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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 20 de gener de 2015 
Caràcter: Extraordinari 
Horari: 16:00 a 16:20 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 
GISELA SANTOS GONÇALVES, 4a tinenta d’Alcalde 
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde  
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora   
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor                   
JOSEP RANDOS PARÉS,  regidor 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
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’han excusat: 
 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde   
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor 
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor  
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
 
 

1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL FONS D'IMPULS 
ECONÒMIC  

 
TENINT EN COMPTE que l’article 7 del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i EELL i altres de 
caràcter econòmic estableix la creació d’un Fons de Finançament a les Entitats Locals  
que s’estructura en tres fons:  
 

o el fons d’impuls econòmic 
o el fons d’ordenació 
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o  i fons el de liquidació per finançament dels pagaments als proveïdors de les 
entitats Locals. 

 
TENINT EN COMPTE que el fons d’impuls econòmic, regulat als articles 50 a 54 de 
l’esmentat RDL 17/2014, que cobreix els interessos i principal dels préstecs a llarg 
termini formalitzats  o que s’hagi de formalitzar que financin projectes d’inversió que es 
considerin rellevants o financerament sostenibles en els termes que acordi la Comissió 
Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, s’haurà de sol·licitar anualment el mes 
de juliol de cada exercici per l’exercici següent, establint-se el termini màxim de 
sol·licitud del fons d’impuls econòmic per aquest exercici 2015 el dia 20 de gener de 
2015.  
 
VIST que, segons l’informe de l’interventor, l’ajuntament disposa de préstecs 
formalitzats que finançaven projectes d’inversió financerament sostenibles. 
 
TENINT EN COMPTE que,  segons l’informe de l’interventor, l’ajuntament acompleix 
amb els requisits establerts a l’article 50 de RDL 17/2014 per poder adherir-se al 
compartiment del Fons d’Impuls Econòmic. 
 
TENINT EN COMPTE que el Fons d’Ordenació, regulat als articles 39 a 49 de 
l’esmentat RDL 17/2014, va destinat a municipis que es trobin en situació de risc 
financer i que aquest no és el cas de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
TENINT EN COMPTE que el Fons per  al finançament dels pagaments al proveïdors és 
d’aplicació automàtica per a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès en tenir aprovada  
una operació d’endeutament a llarg termini per a 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, el préstec ICO d’import 7.004.315,57€  
 
TENINT EN COMPTE que la disposició addicional setena  del RDL 17/2014 estableix 
que les condicions financeres de les operacions de crèdit amb càrrec al fons de 
finançament dels pagaments a proveïdors esmentat al paràgraf anterior seran: 
 

o un tipus d’interès del 0% anual fins el venciment del primer període d’interès de 
2016 

o no s’abonarà amortització del principal durant l’exercici 2015 
o el termini de les operacions d’endeutament s’ampliarà en un exercici 

 
TENINT EN COMPTE els informes de l’interventor de l’ajuntament de les Franqueses 
del Vallès. 

 
AQUESTA Àrea d’Hisenda proposa al Ple de l’ajuntament, l’adopció dels següents   
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ACORDS: 
 
Primer.- SOL·LICITAR l’adhesió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques al 
compartiment del fons d’impuls econòmic establert al Reial Decret llei 17/2014, per la 
cobertura dels principals i interessos dels préstecs a llarg termini formalitzats, segons 
el detall que s’adjunta i forma part del present acord.   
 
Segon.- TRAMETRE al Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions Públiques 
per mitjans telemàtics tota la documentació necessària a tal efecte. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: com totes les coses que fa el Ministeri, les fa ràpid 
i amb uns termini de temps molt curts. Llavors en principi, el termini de temps era el 
20 d’aquest mes, tot i que avui al matí han tret una disposició dient que es podia 
aprovar també per Decret d’Alcaldia i donar compte al Ple, però el què hem volgut és 
mantenir el Ple. El Ple està per sobre del Decret de l’Alcaldia. És així, senyor 
interventor? Val. Llavors, el Reial Decret Llei 17/2014 de mesures de sostenibilitat 
financera de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, fa la creació d’un fons 
de finançament per a les entitats locals, que s’estructura en 3 fons. El primer, fons 
d’impuls econòmic, que és aquest, que és per a préstecs vius que els ajuntaments tenen 
i que han servit per fer inversió sostenible. Llavors, el fons d’ordenació, que aquest és 
pels que tenen problemes urgents de liquiditat. No perdó, el fons d’ordenació, que és 
aquest en que estem... Fons d’ordenació, sí, destinat a municipis que es trobin en 
situació de risc financer i aquest no és el cas de l’ajuntament de les Franqueses. I 
després el fons de liquidació de finançament del pagament als proveïdors de les 
entitats locals, que és aquells 7 milions d’euros que vam demanar i que 
automàticament se’ns aplica. És a dir, que aquest any no pagarem ni amortització ni 
pagarem interessos d’aquest préstec. Nosaltres, aquest punt concret de l’ordre del dia, 
és sobre el fons d’impuls econòmic, és a dir, tots els préstecs que nosaltres tenim a 
l’any 2015 no pagaríem ni amortització ni pagaríem interessos. I per què ho fem també 
això? Perquè això, juntament amb el fons de liquidació per a finançament del 
pagament als proveïdors ens donaria un marge suficient per poder fer una modificació 
del pressupost i possiblement no demanar el préstec que en el pressupost tenim fixat. 
Per tant, us avanço ja ara que si veritablement això es tira endavant el préstec de 
600.000 euros que en pressupost està fixat, no el sol·licitarem i serà en base a 
l’amortització i els interessos que l’estat en aquests moments ens perdona durant un 
any. I a part, hi haurà una altra part que seria inversió evidentment sostenible, que per 
això es fa. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: sí, esmentar la disculpa dels meus companys i perquè 
consti en acta una vegada més que posar un Ple a les 4 de la tarda, encara que sigui 
ordinari o d’urgència no és adient, més quan aquest Ple s’havia acordat que els plens 
posarien en aquesta Corporació serien a les 8 de la tarda, i per lo tant que els 
compromisos laborals que tenen ja establerts des de l’inici els regidors i les regidores, 
això els hi fa aquest impediment, excepte com els que realment cobren de 
l’Administració o similars, no tenen cap compromís. Però els que cobren d’empreses 
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privades tenen compromisos laborals, i per això ja al seu dia es va acordar en aquest 
plenari el què serien aquests plens a les 8 del vespre. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: apart de sumar-me a la queixa del portaveu de 
Convergència per les Franqueses, la trobo coherent que com a mínim els plens 
s’haurien de fer a les 6 de la tarda, que tampoc perjudicaríem excessivament als 
treballadors de la casa ja que avui és un dia que s’han de quedar a la tarda, i ens 
facilitaria la vida a la resta de regidors, que en el meu cas, tot i treballar a 
l’administració pública, per conciliació familiar m’he hagut d’agafar una mainadera. 
És que és evident, perquè la meva parella treballa fins les 6 de la tarda. Per tant, dit 
això, no entenem com per aquest ple no ha hagut una informativa de Ple. Ja sé que no 
és necessari en un Ple extraordinari, però li recordo que els dos plens extraordinaris 
abans, sí que es van informatives de ple. Per tant, un altre cop l’ajuntament aplica un 
criteri diferenciat en funció de les presses o en funció de no sé què. Es podia haver fet 
una informativa tranquil·lament divendres a la tarda, i no portar-nos a la resta de 
regidors com a bojos intentant parlar amb intervenció, ja sigui amb el senyor Quim o 
amb la sra. Marta, per intentar aclarir de què anava això, perquè amb lo que han enviat 
era impossible. Dit això, em sembla beneficiós i nosaltres segurament votarem 
afirmativament en funció de les respostes que ens donin ara, però no deixa de ser, per 
molt que vostè es queixi de què el govern central no sé quantes coses, vostè acaba de 
reconèixer per què es fa aquesta mesura. Aquesta mesura no es fa per aliviar els 
ajuntaments, es fa perquè queden 4 mesos de campanya i s’alliberen calers perquè es 
puguin patejar abans de les eleccions. Es fa per això, i evidentment la majoria de 
municipis a Espanya són del PP i beneficia als seus, i nosaltres de rebot hem estat 
beneficiats. En lloc d’intentar pagar el deute que tenim diem que no demanarem el 
crèdit però continuarem gastant. D’acord. Això és un criteri seu. A lo que anava. 
Entenc que hi ha un any de carència. Aquest any se suma per la cua, que això no ho ha 
explicat vostè, per tant anem un any més enllà d’endeutament i que tenim interès zero 
fins el 2016, pel què he entès jo, o seria tota la vida del crèdit?  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona tarda. Dues coses preguntes en aquesta 
primera intervenció. Entenc que les operacions per les que demanen que s’afecti són 
les que s’inclouen en el llistat aquest que està a la part final de l’informe de 
l’interventor. Vol dir que tot són operacions que ja estan vigents. Vostè acaba de dir 
que aquest préstec que tenen previst demanar a començaments del 2015 no el 
demanaran si tot surt bé. Però suposo que vostès són conscients de que la quantitat que 
hi ha en aquest fons és absolutament misèrrima. És una quantitat molt petita a repartir 
entre la major part d’ajuntaments de l’Estat que sí que compleixen els requisits com 
nosaltres i que possiblement s’hi acolliran, i a més a més amb uns criteris que no sé si 
ahir o avui els han publicat, però que fa una setmana no se sabia com faria la valoració 
el Ministeri, d’això. Llavors no sé si seria prudent aquí que vostès haguessin afegit 
aquesta inversió que pensen fer, aquest préstec que pensen demanar a l’any 2015, per 
si de cas no entréssim aquí, a no ser que pensin que els criteris no són de sostenibilitat 
i que no compleix els requisits. La segona pregunta és senzillament si vostès estan 
segurs de que nosaltres, que vam aprovar fa uns mesos, una modificació, una 
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cancel·lació dels préstecs que teníem concedits via ICO per canviar-los d’entitat i 
millorar preu, continuem formant part d’aquest grup i podrem gaudir per lo que fa 
referència als préstecs dels 7 milions i pico del tema del pagament de les factures, 
d’aquests beneficis d’un any de carència més deixar de pagar interessos, etc. 
 
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: lo que és el fons d’impuls econòmic, per a l’any 
2015, és el que els ajuntaments  han de demanar abans del 20 de gener i inclòs 
anualitats de l’any 2015. Per a l’any 2016 també està previst. Lo que no està previst 
per a l’any 2016 és el préstec del Decret del Rajoy, que els de l’ICO, que aquests són 
per al 2015 segur, i del 2016 no és segur encara. Contesto al Profitós? El què vam 
passar pel Ple de novembre era demanar l’autorització al Ministerio per tal de poder 
amortitzar els antics i fer els nous. El Ministerio, des del 15 de desembre, suposo que 
coneixedors de que aprovaven aquesta mesura, no han aprovat cap autorització. A les 
hores, els ajuntaments, en principi, lo que faran és deixar sense efecte l’acord de 
novembre d’amortitzar els ICO’s i refinançar els nous, i per tant seguir amb els ICO’s, 
i per tant a l’any 2015 ens acolliríem a l’interès zero i quota zero, tot i que és veritat 
que és allargar, és un any de carència, s’allarga el termini del préstec.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, per matisar el què fem en aquest hi ha 298.000 
euros susceptibles d’entrar en aquest fons. Ara bé, hi ha uns diners i és repartir entre 
tots els que ho sol·licitin i que hagin fet els deures i estiguin sanejats. I això per a 
nosaltres és important. Hem fet els deures i estem sanejats. Però, lo que ens donin 
d’aquí, més a l’any d’amortització que no haurem de pagar del préstec Rajoy per dir-
ho d’alguna manera, més els interessos, faran que en el proper Ple mirem de portar una 
modificació de crèdits perquè així no hem de demanar els 600.000 euros de préstec. 
Per tant, aquest any no haurà endeutament tal i com sol·licitàveu. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: evidentment jo ja donava per suposat que quan 
vostè parla dels guanys que tindrà automàticament l’ajuntament és perquè deixem de 
pagar el crèdit Rajoy; lo altre és més secundari que si entra perfecte, i si no entra doncs 
també. Dit això, lo que la meva pregunta anava pel què ja estem obligats, pel Pla 
Rajoy: ens diu que tindrem una carència el 2015 i un interès zero el 2016, però no ens 
diu res més a partir del 2016 o no ho he entès bé.  
 
Pren la paraula el sr. Interventor i diu: si, la mesura d’avui, que és adherir-nos als fons 
d’impuls econòmic local, aquesta és per a l’any 2015 i següents. Aquesta està clara. 
Del tipus zero i amortització zero dels préstecs del fondo de proveedores és per a l’any 
2015. Al Ministerio els hi hem preguntat que a l’any 2016 què farien i diuen que ells 
no ho saben. I respecte al préstec d’aquest any que estava en el pressupost, de 600.000 
euros, també hem fet la consulta que nosaltres el què fèiem era finançar una 
expropiació per uns terrenys per a una escola, i això no ens ho han acceptat, ens han 
dit que això no entra com a sostenible.  
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF i ERC-AM, quatre abstencions dels regidors 
dels grups municipals CPF, LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


