s’inclogui aquesta partida. Que no sigui una
partida simbòlica, sinó que sigui una partida que es pugui tirar endavant ben aviat el
desdoblament.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: aquest equip de govern li votarem a favor aquesta
moció per moltes raons. Pensem que és de justícia; pensem sobretot en el primer punt,
que seria la seguretat, i d’això nosaltres aquí a les Franqueses en sabem una mica
d’aquest tema; també, com no, pel tema de la mobilitat i la potenciació del que seria el
transport públic, un altre punt que sembla que des de Madrid no ho tenen massa clar.
També des del punt de la dinamització econòmica; també un altre punt que per a ells
sembla que de Barcelona cap amunt tampoc existeix. I per a nosaltres, també un punt
molt important, lo que seria el reequilibri territorial. Aquest seria un altre dels punts
més importants. Per tant, doncs lo que es tractaria seria que totes les comarques que
estan recorregudes per la via fèrria posar-les en igualtats de condicions. I pensem que
d’aquesta manera, amb el desdoblament segurament seria un dels punts que lo que
faria seria reparar un greuge històric que pateixen aquestes comarques.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: només un incís. Crec que la Ministra és l’Ana
Pastor. M’ho han apuntat des del públic, no és mèrit meu.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el grup municipal de Les Franqueses Imagina donarà
suport a aquesta moció. Aquesta és una reivindicació social que porta moltíssims anys
demanant-se. De fet, jo crec que quan vaig néixer ja existia aquesta reivindicació, o
sigui, fa més de 27 anys que se’ls demana desdoblar la línia. I aprofitem que hi ha un
representant del partit del govern central perquè a veure si pot fer arribar als seus
companys de Madrid que quan un assoleix un compromís, lo normal és complir-lo. I
votarem a favor.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: nosaltres lògicament ens sumarem a aquesta
expressió col·lectiva d’un desig fantàstic i aprofitem per a desitjar a tothom bones
festes i bon Nadal perquè això no és res més que això. Nosaltres volem, i és clar,
nosaltres també ho volem. Ara fa un moment, el regidor Vega ha parlat de 27 anys. Jo
vaig perdre un professor d’anglès en l’accident de tren que va haver fa bastants anys
aquí a l’estació a les Franqueses. Vull dir que sí, sabem tots de què estem parlant. En
qualsevol cas suposo que tots som conscients de que l’esperança real l’hem de tenir en
els primers o en els segons pressupostos de que faci la Generalitat. Tot i això, és clar,
ho votarem a favor. Suposo que sortirà per unanimitat i endavant les “atxes” i, com
deia abans, bones festes.
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: bàsicamente yo votaré a favor de esta ampliación
de la vía porque me parece que siempre es interesante y siempre es bueno para la
promoción, en mi caso, yo que sigo la promoción econòmica y todas estas coses
siempre van muy bien. No solo aquí, también en el Bierzo, en Galicia y en todos los
sitios. Lo que pasa es que a veces se llega donde se puede llegar y el dinero, hay el que
hay, y ya està. No me gustaria pensar que no se hace el desdoblamiento aquí porque
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hay una manía hacia la gente de Vic, en concreto, y tal. Pero yo creo que sería bueno
que se hiciera este desdoblamiento y por lo cual votaré a favor.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: com s’ha exposat llargament en aquesta sala,
evidentment pels mateixos motius jo hi votaré a favor. I potser hi afegiré un matís,
perquè penso que les coses s’han de fer en el seu context i amb la situació, ja existeix
un grup de pressió liderat per l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Ripoll,
Vic, Puigcerdà, que no treballa només en el sentit de la línia, sinó treballa en molts
àmbits de fer crear una xarxa empresarial, educacional, etc., i per tant potser val la
pena que també els hi comuniquem i els hi fem arribar el nostre suport perquè
nosaltres formem part d’aquesta xarxa. Penso que les coses s’han de fer no lliurement,
sinó amb un context. Penso que val la pena que els hi fem arribar i els ho fem saber.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: era l’Ana Pastor, és veritat, perdó. Acceptem
l’esmena del senyor Ribalta de que es faci arribar a tots els ajuntaments de la línia. No
tan sols a les capitals de comarca, sinó a tots els ajuntaments afectats de la línia.
REDACTAT DEFINITIU
ATÈS que han tingut lloc diversos acords demanant el desdoblament de la línia fèrria
R-3 des de Barcelona a Vic en diverses administracions locals, com el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i la majoria de municipis afectats per aquesta línia de
ferrocarril.
ATÈS que el Govern Central ha acceptat la demanda del territori i estava pendent de
posar en els pressupostos l’execució de l’obra, de la que en teoria tothom hi estava
d’acord, les diverses administracions i els partits polítics del ventall parlamentari.
ATÈS que en el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2015 no hi ha cap partida per
a l’execució de l’obra de desdoblament de la línia R-3 de Barcelona a Vic, per tant
l’estudi informatiu que hi ha fet per aquest tema seguirà pendent, i també aquesta obra
tan important per millorar aquest transport públic que tant necessiten els municipis i els
ciutadans i ciutadanes d’aquest indret.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Demanar la inclusió d’una partida pressupostària en el projecte de
pressupostos de l’Estat Espanyol per a l’any 2015 per executar el desdoblament de la
línia fèrria R-3, Barcelona a Puigcerdà, en el tram de Montcada i Reixac a Vic.
Segon.- Trametre aquest acord al president del Govern Espanyol, a la ministra de
Foment, a la Mesa del Congrés dels Diputats, als grups polítics del Congrés dels
Diputats i a tots els ajuntaments de la línia fèrria R-3.

Ple 30/10/2014 – pàg. 45

SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS
SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI
ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS
D’acord amb el previst en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès vol sotmetre a la consideració del Ple la següent moció
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nostre país té vigent la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
de l’embaràs (llei orgànica 2/2010) on:
- Es reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement decidida.
- Es garanteix el dret a l’educació i a la salut sexual.
- Es garanteix la informació sobre els drets, ajudes i prestacions que li
corresponen si desitja continuar amb l’embaràs, i de les conseqüències
mèdiques, psicològiques i socials, així com de la seva interrupció, i de la
possibilitat de rebre assessorament.
- S’estableix un termini de 3 dies des que la dona rep la informació fins que és
possible practicar la interrupció voluntària de l’embaràs, a petició de la dona i
dins de les 14 primeres setmanes de gestació.
- Regula la interrupció de l’embaràs per causes mèdiques i dins de les 22 primeres
setmanes de gestació, i reconeix la interrupció en casos extrems de detecció
d’anomalies fetals incompatibles amb la vida.
- Garanteix la igualtat en l’accés a totes les CCAA, a les prestacions en matèria de
salut sexual i reproductiva, així com als mètodes anticonceptius i d’interrupció
voluntària de l’embaràs.
- Reconeix l’exercici de l’objecció de consciència al personal mèdic i sanitari.
Aquesta llei va ser aprovada amb un ampli consens parlamentari i posteriorment va ser
avalada pel Consell d’Estat.
Tot i això, al 2010 el PP va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei, que
encara no ha quedat resolt pel Tribunal Constitucional.
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A finals del 2013, el nou govern d’Espanya en mans del PP, sense esperar el dictamen
del Tribunal Constitucional i, doblegant-se, una vegada més, a les demandes dels
sectors més ultraconservadors de la nostra societat, va anunciar que presentaria una
nova regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs que tenia com a punts claus:
- Retornar a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985 aprovada
pel govern socialista.
- Eliminar la possibilitat d’interrompre l’embaràs quan existeixi malformació
fetal.
- Fiscalitzar el supòsit de risc per a la salut de la mare amb un clar menyspreu i
desconfiança cap a les dones, a les quals deixa sense poder de decisió, donant
aquest poder a professionals externs.
Finalment, al setembre del 2014, el govern d’Espanya ha hagut de paralitzar la seva
proposta de reforma de llei gràcies a la pressió política i social, especialment, de les
entitats de dones.
Tot i això, el PP no ha retirat el recurs que van presentar davant del Tribunal
Constitucional l’any 2010, que pretén eliminar el dret a decidir de les dones lliurement
la seva maternitat, encara que això sigui a costa de posar en risc la salut i la vida de les
dones, limitar al màxim el dret a l’avortament, tot i estar demostrat que les lleis més
restrictives no redueixen el nombre d’avortaments, només incrementa el nombre de
dones mortes o que perden la salut perquè avorten en la clandestinitat i en condicions de
total insalubritat.
A més, seríem el primer país que retrocedeix en la seva llei d’avortament: en els darrers
28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d’avortament, però cap d’ells no ha
retrocedit.
El Consell d’Europa va aprovar l’any 2008 una recomanació per als seus 47 països on
consagra el dret a l’avortament legal i sense riscs, garantit per l’Estat, que converteixi
aquesta pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar l’avortament,
allà on és delicte. I el més important per a la situació actual: es mostra a favor d’una llei
de terminis i reclama classes d’educació sexual obligatòries per als i les joves.
Els i les socialistes entenem que la no retirada d’aquest recurs del PP davant el Tribunal
Constitucional amenaça el dret de les dones a escollir la seva maternitat i la seva salut
física i psíquica. La millor manera de reduir el nombre d’avortaments no és negant
l’accés de les dones a procediments legals i segurs, sinó donant-les el poder de controlar
la seva pròpia fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats, tal i com contempla
la llei socialista 02/2010.
Per això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
presenta per a la consideració i l’acceptació pel Ple la següent moció:
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Primer.- Reconèixer el dret a una maternitat lliurement decidida, que implica, entre
altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió
conscient i responsable ha de ser respectada.
Segon.- Felicitar les diverses entitats i plataformes ciutadanes, especialment de dones,
que amb les seves protestes al carrer han obligat al govern d’Espanya a retirar la
proposta de reforma de la llei de l’avortament que volia fer, i instar a les entitats i
plataformes que continuïn amb la pressió social per retirar el recurs
d’inconstitucionalitat que el PP va presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.
Tercer.- Instar al govern del PP a retirar el recurs d’inconstitucionalitat que van
presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i
de la interrupció voluntària de l’embaràs, i rebutjar la regressió que això suposaria.
Quart.- Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de
Catalunya.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula la sra. Santos i diu: bé, bona nit. Primer de tot desitjar que aquesta
moció, una vegada més, entra en aquest consistori i amb la voluntat des del Partit
Socialista, i suposa que des de l’equip de govern, tenim la intenció que vagi a
l’aprovació amb un sí rotund. Primer de tot, una vegada més pensem que aquesta
moció és per recolzar, evidentment, el dret de les dones. Aquesta Llei Orgànica de
salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, comunament
coneguda com la Llei de l’avortament, voldria fer un petit repàs del procés perquè hi
ha gent que ho segueix perfectament i hi ha gent que no. Podem dir que aquesta llei
està vigent encara des del 2010. Vol dir que va ser aprovada pel consens del parlament
i després pel Consell de l’Estat. Immediatament, en aquell any, el PP va presentar un
recurs inconstitucional al Tribunal Constitucional en contra d’aquesta llei; encara no
està resolt. Per tant, el 2013, què va fer? Sense esperar el dictamen del Tribunal
Constitucional, el govern va anunciar una nova regulació d’aquesta llei, més restrictiva
que la del 1985. Eliminava la possibilitat d’interrompre l’embaràs si existís
malformació fetal, i també deixava que altres persones, equips de sanitaris, metges,
etc., fossin els que prenguessin les decisions. El 2014 el govern va paralitzar la
proposta de reforma, fet que només va estar possible majoritàriament per la pressió
social i política i sobretot les entitats i les associacions de totes les dones. Una vegada
més es demostra que el gran poder la mobilització que fa les entitats, les
organitzacions, en defensa del dret de les dones. Bé, nosaltres creiem que les contínues
retallades dels drets de les dones no és la solució a la reforma de la llei. S’ha de
treballar amb campanyes sobre educació sexual, i punts d’informació per als joves. Els
socialistes defensarem una financiació que permeti en les escoles i instituts per
treballar en educació sexual. Per altra banda pensem que el govern de Rajoy pretén
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crear alarma social per les menors de 16 i 17 anys per tal d’aconseguir controlar-les
més, no només per ser dones, sinó per ser joves. Nosaltres, els socialistes de les
Franqueses proposem que es reconegui els drets de les dones a decidir sobre la
maternitat lliure, pel fet de ser conscients, responsables i respectades. I actualment el
PP no ha retirat aquest recurs que va presentar. Per tant, en aquesta moció desitjaria,
desitgem, poder aconseguir un vot a favor de tots i cadascun dels regidors d’aquest
Consistori. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: el grup de Les Franqueses Imagina votarà a favor de
la moció. És una lluita que hem recolzat i volem felicitar el moviment feminista per la
lluita que ha dut a terme i per la victòria que per sort s’ha aconseguit i esperem que el
PP no intenti fer alguna maniobra amb aquest recurs, d’última hora, per intentar
mantenir fent la mesura pública de que retira la Llei i després pels tribunals carregar-se
la llei que ha dit que no es retiraria al final. Gràcies.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: senyora regidora, Esquerra votarà a favor, no
perquè ens hagi convençut perquè ja venia convençut de casa, però el nostre vot serà
favorable amb això. Celebro la intervenció seva bàsicament una cosa, que és que veig
que el temps per defensar la moció és, sinó il·limitat, considerable, i voldria si us plau
un aclariment tècnic: aquest torn de defensa de la moció, es considera el primer torn
d’intervenció? O després d’aquest hi ha els dos torns d’intervenció?
El sr. Alcalde cedeix la paraula al sr. Secretari
El sr. Secretari pren la paraula i diu: el senyor Secretari farà un informe detallat per al
senyor Profitós respecte d’aquesta qüestió.
Pren la paraula el sr. Álvarez i diu: bueno, simplemente comentar que muchos de los
asuntos que se discuten a nivel nacional no es una cuestión de ser del Barça o del
Madrid. Ha habido una gran mobilización dentro del Partido Popular. De hecho ese ha
sido el motivo de la dimisión del ministro. Había mucha gente que estaba en contra de
ese cambio. No era una cuestión de que el PP todos querían. No, dentro del PP hay
mucha gente, es muy sensible. Hay otra gente no tanto. Entonces simplemente quería
dar ese matiz.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i el regidor no adscrit
Esteve Ribalta, i un vot en contra del regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el
quòrum legal.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER SOL·LICITAR AL
MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE
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CATALUNYA LA SUPRESSIÓ DE L'AFECTACIÓ PRODUÏDA PELS
TRAÇATS DE L'AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA (QUART
CINTURÓ) A LES FINQUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
ATÈS que des de fa vint anys moltes entitats cíviques, socials, econòmiques,
empresarials, partits polítics, sindicats i nombrosos ajuntaments (entre els quals el
nostre) han vingut manifestant la seva oposició als successius traçats del quart cinturó.
ATÈS que l’entitat ADENC va trametre al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente la petició de caducitat de l’expedient d’avaluació ambiental del
projecte.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, entre d’altres, es va
sumar a aquesta petició.
ATÈS que el 17 de desembre de 2012 la Dirección general de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural va emetre una resolució declarant acabat el procediment i
acordant l’arxiu de l’esmentat expedient d’avaluació ambiental del projecte de “Cierre
de l’autovia orbital de Barcelona”.
ATÈS que la caducitat de l’expedient citat implica que la proposta de traçat del
Ministerio de Fomento queda sense efecte i les seves reserves de sòl sense cap
recolzament jurídic ni legal.
ATÈS que el PTPRMB (Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona)
s’incloïen altres propostes de traçat.
ATÈS que en el mateix PTPRMB es fa constar i es preveu que caldrà fer estudis
posteriors per determinar una solució a la millora del transport que incorpori previsions
de transport públic (especialment el ferroviari) entre els dos Vallesos.
El grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al govern municipal a iniciar (o a seguir si fos el cas) els tràmits per
la supressió de l’afectació dels diversos traçats del 4t Cinturó a les finques del nostre
municipi.
Segon.- INSTAR al govern municipal a portar al Ple de febrer del 2015 l’aprovació
inicial de la Modificació puntual del Planejament urbanístic del municipi que faci
possible aquesta desafecció.
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la resta de municipis del Vallès Oriental afectats
pels traçats, i posar-lo en coneixement dels nostres veïns/es mitjançant la web
municipal.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: és una d’aquelles coses que cada quan toca, potser
un cop o dos cada legislatura, fem aquí en el nostre ajuntament, que és dir que estem
en contra del 4t Cinturó. La broma fa més de 20 anys que dura. S’han fet passos
endavant molt importants que segons amb quin altre auditori reproduiria, però tots els
que esteu aquí que sou fidels de la cosa, ja sabeu. Bàsicament la última cosa es va
aconseguir gràcies a l’ADENC i nosaltres en el seu dia també vam votar que sí, vam
fer una moció i l’ajuntament de les Franqueses s’hi va adherir, que hagi quedat
caducat i per tant sense efecte el pla que havia presentat en el seu dia el Ministeri
estatal sobre el 4t Cinturó. Amb què ens trobem? Ens trobem amb que tot i això hi ha
moltes finques del municipi que es troben afectades pel pas del 4t Cinturó, la qual cosa
implica dificultats per fer-hi pràcticament tot. Aquestes finques són finques leproses,
en les quals hi ha dificultats per vendre-les, hi ha dificultats per a ampliar-les, hi ha
dificultats per fer-hi coses, etc. A nosaltres la gent d’Esquerra ens sembla que és el
moment de tirar endavant de forma definitiva, ja que el cinturó sembla que està més
mort que viu, la desafecció d’aquests terrenys. Com ho fem? De dues maneres. La
primera és dient que seguim o iniciem els tràmits que s’han de fer. Això ja ho hem fet
alguna altra vegada. I per això la segona cosa que demanem és que això tingui un
moviment efectiu. Que d’aquí a uns mesos realment acabem modificant el nostre pla
territorial després de parlar amb Generalitat, parlar amb el Ministeri de Fomento, i
poder demostrar, cosa que és bastant fàcil de demostrar, que hi ha sinó totes, com a
mínim algunes d’aquestes afectacions que ja no tenen raó de ser, a efectes de poder
donar seguretat jurídica a una part dels veïns del municipi que estan afectats per aquest
tema des de fa anys, anys i anys i que si no ens belluguem, continuaran afectats durant
anys, anys i anys. Res més.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: des de l’equip de govern sí que el convidaríem a
veure si ho troba adient, el punt número 2 dels acords, canviar la data del mes de
febrer doncs per a instar al govern municipal portar durant el primer semestre de 2015
l’aprovació inicial de la modificació puntual del planejament urbanístic del municipi, i
que faci possible aquesta desafecció. És a dir, posar una data crec que en ares de
l’eficiència de la moció, pensem que seria més correcta donar-nos un plaç de 6 mesos,
el primer semestre, sembla que no estem demanant res i poder sumar-nos tots a la
proposta a la què tots estem d’acord. I això sí que vull puntualitzar-ho, a la què tots hi
estem d’acord. Però en lloc de fer-ho en la data concreta del ple del mes de febrer,
agafem el primer semestre i podrem fer una comissió i, en tot cas, anem inclús gent de
l’oposició, que no estigui al govern, anar-hi en comissió a parlar amb la Comissió
d’Urbanisme i fer tota la pressió que calgui per poder tirar endavant aquesta
desafecció.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo personalment també li demano. És un tema de
capacitat.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bé, ja lo que s’ha dit és que tots hi estem d’acord
perquè el què no volem és el 4t Cinturó i jo, com a representant d’una organització
agrària sap que si he treballat molt. Però jo, dintre de tot això, sí que puc dir-li que a
part de lo que es demana avui aquí, nosaltres fa dos anys, quan va entrar el nou
govern, vam demanar com a organització agrària al senyor Artur Mas i al senyor Oriol
Junqueras que tinguessin en compte lo que passava a Catalunya i, especialment, aquí
amb el 4t Cinturó, que s’agafaven terres productives per fer carreteres. El Parlament
de Brussel·les va instar inclús aquí a Catalunya, dient que s’estava fent malbé terreny
productiu en ares de polígons que estaven tancats i que no s’havia de fer res. Nosaltres
vam demanar que es canviés amb alguna llei o que es fes alguna cosa per canviar
aquestes situacions que es trobaven. Doncs que sàpiga que ara s’està preparant una
Llei que té la Generalitat de Catalunya sobre els usos agraris i que amb això hi ha un
punt específic que diu que sempre que s’hagi de fer uns vials, unes carreteres que
passin per terrenys productius, abans de res s’ha d’avisar al sector afectat perquè
puguin fer, ja més que al·legacions, fer les propostes que sent un terreny productiu allò
es tingui en compte perquè passi per un altre cantó. Penso que ara amb aquesta Llei
que ara està en temps de fer les al·legacions i aportacions, crec que és molt important
que si això ho podem treballar bé d’aquí al primer semestre perquè conjuntament es
pugui treballar. Jo com a presidenta del Consell de Pagesia farem una reunió amb el
sector, doncs que jo crec que és on realment també ho hem de debatre, aquesta nova
llei que hi ha, que s’està proposant, que és d’ús agrari per a totes les infraestructures
que poden fer malbé les zones productives, especialment la d’aquí, però que és de
Catalunya.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé el nostre grup, com no pot ser d’una altra manera,
hi estem totalment d’acord. Ja nosaltres, quan estàvem al govern ho vam demanar a
l’època del tripartit. Se’ns va dir que no, llavors; crec que s’ha d’insistir, s’ha de lluitar
i aquí hem d’anar tots de bracet. I una cosa, sr. Marin: jo no posaria el termini dintre
del primer semestre sinó dintre d’aquesta legislatura perquè el mes de maig hi ha
eleccions i fem la nosaltres, ens comprometem i acabem-la.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Profitós, evidentment li votarem a favor. Penso
que l’esmena que fa el sr. Rosàs és correcta perquè dintre dels 6 primers mesos haurà
dos que seran pràcticament poc hàbils. Aprofito per demanar un cop més, on és la
pancarta que per Ple vam acordar que estaria aquí penjada i que vostè ens va dir un dia
que s’estava rentant i l’altre que la lluita havia acabat. No, no, no, senyor Alcalde. Si
la lluita ha acabat, què estem fent votant aquesta moció? Tenim un mandat de Ple, tant
que li agrada a vostè parlar de mandats de Ple, aquí tenim un mandat de Ple perquè
estigui penjada aquí fora. Li recordo que torni a penjar-la. Tota la feina que fa la
senyora Rosa Pruna se la carrega vostè per un tema estètic. D’acord, però tenim un
mandat de Ple i vostè l’ha tret. I se li ha demanat varis cops per què. I l’últim dia va
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ser gràfic: això ja està fet, això no hi ha res a fer. Doncs encara estem discutint
mocions sobre el tema. Gràcies
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: penso que no cal que digui que el meu vot serà
afirmatiu. Alguns matisos o puntualitzacions. Jo no veig inconvenient en què s’aprovi
el febrer. Si no ha de ser així, quan decidim benvingut serà, però no és un tema que
s’hagi d’elaborar projectes, s’hagi de dibuixar plànols. Simplement és presentar el què
hi ha i es podria presentar en el proper Ple, si convingués. Sí que pel que fa a una
aprovació inicial, com demana el sr. Profitós. Tota la feina posterior és complexa,
evidentment i s’ha d’anar fent. I també, sr. Profitós i sr. Rosàs, segurament és tant
complexa que serà difícil que prosperi perquè jurídicament és molt difícil que s’anul·li
una reserva quan no hi ha un nou projecte aprovat. Prosperaria si s’hagués desestimat
el nou projecte, que tant de bo fos així, i no hi hagués cap projecte de 4t Cinturó. Però
no havent-hi un nou projecte, jurídicament és complex. I en relació a això, senyora
Pruna, és veritat el què diu vostè, però no te efectes retroactius. No, quan hi ha una
normativa que s’ha aprovat dins d’un marc legislatiu, en aquets cas no es pot canviar
el que en un moment tenia un valor legal.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: a trossos. Cap problema per a modificar la data.
Parlem dins d’aquesta legislatura i endavant les atxes si això ha de servir perquè
continuem amb les piles posades. Segon, quan comencem a treballar, distingim. Li
agafo el què ens ha comentat, senyor regidor. Si aquí vol que el “marron” ens el
mengem entre tots, per part nostra com a Esquerra no hi ha cap inconvenient en
participar-hi. M’hagués agradat que aquest oferiment hi hagués sigut per parlar del
Sector N, que hi hagués sigut per parlar d’algun altre tema, però vaja, hi ha el què hi
ha, i aquest també li acceptarem. Llavors, comencem a treballar. Aquí, una de les
coses que estem dient és comunicar-ho als ajuntaments de la comarca que estan
afectats pel tema. Em consta, i suposo que a vostè també, que algun dels municipis, en
concret Caldes de Montbui, amb un govern d’esquerra està tirant endavant això, i ho
està tirant endavant així de forma bastant satisfactòria. Com a mínim pel que fa
referència al traça del Ministeri espanyol. Perquè aquest no té on agafar-se i el que
comentava vostè, sr. Ribalta, dels diferents traçats que hi ha en el pla territorial que va
fer la Generalitat en el seu dia, són figues d’un altre paner, però a mi em sembla que
aquí la feina nostra és si pot ser juntament amb la resta de municipis, i si no en solitari,
ja aniran venint, treballar perquè el tema torni a estar viu perquè es vegi que volem
ser-hi, i sobretot, en el fons, perquè la gent que té la sort de tenir una finca i la
desgràcia de que li hagin passat una ratlla per sobre, no en té cap culpa si aquesta cosa
s’eternitza anys i anys. Resumint, “aceptamos pulpo como animal de compañía” i femho durant aquesta legislatura, per mi cap problema.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només un matís perquè després em pugui cascar,
senyor Bernabé. Hi ha altres coses que tampoc estan al balcó de l’ajuntament i haurien
de ser-hi. Deixem-ho aquí.
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Pren la paraula el sr. Marin i diu: bé, li agraïm l’acceptació d’aquesta esmena en el
punt dos, i evidentment durant la legislatura ens sembla molt correcta poder tirar
endavant comissió i la invitació no és un brindis al sol, ni molt menys, sinó que ja
quedarem d’acord perquè qui vulgui vindre li donarem forma a aquesta proposta. I
hem de dir una cosa, que coses que semblaven molt difícils fa 5 anys, doncs avui tenen
una imatge diferent, i per tant, per què no?
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: molt curt. El balcó no me’l toqueu, com a mínim,
fins el dia 10. A partir del dia 10 tornem a parlar de tot el que calgui. Jo us puc dir que
ara mateix la gent de Caldes tenen el vistiplau de la Generalitat per eliminar la traça
que havia marcar el Ministeri de Foment i el Ministeri de Foment s’ha vist en
l’obligació de reconèixer a instàncies seves que realment el traçat vell no s’aguanta per
enlloc. Per això us deia que una cosa pot ser complicada però l’altra jo diria que ens
n’hem de sortir sense masses problemes a curt termini.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: jo contestant al sr. Ribalta, ja ho sé que això no és
caràcter retroactiu. Això ja ho sé que no té caràcter retroactiu, però sí que dir-li que en
el Consell de Pagesia que vam convidar al Secretari General de Territori, això fa un
any, que el senyor Profitós també hi era, que esteu tots convidats al Consell de
Pagesia, ja ens va deixar molt clar que el del Ministeri ja no volia, ho deixava en
“stand by” perquè ja ha quedat caducat, però que aquí la Generalitat té altres prioritats
pel 4t Cinturó i va dir que fins el 2020 només s’acabaria el tros fins a Terrassa, i que el
què nosaltres aquí patim i que no volem i que volem que tregui això, si mai es fa, seria
per un altre traçat. Però aquesta llei, per això jo dic que hem de fer un consell de
pagesia i que això ha de ser una força, perquè realment no es podrà fer res de travessar
sòl agrari sense fer totes les previsions que es tenen de fer.

REDACTAT DEFINITIU
ATÈS que des de fa vint anys moltes entitats cíviques, socials, econòmiques,
empresarials, partits polítics, sindicats i nombrosos ajuntaments (entre els quals el
nostre) han vingut manifestant la seva oposició als successius traçats del quart cinturó.
ATÈS que l’entitat ADENC va trametre al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente la petició de caducitat de l’expedient d’avaluació ambiental del
projecte.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, entre d’altres, es va
sumar a aquesta petició.
ATÈS que el 17 de desembre de 2012 la Dirección general de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural va emetre una resolució declarant acabat el procediment i
acordant l’arxiu de l’esmentat expedient d’avaluació ambiental del projecte de “Cierre
de l’autovia orbital de Barcelona”.
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ATÈS que la caducitat de l’expedient citat implica que la proposta de traçat del
Ministerio de Fomento queda sense efecte i les seves reserves de sòl sense cap
recolzament jurídic ni legal.
ATÈS que el PTPRMB (Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona)
s’incloïen altres propostes de traçat.
ATÈS que en el mateix PTPRMB es fa constar i es preveu que caldrà fer estudis
posteriors per determinar una solució a la millora del transport que incorpori previsions
de transport públic (especialment el ferroviari) entre els dos Vallesos.
El grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al govern municipal a iniciar (o a seguir si fos el cas) els tràmits per
la supressió de l’afectació dels diversos traçats del 4t Cinturó a les finques del nostre
municipi.
Segon.- INSTAR al govern municipal a portar durant la present legislatura l’aprovació
inicial de la Modificació puntual del Planejament urbanístic del municipi que faci
possible aquesta desafecció.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la resta de municipis del Vallès Oriental afectats
pels traçats, i posar-lo en coneixement dels nostres veïns/es mitjançant la web
municipal.
Durant el debat d’aquest punt, el regidor del grup municipal PP senyor Javier Álvarez,
s’ha absentat. Per tant, a partir d’aquest moment el nombre de membres assistents és de
quinze.
SOTMESA a votació la moció, és aprovada per unanimitat dels quinze 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:
La regidora del grup municipal UPLF, sra. Vanessa Garcia, s’absenta de la Sala durant
la discussió d’aquest punt.
10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA
PER CATALUNYA EN RELACIÓ A L'EMPRESA BLACKCROSS, SL
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Donat que a través de VOTV hem tingut coneixement que l’empresa BLACKCROSS,
SL el passat cap de setmana 27 i 28 de setembre de 2014 va celebrar una competició en
la que hi va haver un accident amb un participant i es va suspendre la competició.
Que segons Decret d’Alcaldia número 865/14 BLACKCROSS no disposava de
llicència municipal per realitzar aquesta activitat.
Que en el mateix Decret d’Alcaldia es fa referència als informes policials número 5452 i
5456 on consta que la policia es va personar a la nau del carrer Ribera del Congost
número 50 de Corró d’Avall, i que hi havia 20 persones utilitzant les instal·lacions, i
que posteriorment torna la policia a la nau i veuen la presència d’unes 100 persones i
que s’estaven realitzant una competició de diferents modalitats.
Que a data d’avui no tenim constància de que s’hagi regularitzat aquesta activitat i que
la mateixa disposi de les assegurances de responsabilitat civil pertinents.
Donat que aquesta empresa ha estat requerida per l’Alcalde perquè cessi de fer
l’activitat sense llicència, i
Donat que els administradors d’aquesta empresa són familiars directes de la regidora
Vanesa Garcia.
Donat que ens consta que aquesta empresa ha tingut el domicili social en el Viver
d’Empreses i que gaudeix de les ajudes del Viver d’Empreses. Considerem que
BLACKCROSS, SL havent incomplert amb la nostra normativa municipal no s’hauria
de mantenir el conveni subscrit amb aquesta empresa. L’ajuntament ha de donar serveis
i ajuda a les noves empreses, però considerem que aquesta empresa que ha incomplert
greument la llei, que encara gaudeix d’ajudes i que té vincle directe amb una regidora
del Govern, no se li poden mantenir les ajudes que altres empreses necessiten.
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Donat que els administradors de BLACKCROSS, SL són familiars directes de la
regidora Vanesa Garcia, i que aquesta empresa ha incomplert amb les nostres
ordenances municipals, i que encara gaudeix dels serveis i ajudes del Viver
d’Empreses, que s’acordi revocar el conveni subscrit entre l’ajuntament i
BLACKCROSS, SL per gaudir dels serveis del Viver d’Empreses i les ajudes que
percebi.
Donat que l’activitat de BLACKCROSS, SL inclou realitzar esports de riscs amb
competicions i classes formatives, i que impliquen un gran aforament de persones i de
menors, interessa que s’acordi prendre les mesures legalment establertes per
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comprovar que no es faci efectivament aquestes activitats de competicions o classes a
nens sense la corresponent llicència, i sobretot, que l’empresa disposi d’una cobertura
d’assegurança de responsabilitat civil sobre aquests riscos, i que es procedeixi a
sancionar a l’empresa.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: Plataforma per Catalunya ha presentat aquesta moció
degut a que es va veure un reportatge per VOTV el mateix de l’accident, on es veu que
hi ha una competició organitzada i entre ella hi ha un accident greu, amb un noi que
cau i li donen no sé quants punts, queda allà terra. Acudeixen 2 ambulàncies al lloc i
demanades per les persones que estaven allà i demanar que hi vagi la policia. Vist que
per VOTV ens vam preocupar si tenien llicència d’activitats. Ens va costar degut a que
aquests dies hem demanat documentació; ahir ens van donar la última i no sé si hi ha
més o no me la volen donar. Al cap de dos dies, després de passat aquest accident veig
un Decret del senyor Alcalde que diu el següent: “Vist l’acta de la policia núm. .... del
28 de setembre de 2014 en el qual es fa constar que es comprova que a l’adreça
esmentada està realitzant activitat consistent en pistes d’skate, que es presenta el sr.
Jordi Moya Sola, el qual és requerit per presentar llicència d’activitats. Manifesta que
de moment no disposa, encara que està demanada. Que per part dels agents es
comprova que a l’interior de les instal·lacions, en el moment de la comprovació, hi ha
unes 20 persones realitzant activitat. Que es requereix a la persona requerida es fa
constar que es tracta de persones que les han invitat per provar les instal·lacions i que
no hi ha actes lliures a cap altra persona”. Bé, degut a veure el Decret de l’Alcalde la
policia es va presentar a les 12 del migdia, veuen això i se’n van i continua l’activitat.
Però això ens vam estranyar que després de l’accident, que passa a la tarda, torna a
anar la policia. Vist el local, el Decret, que siguin la informació oferida pel
responsable del local on estava realitzant una competició de diferents modalitats, entre
participants i acompanyants hi havia en el local unes 100 persones. Atès que l’ordença
d’intervenció ... Vull dir, que torna la policia el mateix dia, degut a que el truquen
perquè ha hagut aquest accident greu. Després de veure tot això tenim nosaltres aquí el
dia 26 hi havia propaganda d’aquesta empresa BLACKCROSS, com vostès saben,
perquè ho sabien. Propaganda que van estendre a tot arreu, 26 de setembre
inauguració, 27 i 28 comença la lliga 3000 de la competició. Vull dir, vist que tothom
ho sabia, la nostra pregunta és, com és que el dia 26 va estar fent la inauguració a les 8
del vespre i havia bastant personal i la policia no va anar-hi? El dia 27 van començar
el campionat, a la tarda tampoc hi va anar-hi i vist que hi va el diumenge al matí,
veuen 20 persones fent skate, prenen nota, se’n van i després tornen obligadament
perquè les persones que estaven allà van trucar a la policia. Hem estat preguntant, com
vostè sap, m’han passat els informes de la policia. Tinc els informes de la policia.
Diuen més coses de lo normal, que el noi estava estès al terra. Que els amics seus van
demanar ràpidament que vingués la policia. Va estar la policia, segons el parte de la
policia fins a les 9 de la nit. Van suspendre l’activitat i a les 9 de la nit van tancar el
local i van marxar. Veient si hi ha activitat amb aquest decret que vostè va fer, resulta
que vostè fa tancar l’activitat però no tanca el local. Jo automàticament vaig dir que
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s’estava fent activitat. Vostès em van dir que era mentida. Tinc proves de que s’han
estat fent activitats aquests dies. Per això demano: la moció va en què el Viver
d’Empreses, demano a la moció es revoqui les ajudes i el conveni subscrit amb aquest
ajuntament, perquè ja que tenim un viver d’empreses que és per ajudar a les empreses i
se salten la normativa, com s’ha saltat aquesta empresa, demano que se li revoqui
l’ajut que té del viver d’empreses i que no facin servir el viver d’empreses per a
aquestes coses. I ja que l’activitat la tenien aquesta empresa BLACKCROSS, la
tenien, l’adreça social en el viver d’empreses. D’aquesta manera no pot estar al viver
d’empreses, ja li dic, no pot estar al viver d’empreses amb l’adreça social, ja que
aquesta empresa en aquests dies ja ho ha canviat i ja ha posat l’adreça que té que ser, i
només demano que se m’expliqui. I després també em van dir que havien fet una, que
no me l’han donat, o no me’l volen donar, o és que està marxa, un expedient
sancionador a la Generalitat. Crec que no és la Generalitat qui te que fer l’expedient
sancionador, és competència de l’ajuntament. Fins aquí, per això s’ha presentat
aquesta moció.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: jo li voldria dir, sr. Badia, que l’actuació de
l’ajuntament i a partir d’aquí la regidoria d’activitats i la de seguretat, i també li
comentarà la seva, ha sigut una actuació immaculada, immaculada, d’entrada. Vostè,
amb la seva exposició barreja coses, se’n va d’una cosa, torna a una altra. Llavors fa
judicis de valor, creu que no ha de sancionar, amb lo que demostra, si m’ho permet, un
desconeixement de com funciona l’administració i en tot cas quan es una activitat
recreativa. Però jo li faré un petit resum de com va anar la cosa i li diria que aquesta
regidoria, davant la informació que es te, que hi ha un grup de gent que volen obrir i
que a més a més ha fet propaganda, i que volen fer una activitat al polígon Congost,
se’ls hi va fer arribar l’absència de llicència d’activitats. Això se’ls hi va fer arribar a
les persones interessades. Aquestes persones interessades, davant d’aquesta
notificació, es volen acollir amb data 25/9 a una sol·licitud que l’administració
contempla, i és fer una activitat amb caràcter extraordinari. Aquesta activitat amb
caràcter extraordinari que està recollit i que es pot acollir el què presenti en el temps i
amb la documentació, el 25/9 ells presenten una sol·licitud i se’ls hi va denegar. Se’ls
hi va denegar perquè no s’ajustava a lo que estableix el títol novè de l’Ordenança
d’Intervenció Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. I per tant, no
es va considerar ni es va estimar la sol·licitud ni la documentació que es va presentar.
A partir d’aquí ells, i això és una cosa que també vull puntualitzar: nosaltres, jo no
entraré, que sí, que hi podria entrar i dir-li que òbviament pensem que és una actitud i
que és un tarannà gens correcte. Però jo lo que estic aquí valorant, si més no, és la
moció que vostè presenta. I la moció que vostè presenta ens parla d’altres coses que
vostè ha comentat. Ens està dient “sense la corresponent llicència”: ja li he dit que sí.
Ens està dient que l’empresa disposi d’una cobertura: òbviament, si no presenta la
cobertura evidentment que no tindrà la llicència d’activitats, i per tant estarà en una
situació manifestament il·legal. I per tant, tindrà problemes perquè no podrà fer la seva
activitat. És a dir, que tot és una cosa que va darrera l’altra. Però nosaltres, responent a
la seva moció i als seus acords que vostè ens presenta és lo que en tot cas nosaltres
votarem en aquí. A partir d’aquí, hi ha tot un seguit d’actuacions per part de la policia
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local. És més, nosaltres, des de la regidoria d’activitats, ens vam adreçar a la policia i
els hi vam dir: esteu al cas no fos que no acceptant les recomanacions que els estàvem
donant, agafessin i tiressin endavant la seva activitat. I a partir d’aquest moment, jo el
deixaré al meu company el regidor de Seguretat li farà com va anar el seguiment que li
va fer la policia local.
Pren la paraula el sr. Randos i diu: bona nit. A veure per no avorrir a la gent seré una
mica ràpid. Anirà explicant la cronologia dels fets. Més o menys vostè ho ha explicat
però no és del tot com va passar. Tinc els informes oficials de la policia. El dia 26 ens
truca la regidoria d’urbanisme dient que anem a mirar aquest local perquè han passat
propaganda de que obriran i que no tenen la llicència. El di 27 a les 12 del matí la
policia passa pel local, parla amb l’amo del local. L’amo del local li diu que no té
llicència i que no obrirà. En aquest moment la policia marxa, però se li donen ordres
des de l’inspector de que tornin a passar per la tarda. El mateix dia 27 per la tarda es
torna a passar i no tenen el local obert. El dia 28 es torna a passar pel matí a les 11:45
perquè segons la propaganda s’inaugurava i ens trobem que hi ha 20 persones dintre
de l’establiment. Ens diuen que són gent invitada, però aixequem acta perquè no ens
ho creiem del tot, segons l’inspector, i aixequem una acta pels fets que ens trobem. A
la tarda tornem a passar a les 7 i mitja per requeriment dels mossos d’esquadra, que és
quan passa l’accident. I és quan se li clausura el local. Fins aquell moment no es podia
clausurar, només es podia aixecar acta. En el moment que passa l’accident sí que es
pot clausurar. Des del dia que passa l’accident la policia, la primera setmana ha anat
passant cada dia per veure que el local estigués tancat i a partir de la segona setmana
cada dos dies, matí i tarda, per mirar que aquest local estigués tancat i fins el moment
no han tornat a obrir. Aquesta és la cronologia de la policia que entenem que ha sigut
perfecte.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, nosaltres amb aquest cas voldríem donar un vot
de confiança en els tècnics de l’ajuntament ja que s’han començat tots aquests
expedients i s’ha actuat ràpidament i amb previsió. Crec que ho hem de deixar uns dies
perquè els tècnics facin la seva feina, es tanquin aquests expedients, siguin uns o els
altres. I jo demanaria això, que s’esperés uns dies a veure com se soluciona el tema.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: primer agrair a Secretaria perquè vam demanar la
informació i se’ns va passar correctament i d’una forma ràpida. A mi em xoca lo que
acaba de dir vostè, perquè la cronologia que se’m passa, i d’això només consten 2
actes i les dues són del dia 28, un dia després de que hagi començat l’activitat. Jo no sé
què ha passat cronologia, jo la tinc aquí. I només tenim dues actes. Per tant alguna
“xirria”. Si van passar el 27, no van aixecar (se sent intervenir el regidor Randos, però
no queda enregistrat). Val, però les actes que tenim, i m’estranya molt que passi el 27
vegis una actuació, i el mateix 28 tornis a passar i llavors sí que això acta. Què se li va
donar una dia de gràcia? Per si canviem d’idea? És que aquí hi ha coses que no acabo
de ... però fora d’això, que no entraré en la història policial perquè jo crec que més o
menys s’ha fet correctament. Ens entra una moció. La moció demana dues coses:
primer, anul·lar el conveni que es té amb el viver d’empreses; i segon, que es faci tot
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el què l’ajuntament està fent fins ara perquè aquesta empresa fins que no tingui la
llicència d’activitats faci. Jo he fet una mica de detectiu perquè amb aquestes coses
sempre has de fer de detectiu i la mateixa nit em connecto a la pàgina de
BLACKCROSS, i em trobo que el dia 9 d’octubre, anuncien que ja han començat les
activitats. Es veu un grup de nanos i un monitor. A dia d’avui està desapareguda
aquesta foto, d’entrada. Però jo sé que algú ha fet “pantallazo”. Jo li dic, la mateixa nit
que vam discutir això a portaveus, vaig entrar per curiositat 9 d’octubre. Clar, aquí
passa algo. O és fals, i vam intentar mantenir l’activitat o el ritme perquè la gent no es
desinflés per això, o aquí hi ha “cachondeo”. Però és que més abaix, em trobo una
entrada que diu: “ni los políticos ni las malas personas nos pararán, tenemos cojones
para eso y para más”. Això és una declaració d’intencions. Sí o no? Continuarem amb
la nostra activitat sí o sí, m’és igual lo que diguin els polítics. Per tant, punt número u,
tenim això. No entro de qui és família, en cap moment, és més li demano al sr. Badia
que retiri la part que posa Vanessa perquè no ha lugar. Me’n vaig al primer punt,
examino el contracte BLACKCROSS amb el viver d’empreses, i diu que ens regirem
segons la normativa interna del viver d’empreses. Me’n vaig al viver d’empreses, i el
viver d’empreses em diu: serà falta molt greu faltar a la legislació laboral i fiscal. Ho
diu el viver d’empreses. I lo que ha de dir quan s’ajunta qui decideix si això va
endavant o no, només hi ha dues opcions: o se li dóna un plaç perquè rectifiqui, o se
l’expulsa del viver d’empreses. Evidentment, el plaç se li ha donat i ells van continuar
amb l’activitat. Per tant, això no ha lugar. Per tant, el primer punt que és l’únic que jo
rescataria de tot això, sí té un sentit, perquè des del meu punt de vista sí que han
vulnerat aquest conveni. Jo li demanaria que tragués el nom de la regidora perquè no
ha lugar, i demanaria que eliminés el punt dos perquè penso que les coses sí que
s’estan fent correctament, des d’aquest punt de vista de l’ajuntament (la gravació
queda interrompuda). Des del meu punt de vista sí que ha hagut una vulneració a la
confiança, però com a empresa, ja no entro a gestionar res més.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: breument, un matís. Primer de tot, la filosofia del
viver d’empreses és un lloc perquè comencin i perquè llavors, si l’empresa es fa gran
es traslladin. I això és el què BLACKCROSS està fent. Una altra cosa és que no ho ha
fet correctament. Però la filosofia és aquesta, donar-se de baixa del viver d’empreses i
quan tingui l’activitat anar al lloc nou. Em consta que demà es donaran de baixa del
viver d’empreses. Llavors a partir d’aquí us ho comunico perquè hem tingut una
xerrada i així m’ho han manifestat. Llavors, per tant, la moció no té sentit a no ser que
demà no ho fessin, val? Però la filosofia del viver d’empreses ha sigut la correcta. Les
empreses que s’hi posen que llavors donin el salt. Llavors, només una altra cosa. El 28
hi ha l’accident. Evidentment no pots tancar res fins que, encara que hi ha hagi
propaganda, fins que no hi ha l’activitat. La policia ho comprova. I el dia 29 aquest
alcalde firma el Decret. I des del dia 29, 13 inspeccions i avui 14, fetes per la policia, a
la qual s’hi ha anat i hi ha un parte de la policia que no hi ha activitat. Més ja no
podem fer, perquè és lo que toca. I amb el tema de la sanció, s’ha passat a la
Generalitat, a Espectacles, perquè és el competent, per tal que resolgui. Entre mig
estan tramitant la llicència. Tenen ja, ho comunico, el vistiplau del Consell Comarcal,
si no recordo malament. Ara està a exposició pública. Acaba la exposició pública el
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dia 17 i esperem que un dia, tot arribi a bon port, obrin amb totes les garanties com
una activitat normal i corrent sotmesa a llicència. Perquè hi ha moltes que obren no
sotmeses a llicència, i aquesta està sotmesa a llicència i ha de fer les coses ben fetes. I
el què sí està clar és que la gent d’activitats està fent la seva feina i crec que la estan
fent ben feta. I no us puc dir més al respecte. Nosaltres, senyor Badia, li votarem que
no. Ara, que sàpiga vostè que demà no estarà en el viver d’empreses aquesta empresa
per iniciativa després d’una xerrada que hem mantingut per iniciativa d’ells i segon,
que no obriran sense llicència: és que no pot ser d’una altra manera.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo ja he perdut la noció de les forces dels grups. En
qualsevol cas, el vot d’Esquerra serà absolutament irrellevant, un cop l’equip de
govern ha anunciat la seva posició, però el vot d’Esquerra serà negatiu com hem fet
d’altres vegades i amb altres temes amb qualsevol moció que vingui presentada pel
representant de Plataforma per Catalunya. Dit això, encomiar i demanar només que en
qualsevol situació similar l’actuació sigui la mateixa, que el marcatge sigui igual de
constant. Això que estàveu comentant de visites diàries. Crec que l’actuació ha de ser
la mateixa per a totes les activitats del municipi que es puguin trobar en la mateixa
situació, i no estic dient que no es faci, estic encoratjant a que es continuï fent
d’aquesta manera.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: jo només dues puntualitzacions. La primera, i una
mica al fil del què deia el sr. Bernabé, és de que la proposta que anàvem a fer, i a més
està recollida dintre del que seria els drets i deures, però també del viver d’empreses, i
és convocar la comissió. Hi ha una comissió que se’n cuida de fer una valoració dintre
del que seria el viver. Llavors nosaltres, ara quan la persona interessada ha dit que
marxava, ja no cal fer la proposta de convocar aquesta comissió. Això per un costat.
Vull dir que no pot dir l’ajuntament: tu fora. No. Hi ha una comissió que estudia i que
la persona pot dir la seva. I llavors un altre detall, sr. Profitós. Evidentment que el
marcatge ha de ser igual, només faltaria. Però amb un petit detall: de que aquí són
reincidents i si més no, si agafem la cronologia que ha comentat el regidor, doncs se’ls
hi diu que sí, ells diuen que no obriran, continua l’endemà i això genera òbviament
que la policia digui: què tenim aquí davant? Aquesta seria l’altra puntualització.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: repeteixo, la nostra idea és que hi hagi ocupació,
que hagi negoci, etc., i que puguin obrir sense cap mena de dubte, i de fet ho he dit. El
consell comarcal ja ho ha aprovat. Ara ha de passar per l’ECA i tindrà la llicència, i no
els hem de criminalitzar per això. Al cap i a la fi han fet una malifeta i ho pagaran, i no
hi ha més.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: parte de la policia els tinc els dos, vull dir que me’ls
han donat i expliquen lo que expliquen. Una altra cosa, l’expedient. He demanat
l’expedient de sanció i no se m’ha donat. Demanaria que quan estigués se’m fes
arribar, perquè he demanat l’expedient i resulta que no està a cap lloc i no ho sap
ningú i ara està a la Generalitat. Demanaria que quan estigués resolt lo que sigui, que
se m’informés. Després una altra cosa, lo que ha dit el meu company sr. Bernabé: miri,
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jo tinc fotografies, però una rere l’altra. I fins i tot m’he permès el luxe de parlar amb
un nen d’aquests, amb una mare i clar, el “cachondeo” ja està bé, perquè guaiti. El dia
12 d’octubre, vostè diu que estava la policia, m’ho crec tot, però és clar, si està tancat i
dintre hi ha llum i estan fent una activitat, si la policia ha d’entrar a dintre, sinó
precintem-ho. Però 12 d’octubre, “algunos alumnos de clase dándole fuerte ya a las
rampas. Hoy hemos tenido la visita de la clase de Alexis Escija”, amb les fotos dels
nens. “Qué buen rato pasamos a las clases 3000”. Això, un altre dia, el 5 d’octubre:
“En nuestro indoor no llueve, estamos abiertos”. I està aquí, no m’ho invento, i a més
tinc més proves. Després, una altra prova i ara sí que li puc dir que és veritat, veu? Jo
no m’invento mai res, perquè no m’ho invento. 24 d’octubre: BLACKCROSS en el
facebook: “hola a todos, queremos informaros de que el 3000 estará cerrado,
esperemos que una semana porque estamos instalando los sistemes contra incendios
que nos solicitan para conseguir la licencia municipal. Muchas gracias por vuestra
comprensión e intentaremos agilizar los trámitos y el trabajo lo máximo possible para
poder abrir como os mereceis. Muchas gracias, disculpad las molestias”. 24 d’octubre,
posat al facebook. I com això li puc explicar. Lo que ha dit el senyor Bernabé, el dia 7
d’octubre “por mucho que lo intenten, no nos pararán ni gente sin escrúpulos.
Tenemos cojones para esto y para más”. Està aquí això, clar, a sobre se’ns burlant de
nosaltres i jo respecto tot lo que vostès han dit, però escolti’m estem parlant d’una
llicència d’esport de risc, no estem parlant d’una llicència d’una oficina, o d’una cosa
que es pot obrir, estem parlant d’esport de risc. Ara en aquests moments podem estar
parlant tots contents, però a aquest senyor li van donar 14 punts a l’ull i no va anar dos
dits més cap allà que no estiguéssim parlant d’una mort. Només demano això, i el que
la moció demana és que es controli aquesta situació, no es demana res més, i que el
viver d’empreses està per ajudar a les noves empreses, però és clar, que ens enganyin
també, fins aquí hem arribat. És lo que demana la moció. No demana res més. I que la
documentació facin el favor de donar-me-la, perquè clar, si hi ha un expedient
sancionador, jo no l’he vist. No me’l volen donar.
Pren la paraula el sr. Secretari i diu: en relació a l’expedient sancionador, com no el
tramita l’ajunament, no hi és a l’ajuntament. El tramita la Generalitat Catalunya.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: li ha quedat clar, senyor Badia?
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bé, nosaltres aquí ens abstindrem perquè com he
comentat, tot i que ens costa i és el seu partit i ha votat en contra d’una moció del dret
de la dona, això ja és per acabar de rematar-nos, perquè entenem que lo que demana és
correcte en els dos punts, però entenem que aquesta feina ja s’està fent per part de
l’ajuntament. Per tant, donem aquest punt de vot de confiança. També comença a ser
costum i en el proper punt ho tornarem a veure, com sempre o pràcticament sempre,
quan l’oposició fa alguna proposta l’equip de govern, si no és el dia anterior és el dia
després, executa aquesta proposta d’una manera o d’una altra. Aquí ens trobem que se
li demanava que es fes això des del viver d’empreses perquè ho tenim des del dia 29
de setembre, i el dia abans de que se’n vagin, durant el ple, ens comuniquen que no cal
perquè “tal, tal, tal”. D’acord, però és que comença a ser habitual.
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, senyor Badia, 7 d’octubre a les
15:10, policia: continua tancat. 14 d’octubre a les 20:30, continua tancat. 15 d’octubre
a les 10:05, continua tancat. 15 d’octubre a les 19:45, continua tancat. 16 d’octubre a
les 10:00 continua tancat. 17 d’octubre a les 21:00, continua tancat. 19 d’octubre a les
12:48, continua tancat. 20 d’octubre, etc... fins a data, que és l’últim que he agafat, 28
d’octubre a les 17:40, sortida d’escola, continua tancat. No li puc dir més.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per un vot a favor del regidor del grup
municipal PxC, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i
ERC-AM, cinc abstencions dels regidors dels grups municipals CPF, LFI i el regidor no
adscrit Esteve Ribalta.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA SOL·LICITANT UN PLE EXTRAORDINARI I
MONOGRÀFIC SOBRE EL SECTOR N
ATÈS que el sector N és un dels projectes urbanístics més determinants de la història
recent de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que l’actual govern municipal entén el projecte urbanístic del sector N només
com l’única solució econòmica per resoldre l’endeutament de l’ajuntament i no té en
compte l’impacte que produirà en el model actual del municipi.
ATÈS que hi ha hagut un canvi de regidor a l’àrea d’urbanisme.
ATÈS que el govern municipal s’ha desentès del lideratge del projecte cedint-lo a una
empresa externa a l’ajuntament.
ATESA l’opacitat amb la que el govern municipal està duent el projecte urbanístic del
sector N.
ATÈS el neguit que la situació actual del sector N està generant en una part de la
ciutadania, deguda principalment a l’actitud del govern municipal vers al projecte.
DEMANEM:
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina
proposem al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Instar al govern municipal a convocar, en el termini màxim d’un mes, un Ple
extraordinari i monogràfic per debatre sobre la situació actual del sector N, amb el
següent ordre del dia:
1- Donar compte per part del regidor d’urbanisme de la situació actual del sector
N.
2- Donar compte per part del regidor d’urbanisme del projecte actual amb la que
es vol urbanitzar el sector N.
3- Donar compte per part del regidor d’urbanisme de l’estat de les negociacions
amb els propietaris afectats per la urbanització del sector N.
4- Precs i preguntes dels regidors de l’oposició.
5- Precs i preguntes per part del públic assistent.
Segon.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els ciutadans de les Franqueses
mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals.
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres presentem la moció perquè considerem
que si això fos un estat, les Franqueses això seria una qüestió d’estat. És de les que té
suficientment pes perquè no només l’equip de govern, sinó tota l’oposició estiguem
treballant per veure quina és la millor sortida a andròmina que tenim aquí al mig. Com
que els diferents plens se’ls hi pregunta i segons vostè tot això està en negociació, que
a partir de setembre ja començarem la junta de compensació, que els propietaris han
parlat i estan d’acord, i després els propietaris almenys els petits, ens diuen que ni
visita, ni parlar, ni res de res. Teníem intenció de demanar aquest Ple. Curiosament,
quan demanem el Ple ja se’ns comunica que vostès ja tenien la intenció de convocar
un ple extraordinari que ja ens han dit que serà per a la 3a setmana de novembre. És lo
que referia abans, que fins que l’oposició no mou, vostès no es veuen empesos a tirar
endavant. Almenys és la sensació que dóna. Per què considerem que ha d’haver
prèviament un ple on se’ns comuniqui no als regidors, si no a la ciutadania, la situació
actual? Perquè des del punt de vista nostre s’ha comés un error de gestió. Quin error és
aquest? Dipositar en mans d’un privat la gestió per a intentar a arribar a acords amb els
empresaris d’entrada, quan això ho hauria d’haver liderat des del primer moment
l’ajuntament i més quan tenim constància que aquest mateix intermediari no va tenir
una bona acollida quan, per part dels empresaris que van posar una demanda. Per tant,
confiar en la mateixa persona que va complicar el bròquil fa 6 anys que resolgui el
problema ara, no sé fins a quin punt és la millor solució que podíem arribar a tenir,
però bé, suposo que aquí a l’ajuntament ha posat les coses sobre la taula i ha decidit
prendre-hi possessió les negociacions. Doncs tot això que desconeixem i que
segurament vostès ara ens diran mutisme d’informació és lo que demanem que ens
expliquin en un ple extraordinari. I no volem un ple extraordinari on sigui caixa o
faixa on votem sí o no, sinó que puguem debatre aquest tema que hauríem d’haver
debatut a la junta de portaveus o on hagués sigut a nivell intern, per haver-nos
posicionat. Gràcies
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Pren la paraula el sr. Marin i diu: sr. Bernabé, és molt cert que com vostè se li ha fet
arribar, durant la tercera setmana del mes de novembre aquest govern té la voluntat
una vegada sigui aprovada el dia 6 de novembre per la comissió d’urbanisme el pla
parcial que els hi hem presentat, tirar endavant un ple extraordinari amb el què el dia
13 el què farem serà la comissió informativa sobre el Sector N, que serà monogràfic.
Li haig de dir una cosa i amb tota la franquesa, l’oposició evidentment que fa molt bé
la seva feina, però ja teníem la voluntat de fer-ho una vegada se’ns aprovés. El què
passa és que no podíem fer-ho perquè no sabíem si el dia 6, quan es reuneix la
Comissió d’urbanisme per aprovar, entraria o no entraria. Per tant estàvem una mica
pendents d’aquesta aprovació i de les converses que hi havia. Vull dir que més que res
també s’ha de dir. En quant al punt a que el lideratge del tema ho està portant una
empresa determinada, doncs perdoni, no. L’empresa determinada es dedica a fer lo
que ha de fer, però en quant a temes de reparcel·lació encara no es pot parlar de res.
Ara lo que estem és a l’aprovació del pla parcial. A partir d’aquí, què haurem de fer?
Doncs haurem de fer la urbanització, haurem de fer la reparcel·lació i segurament serà
on tots ens haurem de posar, però ara la discussió és presentar el pla parcial i que totes
les prescripcions que se’ns han donat, que en són tou, estiguin recollides dintre de
l’informe que presentem perquè se’ns aprovi. Tot aquest text refós que s’ha fet, que
està tot dintre d’una bossa, el presentem i que se’ns aprovi. Per tant, ara estem en la
primera fase, però res de la reparcel·lació perquè encara no hem parlat de res. Res
d’urbanització perquè encara hi ha uns dibuixos que estan fets però no hi ha res
concret, en aquests moments. Una mica per on estem caminant i que evidentment, el
dia 18, si no hi ha res de nou, es farà el ple extraordinari sobre el sector N.
Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, és casualitat que s’hagi convocat aquest ple tot i
que teniu ganes de tirar-lo endavant. Vull dir, que només falta que es presenti una
moció perquè les coses es facin, es voti que no, perquè ja ho estem fent. Jo crec que si
s’ha de tirar endavant, no hi ha cap problema perquè tots hi votem a favor d’aquesta
moció i es faci aquest ple. Si es fa el dia 18, es fa el dia 18, però jo crec que tots ho
demanem i no hi hem pas d’estar en contra.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només, si el que el senyor Marin fos veritat, el més
lògic és que quan el dijous passat el sr. Bernabé o el dia que demana el ple
extraordinari se li digués: “no, escolta que volem... estem pendents per fer-ne un”. Si
això no es produeix, o s’actua amb poc respecte o no és veritat. Una de dues, perquè és
tan fàcil com Les Franqueses Imagina diu: “volem un Ple”. Muts i a la gàbia. I ara
sortim aquí dient que ja ho tenien previst, em costa de creure, senyor Marin, em costa
molt de creure.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Bernabé, Esquerra votarà a favor. No
presentarem l’esmena que vam dir que presentaria perquè ja sabeu què passarà i no cal
perdre energies. Com tenim el tema? El tema el tenim en què el dia 18 farem un ple, i
en aquest ple no se seguirà o no seguirà de manera prou correcta l’ordre del dia que
vostès plantegen en aquesta proposta. Llavors, si algú del govern m’escolta jo els hi
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demanaria dues coses: una, que aquest ple, tot i ser extraordinari es faci en horari
ordinari, és a dir, en aquesta hora que ens permeti l’assistència dels veïns, que permeti
l’assistència de la gent interessada sense haver de fer masses jocs de mans, i el segon,
que prèviament a aquest ple, i a mi em sembla que no cal esperar a la data que se’ns ha
donat del dia 13, perquè a més a més si ara se’ns està dient que aquest ple serà el 18,
vol dir que ni tan sols tindrem la setmana justa que tenim entre una convocatòria i el
ple, sinó que tindrem només de 13 a 18 van 5, dissabte i diumenge això no està obert.
No haurà dies. Llavors jo els hi demanaria que des de ja, independentment de que el
criteri que es farà servir per descomptat serà el de vostès, perquè hores d’ara ja no ens
apuntarem al carro, si més no, que ens donin informació que ens permeti, si vostès el
que volen és convèncer a tothom de la bondat de les coses que s’estan fent. Si el què
volen és tenir unanimitat en l’aprovació d’aquest punt, com a mínim donin-nos les
dates i donin-nos aquesta informació com més aviat millor. No crec que sigui una
bestiesa el que estic demanant. I sobretot això, suposo que també ho devien tenir
previst, però si us plau, que el ple sigui convocat en l’horari en el què estem
acostumats a fer-los i no a les 12 del migdia.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri, primer demanar quins seran els punts que
aniran a aquest ple, perquè evidentment nosaltres volem fer un ple i ja li dic, no és que
el vulguem fer per fer soroll o no sé què, sinó perquè jo penso que no s’ha fet una
tasca prèvia, que és haver-nos citat a tots els portaveus i que ens haguessin informat de
primera mà. És que vostè diu que ho tenim agafat amb 4 pinces. Aquestes 4 pinces ens
les van ensenyar fa un any, se’n recorda? Van fer un power point aquí, no sé si hi era
vostè, el llavors regidor d’urbanisme sr. Ribalta, segur. On se’ns va explicar grosso
modo el traçat i com estava dividit; inclús ens va explicar que algun propietari estava
molest perquè se li partien les terres. I jo el que estic dient és que hi ha propietaris
petits que no han vist ni això, ni això. Que han de confiar, fer un acte de fe en que la
labor del govern i de la persona que ha fet la proposta en aquest sentit, acabarà
beneficiant a tothom, perquè com ningú pot entrar. Llavors la sensació que tenim és,
per un cantó, un tema tan important com aquest que li he dit que si fóssim un estat,
seria un tema d’estat, no es consensua ni tan sols es vol arribar a intentar arribar a
veure com ho podem arreglar entre tots, perquè això és una herència, com he dit abans,
fa temps que venen, i a vostès els hi toca resoldre’l, i sé què és una mala peça al teler.
Si jo estigués en el seu lloc jo tampoc sabria ben bé què fer, ho ha dit el regidor, no
sabem com fer, perquè no tenim la informació, d’acord? I ens obliguen a demanar
aquest ple. Ens enterem que faran aquest ple extraordinari però és que la diferència
dels dos plens per a mi és fonamental. En una, si em vol dir l’ordre del dia del ple ho
constatarem, anirem a votar sí o no, i en l’altre anirem a debatre de què va el tema del
sector N. Jo em penso que hi ha possibilitat de convivència entre les dues coses.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: si nosaltres no vam dir ni vam comentar res abans,
en tot cas, per fer el comentari sobre el dia que convocàvem el ple, no és per una altra
cosa, perquè nosaltres no anem amb coses rares ni estranyes. Això és per un altre
comentari. No anem, això ho fan una altra gent. Altra gent sí que miren amb
subterfugis; nosaltres no anem per aquí, almenys aquest regidor no va amb coses rares
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ni amb manies persecutòries. Quan tenim constància nosaltres, de que la comissió
d’urbanisme admet com a punt del seu ordre del dia? Quan tenim notificació i li haig
de dir, i permeti’m que no li digui la data exacta (dimarts) ... dimarts va ser, dimarts,
vull dir que ens estàvem solapant. Vostè havia presentat abans la moció que nosaltres
sabíem que entraria. En el moment que sabem que entra, llavors és quan podem dir-ho
i llavors comencem i analitzem el tema, ens felicitem perquè la comissió d’urbanisme
ha admès el dia 6, perquè sinó ens anàvem al dia 16 de desembre, que és la pròxima
vegada que es reuneix. Doncs la pressió que vam fer l’han admès i per tant entra en el
dia 6. Això és per a la seva informació. I també li haig de dir una cosa, que no hi ha
cap problema amb la seva proposta de dir: “ostres tu, doncs anem a parlar-hi”. Però ha
donat la casualitat que s’ha solapat dia 6 de novembre, dimarts se’ns diu que està
admès. Això és per aclarir-ho.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: en qualsevol cas, això sortirà que no. Si serveix
d’alguna cosa i els altres que heu esgotat el torn feu així amb el cap, aquest regidor
està disposat a que aquest ple, si es convoca, sigui de franc. Vull dir, jo renuncio a
cobrar lo que em toca per venir en un ple. Si convoquem aquest ple extraordinari, ja
veig que mouen que sí amb el cap... llavors, en el cas que no fem aquest ple, fem-ho
d’una altra manera. Per què no convoquem una reunió un dia a les 7 de la tarda aquí a
l’ajuntament? A veure si ens entenem. No farem una consulta perquè no podem, però
farem un procés participatiu. Molt bé. Doncs per què no feu una reunió aquí a
l’Ajuntament, que convoqueu a tots els regidors, en el qual obrim les portes perquè la
gent que vulgui pugui venir i ens expliqueu una mica quina és la situació del Sector N,
quin és el projecte, com estan les negociacions amb els propietaris, etc... No serà un
ple, serà una reunió en la qual participarem tots nosaltres i a la qual podrà venir la gent
que vulgui. No sé, i a més a més fem-ho de presseta perquè tinguem temps de pair les
coses.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar. Primer de tot, estem oblidant que el
Pla Parcial del Sector N ja ha passat per aquest Ple i s’ha aprovat inicialment. I que hi
ha hagut tot un període que els propietaris han pogut fer al·legacions i qualsevol
ciutadà de les Franqueses. Aquí hi ha hagut em sembla que 4 o 5 al·legacions, no n’hi
ha hagut més, i no relatives al Pla, sinó relatives a la reparcel·lació que encara no
tenim aprovada. I aquesta és la mare dels ous: la reparcel·lació. Per tant, l’aprovació
del sector N, ja està passada a debat públic. L’únic que hi ha ara, en aquests moments,
és unes prescripcions de la Comissió d’Urbanisme que hem de complir. El dia 13 ja se
us ha convocat a una informativa de Ple. Ja se us ha convocat per correu electrònic
avui. Per tant, ho debatrem i explicarem si el dia 6 la Comissió d’Urbanisme ho ha
aprovat o no. Però és en base al Pla Parcial que hem aprovat en aquí, i que hi ha hagut
3 mesos per fer al·legacions, no sé quant, molt. I que cert que 4 o 5 n’han fet, però en
base a la reparcel·lació, que aquesta sí que és la mare dels ous. Aprovar el sector N, no
dic que no tingui importància, al contrari en té molta, en té moltíssima perquè marca
les normes del joc, però veritablement el suc és la reparcel·lació. Les parcel·les com es
distribuiran; quines càrregues haurà; quines indemnitzacions; a qui; què haurà de
pagar aquella empresa; què haurà de pagar aquell petit propietari. Aquí és on hi ha la
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mare dels ous. I això, el dia 13 nosaltres tampoc us ho podrem explicar. El dia 13,
l’únic que anem pas a pas, a aprovar el Pla Parcial del Sector N. El següent pas és la
urbanització i la reparcel·lació. I ens hi posarem de seguida. Sí que tenim una
reparcel·lació, sí que està, però no la tenim consensuada primer pel govern. No la
tenim consensuada. Tenim una reparcel·lació i tenim una urbanització, però l’hem de
tenir consensuada entre nosaltres. L’hem de mirar, que el petit propietari no en surti
perjudicat. Ho hem d’acabar de mirar. Per tant el dia 13 farem una informativa de Ple,
una informativa oberta a tots els regidors, que els el què hem de fer, i després farem un
ple extraordinari si tot quadra, aprovant el Pla Parcial del Sector N, que ja ha passat
per Ple fa mig any? Senyor Ribalta, mig any? Doncs és senzillament això. Els hi
votarem que no, però amb totes aquestes explicacions.
SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per set vots a favor dels regidors dels grups
municipals CpF, LFI, ERC-AM, PxC i el regidor no adscrit Esteve Ribalta, vuit vots en
contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i UPLF.
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia:

12. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, una qüestió que crec que és bastant preocupant, és
a on participar el dia de la consulta del nou 9 de novembre. Ahir va es poder entrar en el
web en el què informava cadascú posant les seves dades a on havia d’anar a votar, i
veiem que els veïns de Corró d’Avall en contra del què pensàvem, en comptes de votar
a l’institut dels Til·lers de Corró d’Avall, ens toca anar a votar a l’institut Lauro a
Bellavista. Jo no sé aquesta decisió qui l’ha pres, o on s’ha pres, però crec que ja no es
deu poder fer marxa enrere perquè ja la gent ja s’està informant i això. Lo que sí que
demanaríem a l’Ajuntament és que informés als ciutadans d’aquesta situació per
facilitar la participació el dia 9, perquè la gent, entre que se’ls hi ha canviat els col·legis,
que no es van col·legis de sempre, sinó que es va a un institut, i que no és un institut que
tenim al costat de casa, sinó que és l’altre, jo crec que l’Ajuntament ha de fer aquest
esforç. Ja ha comentat abans l’alcalde que té previst enviar una carta, doncs recalcar i
informar als ciutadans d’on poden anar a exercir el seu dret de vot. Després una altra
cosa: referent al camí de Can Ramon Coix, s’està malmetent, i crec s’ha de prendre nota
per arranjar-lo perquè just on comença i acaba el pont hi ha uns sotracs que ja es van
reparar una vegada i tornen a sortir, perquè suposo que sota no s’havia compactat prou
bé.
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: un altre exemple més de com funcionen les coses en
aquest ajuntament. Quan el regidor els anuncia que farem un prec sobre el Club Natació
i el regidor d’Esquerra Republicana presenta una sèrie de preguntes, se’ns diu, correcte,
que farem una informativa on se’ns informarà a tots els regidors. De totes maneres
continuo manifestant la queixa perquè es fa un acte institucional quan no hi ha
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absolutament res signat donant a entendre a la ciutadania que allò anirà allà, a primera
pàgina del butlletí municipal. Donant a entendre sense tenir res pactat amb l’empresa en
ferm, sense informar a la resta del consistori, sense informar a la ciutadania de com
estan les negociacions, etc. Això sí, la foto amb qui toca ja s’ha fet i la desfilada pel
carrer també. Després, no sé si seria bo estudiar, i això suposo que el regidor d’esports,
però no ho acabo de tenir clar, de posar altres desfibril·ladors en punts neuràlgics com
Corró d’Avall on no hi ha una instal·lació esportiva a prop. Jo he vist a Cotlliure
desfibril·ladors al carrer, molt senzill de fer servir en teoria perquè són auto. I sé que la
policia en porta, però també és cert que la policia moltes vegades porta el ritme que
porta i de vegades pot trigar entre 10 minuts o un quart d’hora i això pot ser vital en
segons quins moments. No sé si seria bo, és un prec, si poguéssiu estudiar d’ampliar en
algun altre punt de les poblacions, sobretot a Bellavista i Corró d’Avall, que tenen els
punts esportius, i Llerona, evidentment, a veure si podeu fer alguna cosa. Després,
suposo que m’anunciaran també que això ja ho tenen a l’agenda o que ho faran demà,
com està el tema del Falgar? Perquè vostè abans ha parlat de procés participatiu i que
ficarem un milió i mig i tal. No va haver un procés participatiu del Falgar? No està
aprovat des de fa dos anys i mig? On estem amb aquest punt? Quants calers han
pressupost per al proper exercici per desenvolupar això? Perquè les quotes ja es van
pagar per part dels propietaris, ho recordo. Jo si fos propietari estaria plantejant-me què
està fent l’ajuntament amb els meus calers, perquè jo ja els he pagat i tinc una pífia allà.
I després, quan se li va preguntar per la bandera el ple passat, vostè va fer la conya de
dir: “i posarem una d’Europea en una altra rotonda”... No, no, va dir Europea. Vam
preguntar què valia aquesta petita bandera. 1.500 euros sense tenir en compte la
col·locació, perquè no se’ns ha passat. 1.500 euros el màstil i la bandera de les
Franqueses. Napoleó em sembla que també feia que tothom baixés perquè tenia
complex d’inferioritat d’alçada.
Pren la paraula el sr. Vega i diu: una pregunta breu. És si l’Ajuntament pensa realitzar
algun tipus d’acció davant el fet que més de 500 abonats de telefonia al municipi han
estat sense servei per una avaria per part de Movistar? Estaria bé que per part de
l’Administració s’intentés acompanyar a la ciutadania d’aquests problemes amb grans
monopolis empresarials i no estaria de menys que assessoréssiu a la ciutadania que ha
patit aquest problema perquè prenguin mesures de reclamació davant l’empresa.
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: un parell de preguntes per a la regidora Garcia. La
primera fa referència a un tema que ha sortit aquí alguns cops, que és el jardí de la plaça
Can Patirem a Bellavista. Llavors com el tema de jardins penja de la seva àrea. Aquí hi
ha hagut algunes veïnes que de vegades se’ns han queixat de la impossibilitat de fer
servir el parc perquè cauen coses dels arbres, el terra està brut, els bancs estan bruts,
rellisquen. Miri, la pregunta anirà en concret sobre els arbres que hi ha allà, que són
acàcies. Les acàcies són uns arbres que són molt soferts, són molt resistents, però que
allà es dóna la particularitat de que estan plantats en terra absolutament pobra, que és un
terra molt sorrenc i que allò suposo que deuen patir molt. Què és el què passa? Que
aquests arbres estan farcits, però farcits, de pugó. El pugó, què fa? S’alimenta de la saba
de les fulles tendres i com tots els animals, fa cacones, defeca, i les cacones del pugons
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són una cosa llefiscosa, enganxosa, melassa, i si hi haguessin uns quants no passaria res,
però com que n’hi ha tants, això passa per damunt de les fulles, cau a terra, cau als
bancs. Això no és una cosa dolceta. Les formigues de Bellavista, com a bones
formigues catalanes ho aprofiten, se n’hi van i es posen allà i llavors resulta que
realment el terra és relliscós, és impracticable, etc. Això és el què passa, llavors la
pregunta és si per part de l’empresa que està encarregada de fer el manteniment i que
ens cobra per fer-lo, si a vostè li han posat en coneixement d’això, si li han donat alguna
alerta, si li han dit el què passa amb aquests arbres. En el cas de que ho sàpiga, si han fet
alguna cosa al respecte. I en el cas de que no ho sapiguem, a veure si pot demanar-li a
aquesta gent si ens poden corroborar això que jo estic comentant. I si això que estic
dient es confirma oficialment que és veritat i que s’ha de fer alguna actuació aquí,
partint de la base que aquesta actuació potser s’hauria d’haver fet abans, si tingués algun
cost per a nosaltres, li demanaria a veure si pot considerar la possibilitat de mirar a
veure si aquesta empresa ha incomplert una part de la seva feina, amb la qual cosa que
el cost no sigui el què ha de ser, i li demanaria que em donés una resposta i que em
mantingués informat de com ha anat la cosa, o sigui, que no sigui com el tema de
l’enquesta de la qualitat de l’autobús i totes aquestes coses, sinó a veure si em poden
explicar com acaba la cosa. Primera pregunta feta. Segona pregunta:
Interromp el sr. Alcalde i diu: podria haver sigut més concreta.
Continua el sr. Profitós i diu: repeteixo, i estic consumint els 5 minuts, l’empresa
encarregada ens ha dit en algun moment que aquests arbres estan malalts, que estan
farcits de pugó i que s’ha de fer algun tractament? Si ens ho ha dit, hem fet el tractament
o no l’hem fet? Si no ens ho han dit, podem preguntar per què no ens ho ha dit? I en el
cas de que s’hagi de fer alguna cosa i no sigui per desídia nostra, sinó que sigui perquè
els altres no ens ho han dit, doncs parlem-ne del preu si és que no va inclòs dintre del
servei. I llavors en el cas de que no puguem resoldre-ho ara doncs expliqueu-me com
van els temes a mi i a la resta de la gent. Prou clara? Segona pregunta: aquesta també és
molt fàcil i molt clara. Per a la senyora regidora Garcia en la seva condició de titular de
l’àrea que porta tot el tema de telefonia de l’Ajuntament. Voldria que em digués si us
plau qui està fent ús actualment de l’equip de telefonia mòbil del què disposava el
regidor Ribalta mentre era titular de la cartera d’Urbanisme. I l’última, més que una
pregunta.... No, fi.
Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: això ja li contesto jo. El número està inhabilitat i
estem tramitant el canvi de nom. L’empresa ha posat molts inconvenients i jo vull
assumir això, i mentrestant aquest número no s’ha utilitzat per res. El que és el número
sí, evidentment. L’aparell està pendent de fer aquest tràmit, no es fa servir. Ho dic
perquè el senyor secretari crec que n’és coneixedor i molt més el senyor interventor.
Des del dia u d’agost s’estan fent aquests tràmits
Interromp el sr. Alcalde i diu: sr. Ribalta, anem a la pregunta i després...
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Continua el sr. Ribalta i diu: una pregunta pel senyor Marin, i no és mania persecutòria.
Penso que és una qüestió d’interès dels ciutadans de les Franqueses i de com es
gestionen els seus diners. Jo li vull preguntar si vostè considera que la seva situació
laboral amb l’Ajuntament de les Franqueses, des del dia 31 de juliol, és legal, compleix
la llei, perquè vostè està amb una dedicació exclusiva i vostè està portant a terme, de la
mateixa manera com sap tothom, la seva feina dins el municipi. Si això és legal perquè
jo tinc els meus dubtes i li he de dir que jo no tinc coneixement que en aquest
ajuntament ningú hagi funcionat de la manera que ho està fent vostè. És a dir, hi ha
regidors en aquest equip de govern i en anteriors amb dedicacions exclusives que,
evidentment, han renunciat a tota dedicació laboral amb anterioritat. Jo mateix, durant
aquesta legislatura he tingut una part de dedicació exclusiva; una part de dedicació
temporal compartida amb una dedicació temporal a l’institut on treballo, i finalment una
part de dedicació total a l’institut. Per tant, la meva pregunta és si això és legal. Jo crec
que és il·legal i que s’ha de saber perquè vostè està cobrant per una jornada de dedicació
complerta, per una dedicació exclusiva i està portant a terme la seva dedicació laboral
com la portava abans. I crec que els dies per a vostè tenen 24 hores com per a tots. I en
segon lloc, en el cas hipotètic que això fos legal, que tinc els meus dubtes, voldria una
pregunta que li faig a vostè però també li faig a la direcció comarcal del PSC, si això és
ètic veient el què estem veient avui en dia a nivell polític a tot arreu, perquè jo penso
amb la situació d’atur i el patiment de la gent que hi ha, és difícil estar cobrant dos sous.
Pren la paraula el sr. Badia i diu: pregunta pel senyor Alcalde, si em pot dir si s’ha
tancat amb el mossèn de Llerona. I després una altra pregunta pel senyor Randos: li vaig
dir el mes de juliol però li torno a repetir, continua havent robatoris a cases, a cotxes. Sé
que està detingut el que va obrir més de vint cotxes i li demano que posi mitjans, o de
policia vestida de paisà perquè controli una miqueta més. També vull felicitar a la
policia perquè aquest diumenge van entrar la costat de casa meva, a la nit, i els vam
veure, vam trucar i van tardar 3 minuts i els van enxampar.
Pren la paraula la sra. Garcia i diu: en referència als arbres de Can Patirem. Li informo
des d’aquesta àrea s’ha anat moltes vegades a aquesta plaça perquè hi ha veïnes que
així ens ho han fet saber, el seu malestar amb els arbres, amb la situació en general de la
plaça. Es queixaven de que hi havia poc manteniment i des d’aquesta àrea hem anat en
moltíssimes ocasions, no només la tècnica sinó amb l’empresa que ens fa el
manteniment. Sí que és cert que les acàcies són arbres que porten molts problemes.
L’empresa no ens ha dit que aquells arbres, ara, en aquest moment tinguin aquest
problema, però sí que li informo que aquesta empresa, quan detecta que hi ha un arbre
amb pugó o qualsevol tipus d’arbres, exemple és els del carrer Barcelona, l’empresa
actua. Nosaltres no hem de dir que ho han de fer, l’empresa ja per normativa i perquè
així ho estipula el contracte, fa el tractament adequat que li toca a cada arbre. I una
vegada que ho ha fet, lo que sí que fa aquesta àrea és, amb l’empresa Fomento, netejar
tota la resina que vostè diu que és tan enganxosa, que tira al terra, després de fer-hi el
tractament, perquè no hagin problemes de relliscades. Li informo, ara aquesta empresa
no ens ha comunicat que els arbres tinguin pogut. Vostè ara m’ho està dient, que sí, que
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vostè ho ha vist i que ho té. Jo demà li comentaré a la tècnica i ens ho anirem a mirar i
si, efectivament, és així, actuarem.
Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: buenas noches, respondo al sr. Bernabé. La
pregunta que usted me hace de si es posible ampliar la adquisición y distribución de
estos desfibriladores debo comunicarle que a raíz de la iniciativa que tuvo el Patronat
Municipal d’Esports de dotar a todas las instalaciones deportivas de este desfibrilador y
de adquirir dos más por el convenio que se hizo con la empresa adjudicataria, dos más
para la policía. A raíz de ese momento, el equipo de gobierno està trabajando y està
mirando la posibilidad en una segunda fase, de ampliar estos desfibriladores en ciertas
plazas del municipio, bien de Llerona, Corró d’Amunt, bien Bellavista y por supuesto
aquí en Corró d’Avall. Se està trabajando en esto de una segunda fase, ampliar la
adquisición de otros aparatos. Aprovecho y te comunico que no solamente se han
instalado estos aparatos, sinó que además se han hecho y se han impartido cursos a 100
personas. 100 personas han asistido a estos cursos de formación. Gracias.
Pren la paraula la sra. Pruna i diu: contestant al sr. Martí, el dia 13 d’octubre crec que
aquest camí de Can Ramon Coix a Can Jep, o de Can Jep a Can Ramon Coix. No m’has
dit aquest? (se sent intervenir el sr. Rosàs però no queda enregistrat). Aquí sí que hem
tingut en el mes d’octubre dos avisos que s’han anat perquè havia desprendiments de
terres, però jo aquest altre no... prenem nota.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: aquest altre hem de mirar. Això ho va fer el
Ministeri de Foment, hem de mirar a qui li toca el manteniment. Jo crec que és al
Ministeri de Foment, crec. Ho mirarem i li comentarem alguna cosa.
Pren la paraula el sr. Marin i diu: li contestaré al sr. Ribalta la seva pregunta que em fa.
La veritat és que no em sorprèn la pregunta. Me l’esperava. Veig que ha trigat dos plens
en fer aquesta pregunta. Dic: “ostres, estic en línia”. Clar, diuen en castellà que “el
ladrón piensa que todo el mundo es de su condición”. Com que no? Com que no? I no
ho dic pel tema, i que se m’entengui bé. Però jo li dic una cosa, que quan una persona
treballa vol cobrar, i jo no estic cobrant de cap lloc. Per tant, jo no estic treballant en res.
Si vostè qualsevol dubte ho té molt fàcil: se’n va a inspecció de treball, que és a lo que
jo el convido que faci. Se’n va a Inspecció de Treball i posi la denúncia que vostè cregui
que ha de posar. I si vol anar al Tribunal de la Haia, se’n va al Tribunal de la Haia o a
Estrasburg o a les Nacions Unides. Faci el que consideri. Està en plena llibertat i només
faltaria. I és més, jo inclús li donaria recolzament perquè pogués exercir aquesta llibertat
de posar la denúncia que vostè consideri oportuna.
Pren la paraula el sr. Randos i diu: contestant al senyor Badia, és cert que aquests
petits robatoris tard o d’hora els anem atrapant, als autors d’aquests robatoris, però
també per desgràcia és cert que també en van sortint de nous per gent diferent. Vull dir
que en aquest tema estem treballant. Ara tenim en els propers dies una reunió amb els
mossos d’esquadra per veure què podem fer, i també dir-li que la plantilla de la policia
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local és la que és, vull dir, la tenim tota al carrer. Ojalà pogués tenir més plantilla per
evitar això.
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: anem per parts. El tema del 9 N, en aquests
moments ja estem fent informació a través del web i la idea, però ho he d’acabar de
parlar amb tot el govern, és enviar una nota informativa a cada casa explicant els dos
llocs de votació que hi ha. Que sapigueu que són de la Generalitat. Que l’ajuntament
va oferir tres llocs més. Que ens han dit que no. I llavors jo també he demanat
assessorament del què l’ajuntament ha de fer dins de la legalitat, perquè aquí hi ha
coses que... em comenten que informar imparcialment dels llocs on hi ha les votacions
a la ciutadania no incorrem en cap delicte ni cap història. I enviar la carta tampoc. Si
no tingués el vistiplau això ho faríem d'una altra manera. Tenim aquests dos llocs, i jo
sí que com a Alcalde convido a que la gent hi participi, i ho hem de fer, i ho hem de
facilitar i mirarem la manera. Ara bé, jo crec que la gent té ganes de votar i farà tots
els possibles per votar, tingui que anar a peu, en patinet o en bicicleta. El camí de Can
Ramon Coix ja li he contestat. El tema del Club Natació Granollers, de vegades perquè
puguis fer un desenvolupament urbanístic, ha d’haver un projecte previ. Amb el
Circuit de Catalunya va passar. Primer el Circuit i després es van fer les
requalificacions dels terrenys. Però primer havia el gran projecte. Amb Port Aventura
igual. Amb Euro Vegas igual. Tothom volia Euro Vegas i els terrenys encara... Amb el
Club Natació Granollers lo que li hem dit és que nosaltres tenim una opció real en el
Sector N de tenir una zona d’equipaments i que els hi cedirem. Cedir no vol dir a cost
zero. Però que els hi cedirem. I a més a més això ens serà un motor pel sector N. I ha
de ser-ho, i hi confiem molt. Seguirem lluitant en aquesta línia. El senyor Profitós ha
fet preguntes per escrit, li hem contestat. Després de que tinguem aprovat el Sector N,
avançarem, evidentment molt més perquè la zona d’equipaments quedarà
definitivament, aquesta ja sí que no es mourà, quedarà definitivament marcada on hi
ha la zona del Sector N. Per tant, la reparcel·lació aquí no afectarà, sabent que aquella
zona és d’equipaments. Pel que fa al Falgar, evidentment els diners del Falgar van anar
a parar al Sector N. En el moment que desenvolupem el sector N el Falgar serà lo
primer que farem, a mesura que anem cobrant dels propietaris. Ho hem de fer, i ja em
manifestat que també. Amb quina velocitat? Una velocitat diferent en aquests
moments a la del Centre Cultural, diferent. Pel que fa a la bandera, nosaltres ho van
dir, la bandera la tenim ara aprovada, ens gastem molts calers a ornamentar coses i
aquesta és una més i és un distintiu de ciutat, de poble que la rotonda més important
que tenim hi hagi la nostra bandera, que és la del municipi, amb la qual tots hi hem
d’estar-hi d’acord. Ara urbanitzarem la de Can Calet, i costarà diners urbanitzar la de
Can Calet, sí, sí. I ho farem i potser penjarem una catalana, ja ho mirarem. Però la gent
de Can Calet ens diu: “ep, i la nostra rotonda? Que ens teniu oblidats?” I això ens ho
diu la gent. Amb aquestes tenim les cèntriques. La del Mercadona està feta, és la
última que queda per urbanitzar, les demés estan totes, les demés rotondes municipals
estan totes, fins i tot a Corró d’Amunt ara s’hi ha posat un rètol de Corró d’Amunt, en
una, a petició vostra també, i a petició vostra, senyor Vega, a petició del Consell del
Poble que maneu vosaltres, val? No ha preguntat el preu de lo de Corró d’Amunt? És
barato, però bé. El tema dels 500 abonats a Movistar, a veure, nosaltres tenim l’oficina
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municipal d’informació al consumidor que li tramitarà totes les queixes i ajudarà a
tots els usuaris que hi vagin. De fet, crec que algun ja hi ha anat. Sapigueu que és una
companyia privada. I jo en aquests moments a casa no tinc fibra. Em van posar la fibra
i ahir em va petar, doncs faré una queixa. He fet una queixa i si no m’ho solucionen
dintre de 2 o 3 dies prendré mesures, està claríssim. Però he d’esperar que m’ho
solucionin. El tema dels atracaments, vostè ho ha dit, li ha contestat el sr. Randos, res
més. El tema del contracte de Llerona, en aquests moments, veient com estava el
panorama jo he volgut fer una resolució, un acte administratiu perquè si no ens diria
que incomplim nosaltres el programa, dient que ja que no se’ns deixar actuar-hi,
l’ajuntament renuncia de moment al projecte. I dic de moment, perquè les coses
canvien amb molt poc temps. I fins aquí puc dir. No renunciem al projecte perquè el
volem; el projecte de Llerona, en sí, el què passa és que ara hi ha unes circumstàncies
que no el fan factible. Llavors a partir d’aquí no vull que diguin que som nosaltres els
que entrem en una propietat privada, els que tirem endavant, tot i que teníem el
contracte signat i teníem el vist-i-plau del bisbat.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

